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1. Naziv provedene naj-akcije 

ROĐENJE SKRADA 

 

Plakat izložbe „Rođenje Skrada“ koja je bila postavljena u Domu kulture u 
Skradu od 9. kolovoza do 30. rujna 2013. godine. 

 

2. Cilj naj-akcije 

Odgojno – obrazovni rad u osnovnoj školi ali i u kasnije odgoju i obrazovanju djeteta 

usmjeren je na cjelokupni razvoj djeteta. U tom smislu odgoj za kulturne i civilizacijske 

vrijednosti koje izviru iz nacionalne i europske tradicije sastavni su i neizostavni dio odgoja i 

obrazovanja svakog mladog čovjeka.  

Još 2012. godine u općini Skrad je pokrenuta inicijativa kako bi se istražili korijeni 

nastanka samog mjesta. U kolovozu 2013. je konačno postavljena prva postava izložbe 

„Rođenje Skrada“. Djeca općine Skrad su bila aktivno uključena u gotovo sve faze nastanka 

izložbe. A cilj uključivanja djece u nastanak tako važnog projekta u jednom malom mjestu 

kao što je Skrad bio je upoznavanje najmlađih naše Općine sa prošlošću našeg mjesta. Svaki 

čovjek bi trebao znati svoje korijene i povijest kako svoje obitelji tako i svog mjesta a 

uključivanjem djece i mladih u pripreme i samo ostvarenje ove izložbe željeli smo posvijestiti 

mladima važnost prošlosti i povijesti njihova rodnog mjesta.  

Kao svojevrsni zaključak ovog događanja učenici Osnovne škole Skrad su izradili 

bojanku pod nazivom „Stara hiša“. 
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3. Program i sadržaj naj-akcije 

 Naj-akcija „Rođenje Skrada“ je naziv dobila prema istoimenoj izložbi koja je 

postavljena u Domu kulture 9. kolovoza 2013. godine. Izložba je nastala na poticaj nekolicine 

stanovnika Skrada predvođenih g.Josipom Lončarićem koji su željeli stvoriti temelj za 

osnivanje zavičajne zbirke Skrada. Mnoge udruge koje djeluju na području Općine su se 

uključile u pripremanje izložbe, pogotovo udruge koje promiču kulturnu djelatnost. Osnovna 

škola Skrad je, kroz mnoge djelatnosti popratila otvaranje i tijek izložbe.  

 Kao aktivnost koja će biti zaključak ove naj-akcije zamišljeno je stvaranje bojanke 

„Stara hiša“. U toj bojanki, uz fotografije starih skradskih kuća nalaze se likovni i literarni 

radovi učenika na temu „Stara hiša“.  

 

Maketa kuće Lončarić 

 

 

 

 

4. Način provedbe akcije (aktivnosti i metode) 
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 Temelj i nadahnuće za ovu naj-akciju je izložba „Rođenje Skrada“. Budući da je 

kulturna djelatnost važna u životu svakog čovjeka vrlo je važno da su i djeca uključena u 

projekt koji je od velike važnosti za svako mjesto, pa tako i za Skrad. Uključivanje djece u 

samu izložbu i dokaz je kako se  o dječjoj participaciji i načinima njezina ostvarenja razmišlja i 

u našoj maloj općini.  

 Budući da je sama izložba bila zamišljena i pripremana na visokom znanstvenom 

nivou, udruge koje se bave kulturnim djelatnostima usmjerenima na djecu pripremale su 

popratne sadržaje za samo otvorenje izložbe. Tako je folklorna skupina „Skračka deca“ koja 

okuplja djecu u osnovnoškolske i srednjoškolske dobi  za otvorenje izložbe „Rođenje Skrada“ 

pripremila prigodni program. U tom programu izveli su tradicionalne goranske plesove „Tri 

koraka“ i „Špic polka“.  

 

Nastup folklorne skupine „Skračka deca“ 

 Tijekom prethodnih godina učenici Osnovne škole Skrad predvođeni učiteljicama 

Vesnom Pintar – Grgurić i Mihaelom Majnarić – Štimac obilazili su Skradom u potrazi za 

starim skradskim kućama. Cilj im je bio sačuvati od zaborava te svjedoke prošlih vremena. Za 

potrebe školskih natjecanja učenici su proučavali i detalje na starim skradskim kućama, a 

posjetili su i kuću Lončarić i tom prigodom su razgovarali sa vlasnikom kuće g. Josipom 

Lončarićem koji im je ispričao povijest kuće Lončarić sagrađene 1841. godine.  

