
Mnoga lica hrvatskoga 

 

Dane hrvatskoga jezika svake godine obilježavamo od 11. do 17. ožujka u spomen na 

prihvaćanje, potpisivanje te objavljivanje Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga 

jezika. U našoj školi Dane već drugu godinu zaredom svojim pokroviteljstvom podržavaju Grad Zadar i 

Zadarska županija te Agencija za odgoj i obrazovanje i Društvo profesora hrvatskoga jezika. 

Ovogodišnja tema bila je Mnoga lica hrvatskoga.   

Dani hrvatskoga jezika ove su godine osmišljeni kao projektni tjedan s nizom predavanja, 

glagoljaških radionica i izložaba za učenike, učitelje i roditelje. Obilježavanje je započelo već u petak, 

9. ožujka 2018. godine predavanjem profesorice s Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Gabrijele Kišiček na temu Umijeće Javnoga govora. Predavanje je 

održano za sve djelatnike škole u školskoj zbornici. 

Ponedjeljak, 12. ožujka i utorak, 13. ožujka 2018. godine bili su rezervirani za pripovjedačicu 

bajki Margaretu Peršić. Svi učenici razredne nastave kao i njihove učiteljice imali su priliku uživati u 

pričanju Bila jednom jedna bajka...  

Na sve Što nas žulja u jeziku odgovore je dala Mirela Pavić, profesorica hrvatskoga jezika naše 

škole u srijedu,  14. ožujka 2018. godine. Predavanje je održano za sve djelatnike škole u školskoj 

zbornici.       

U četvrtak, 15. ožujka 2018. godine održan je državni stručni skup za profesore hrvatskoga 

jezika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Društva profesora hrvatskoga jezika. Posebni 

gosti večeri bili su moliški Hrvati, odnosno njihova folklorna skupina Kroa Tarantata. Moliški aktivist i 

pisac Antonio Sammartino održao je izlaganje pod nazivom Pet stoljeća na našo, a moliške Hrvate i 

njihov govor približila nam je i dr. Sanja Vulić predavanjem Moliškohrvatski govori u okviru 

hrvatskoga jezika. Predavanje Lica hrvatske književnosti u virtualnoj civilizaciji održala je dr. sc. Sanja 

Knežević. U glazbenom dijelu programa nastupala je i klapa Težaci iz Paljuva pod vodstvom 

profesorice Tatjane Jergan Botunac dok su učenici i učitelji na kreativan način pokazali kako ih to sve 

veže hrvatski.   

U petak, 16. ožujka 2018. godine sudionici stručnoga skupa bili su na terenskoj nastavi u 

Ravnim kotarima, a učenici 4. razreda i njihove učiteljice imali su priliku sudjelovati u glagoljaškoj 



radionici koju je za naše učenike organizirala Udruga glagoljaša Zadar. Posljednje događanje održano 

je u župi sv. Ante koja ove godine obilježava 40. obljetnicu utemeljenja. Tim povodom Dani 

hrvatskoga jezika nakratko su se preselili u župne prostorije.  Uz goste iz Molizea nastupao je dječji 

zbor sv. Ante te učenici, učitelji i roditelji naše škole. Priredbom u župi sv. Ante završili su Dani 

hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Smiljevac.  

 U subotu, 17. ožujka 2018. godine planirani koncert moliške folklorne skupine Kroa 

Tarantata, nažalost, nije održan zbog vremenskih neprilika. 

 

Do sljedećih Dana hrvatskoga jezika i novih događanja... 

 

  


