
Izložba Upoznajmo Europu 

 

 

U Kući Europe 21. svibnja 2018. godine otvorena je izložba dječjih likovnih radova 

učenika iz Slovenije, Austrije, Francuske, Španjolske i Hrvatske, a trajala je do 27. svibnja, 

odnosno tjedan dana. Organizator ove hvalevrijedne i vrlo zanimljive izložbe je OŠ Ivana 

Gundulića iz Zagreba. Međunarodna izložba naslovljena Upoznajmo Europu predstavljanje je 

umjetničkih radova nastalih u okviru KA2 Erasmus+ ART@HEART projekta, a teme izložbe 

su kulturna baština, tradicija i krajolici. 

Izložbu je otvorila Anita Letica, učiteljica mentorica OŠ Ivana Gundulića te domaćini 

Srđan Kerečević i Marina Malogorski. Učiteljica Anita Letica nazočnoj je publici, učenicima 

3., 4. i 6. razreda OŠ Ivana Gundulića, u uvodnom dijelu istaknula važnost sudjelovanja naše 

škole u KA2 Erasmus+ ART@HEART projektu. U ime organizatora zahvalila je svima koji 

su na bilo koji način sudjelovali u ostvarenju izložbe, a posebno učenicima OŠ Ivana 

Gundulića i inozemnih škola, suradnicama u projektu, izrazivši pritom i žaljenje što nisu 

mogli biti izloženi svi radovi zbog ograničenog izložbenog prostora. Vrijedno je istaknuti 

kako su bili izloženi likovni radova izvedeni u različitim tehnikama: keramici, papir plastici, 

olovci, tušu, temperi itd. I površnim pogledom moglo se zaključiti kako je riječ o nadarenim 

autorima pa je šteta što uz svaki taj rad nije bilo navedeno ime učenika i njihova dob.  

Domaćini Srđan Kerečević i Marina Malogorski u kratkim su crtama predstavili ulogu, 

važnost i smisao otvorenja Kuće Europe. Kroz 40-minutnu prezentaciju upoznali su učenike, 

koji su sudjelovali na otvorenju izložbe, s poviješću, organizacijom i ostalim temama vezanim 

za Europsku uniju. Dio te prezentacije bio je u obliku kviza pa su domaćini sigurno bili 

iznenađeni koliko učenici OŠ Ivana Gundulića poznaju povijest i organizaciju EU, a dio 

sretnih sudionika dobio je i zanimljive nagrade. Istaknimo na kraju kako su učenici, čiji su 

radovi izloženi, svojim vrlo dojmljivim ostvarenjima nagradili sve one koji su u tih tjedan 

dana posjetili izložbu. 
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