 Kao rezultat tih istraživanja, a potaknuti samom izložbom učenici su, uz vodstvo 

učiteljica povijesti, hrvatskog jezika, biologije, kemije, informatike i vjeronauka napravili 

bojanku „Stara hiša“. Sastavni dio bojanke su likovni i literarni radovi učenika. Likovni radovi 
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rađeni su na temu kuće Lončarić, a literarni radovi su rađeni na temu stare hiše i pisani su na 

skradskom dijalektu.  

 

Izabrani likovni radovi učenika:  

   

Luka Zibar               Marcel Margeta 

 

   

 Nikola Mance            Patrik Margeta 

 U  kulturnoj djelatnosti Skrada sudjeluju još mnoge udruge koje okupljaju djecu i 

mladež a koje nastoje sačuvati stare običaje od zaborava. Tu svakako treba spomenuti 

udrugu mladih „Initium“ koja oživljava stare običaje vezane uz maškare i slično.  

 

 

5. Organizatori i voditelji/realizatori akcije 

Organizatori akcija: 
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1. Osnovna škola Skrad 

2. Općina Skrad 

3. Folklorna skupina „Skračka deca“ 

4. Udruga mladih „Initium“ 

5. Kulturno – umjetničko društvo „Zeleni vir“ 

6. Odbor za brigu o djeci i mladeži i za provedbu programa „Općina Skrad – prijatelj djece“ 

 

6. Ciljna skupina  /korisnici, broj aktivno uključene djece u akciju 

 U akciju su bila uključena djeca polaznici Osnovne škole Skrad, pogotovo učenici od 4. 

do 8. razreda. Na samom otvorenju izložbe sudjelovala je folklorna skupina „Skračka deca“ sa 

8 članica. Izložbu su vidjeli svi polaznici Osnovne škole. Ciljna skupina za provođenje ove naj-

akcije pogotovo ciljna skupina za bojanku „Stara hiša“ su sva djeca Općine Skrad. Ovom 

akcijom želja nam je bila stvoriti temelj za očuvanje bogate kulturne baštine ovog mjesta i 

našeg goranskog kraja.  

 

7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije 

Budući da su u provedbi ove akcije, uz Osnovnu školu, sudjelovale udruge korisnici 

proračunskih sredstava Općine Skrad, troškovi provedbe ove akcije osigurani su kroz 

proračun Općine Skrad.  

 

8. Opseg volonterskog rada 

 Opseg volonterskog rada se odnosio na samo pripremanje izložbe „Rođenje Skrada“ 

koja je bila inspiracija i temelj za naj-akciju „Rođenje Skrada“.  

 

 

 

 

9. Medijska prezentacija i praćenje akcije 
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 Samo otvorenje izložbe „Rođenje Skrada“ popraćeno je u raznim medijima (Novi list, 

Radio Gorski kotar, web stranica www.skrad.com, facebook stranica skrad.com). Radovi 

učenika na izradi bojanke objavljeni su na web stranici Osnovne škole Skrad. 

 

10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna 

 Akcija je posebna upravo po tome što je inspirirana jedinstvenim kulturnim 

događajem u Skradu, izložbom koja prikazuje same početke mjesta Skrad. Namjera nam je 

bila na aktivan način uključiti djecu u popratne aktivnosti izložbe kako bi i djeca osjetila 

važnost jednog takvog događaja za povijest i kulturu svoga mjesta. Kroz izradu bojanke 

„Stara hiša“ djeca su uvidjela ljepotu starih skradskih kuća pogotovo nekih koje se smatraju 

starima i neuglednima. Akcija je također originalna zato što postavlja svojevrsni temelj za 

slične aktivnosti u budućnosti.  

 

11. Koju je promjenu/korist akcija donijela djeci i roditeljima u zajednici 

 Djeca su uvidjela da suradnjom s odraslima mogu puno naučiti o svojoj prošlosti i 

tako obogatiti svoju budućnost. Izradom likovnih i literarnih radova djeca su trebala i savjet 

roditelja pogotovo u literarnim radovima koji su pisani na dijalektu. Roditelji i djeca su, kroz 

provedbu ove naj-akcije, uvidjeli važnost, ljepotu i bogatstvo poznavanja i potrebu čuvanja 

svoje prošlosti od zaborava. Skrad, kao prva općina u Republici Hrvatskoj koja je, još 2004. 

godine, dobila prestižni naziv „općina – prijatelj djece“ ovom naj-akcijom želi posvijestiti 

važnost kulture i kulturnog djelovanja u životu djece od najranije dobi.  

 

 

 

     


