
                 

 HRVATSKIM POVEZANI NA DANIMA HRVATSKOGA JEZIKA U OŠ SMILJEVAC 

14. i 15. ožujka 2019. 

 

Treću godinu zaredom u OŠ Smiljevac organiziramo Dane hrvatskoga jezika, ovoga puta 

s temom Hrvatskim povezani. Doista smo bili počašćeni što su nam se odazvali književnik Miro 

Gavran i dramska glumica Mladena Gavran koji su nam priredili vrlo dojmljivu književno-

kazališnu večer. Miro Gavran, naš najprevođeniji autor i osnivač Teatra Gavran (svojevremeno 

je jedan od svojih Gavranfestova imao i u Slovačkoj) govorio je o sličnostima i razlikama između 

proznoga i dramskoga pisma, o svojim romanima, knjigama za djecu, pričama, pjesmama,  ali i o 

kazalištu, pisanju za kazalište, glumi, režiji i svemu što čini kazališni život. Glumica Mladena 

Gavran za tu je večer odabrala tri monodramska isječka iz predstava Hotel Babilon i Najluđa 

predstava na svijetu. 

U drugome dijelu programa predstavili su nam se Hrvati iz Slovačke (dječja folklorna 

skupina Ljuljanka i tamburaški orkestar Konjic i Hrvatskoga Jandrofa i Čunova.)       

U kraćem je slikokazu prije njihova nastupa prof. povijesti i lingvistike Toni Milanović, 

koordinator i učitelj hrvatske nastave u Slovačkoj, pokazao kako je ondje organizirana nastava 

na hrvatskome jeziku, ali je govorio i o mjestima u kojima žive Hrvati.  

U lirskom dijelu programa klapa Munita otpjevala je Fiamengov (i Oliverov) Nokturno i 

premijerno, za ovu prigodu, pjesmu Ča i s namin morbinaš, kaljskoga pjesnika Joje Ricova. 

Zadarska dramska umjetnica Gabrijela Meštrović Maštruko pročitala je dvije pjesme mladoga 

zadarskoga ilustratora i pomalo samozatajnoga pjesnika Marina Franića koji je i prijatelj naše 

područne škole u mjestu Briševo, a koji nam je darovao i svoje ilustracije za izložbu. 

Za učenike četvrtih razreda i ove smo godine imali glagoljašku radionicu pod vodstvom prof. 

Danijele Deković, predsjednice Udruge glagoljaša “Zadar“. 

 

Na stručni je skup bilo prijavljeno 120 profesora hrvatskoga jezika iz cijele Hrvatske, a 

bio je organiziran u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, uz podršku Grada Zadra i 

Zadarske županije i TZ Nin. 
Profesorima i ostalim gostima i uzvanicima, osim našega ravnatelja Bernarda Kotlara i više 

savjetnice Jasne Pandžić, obratio se i pročelnik Upravnoga odjela za odgoj i obrazovanje Joso 

Nekić, inače prof. hrvatskoga jezika, koji je za ovu prigodu pročitao pjesmu Jozefine Dautbegović 

Domovina u koferu.  

Naši su gosti iz Slovačke imali i prijam u Uredu gradonačelnika i koncert na Narodnom trgu. 

Mlade slovačke Hrvate i profesore hrvatskoga jezika koji su se prijavili za stručni izlet, vodili 

smo u Nin  uz stručno vođenje gospođe Meri Šuljak pod nazivom Slidite stope moje – 

tragovima Petra Zoranića. 

Naš je Petar Zoranić možda najljepše u jednomu svom stihu sažeo bit domoljublja neraskidivo 

povezanu s jezikom koji nas treba držati zajedno unatoč svim neprilikama i povremenom 

malodušju.  

I mi bismo odovud pobigli, ali nas slatkost bašćine uzdarži.  

Zato slidimo misli njegove i ne dajmo se. 


