
    
    
    Poštovani,Poštovani,Poštovani,Poštovani,    
    u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan u Osnovnoj školi Jože Šurana Višnjan –––– njenoj Područnoj školi u Vižinadi  njenoj Područnoj školi u Vižinadi  njenoj Područnoj školi u Vižinadi  njenoj Područnoj školi u Vižinadi 
završen je Projekt „Sretan rođendan“ u trajanju od jedne kalendarske godine (od završen je Projekt „Sretan rođendan“ u trajanju od jedne kalendarske godine (od završen je Projekt „Sretan rođendan“ u trajanju od jedne kalendarske godine (od završen je Projekt „Sretan rođendan“ u trajanju od jedne kalendarske godine (od 
1. travnja 2011. do 16.1. travnja 2011. do 16.1. travnja 2011. do 16.1. travnja 2011. do 16. travnja 2012. godine).  travnja 2012. godine).  travnja 2012. godine).  travnja 2012. godine).     
    Motivirani književnim tekstovima o   d a r o v i m a, vrijednostima života, Motivirani književnim tekstovima o   d a r o v i m a, vrijednostima života, Motivirani književnim tekstovima o   d a r o v i m a, vrijednostima života, Motivirani književnim tekstovima o   d a r o v i m a, vrijednostima života, 
odnosu među generacijama odnosu među generacijama odnosu među generacijama odnosu među generacijama –––– učenici su sedmoga  razreda s učiteljicom  učenici su sedmoga  razreda s učiteljicom  učenici su sedmoga  razreda s učiteljicom  učenici su sedmoga  razreda s učiteljicom 
hrvatskoga jezika osmislili Projekt te u tročlanim skupinama s učiteljicom hrvatskoga jezika osmislili Projekt te u tročlanim skupinama s učiteljicom hrvatskoga jezika osmislili Projekt te u tročlanim skupinama s učiteljicom hrvatskoga jezika osmislili Projekt te u tročlanim skupinama s učiteljicom 
hrvatskogahrvatskogahrvatskogahrvatskoga jezika i voditeljicom škole posjetili sve osobe vižinadske općine s  jezika i voditeljicom škole posjetili sve osobe vižinadske općine s  jezika i voditeljicom škole posjetili sve osobe vižinadske općine s  jezika i voditeljicom škole posjetili sve osobe vižinadske općine s 
navršenih osamdeset i više godina (njih oko pedeset) za njihov rođendan, s navršenih osamdeset i više godina (njih oko pedeset) za njihov rođendan, s navršenih osamdeset i više godina (njih oko pedeset) za njihov rođendan, s navršenih osamdeset i više godina (njih oko pedeset) za njihov rođendan, s 
darom, intervjuima i brigom najmlađih za najstarije…darom, intervjuima i brigom najmlađih za najstarije…darom, intervjuima i brigom najmlađih za najstarije…darom, intervjuima i brigom najmlađih za najstarije…    
Fotografijama i zapisima iz njihova života osmislili su u hFotografijama i zapisima iz njihova života osmislili su u hFotografijama i zapisima iz njihova života osmislili su u hFotografijama i zapisima iz njihova života osmislili su u holu škole Vižinada olu škole Vižinada olu škole Vižinada olu škole Vižinada 
izložbu „Sretan rođendan“ kao svečani završetak ovoga projekta. izložbu „Sretan rođendan“ kao svečani završetak ovoga projekta. izložbu „Sretan rođendan“ kao svečani završetak ovoga projekta. izložbu „Sretan rođendan“ kao svečani završetak ovoga projekta.     
    Izložbu će 18. travnja 2012. godine  (srijeda) u 17 sati otvoriti načelnik Izložbu će 18. travnja 2012. godine  (srijeda) u 17 sati otvoriti načelnik Izložbu će 18. travnja 2012. godine  (srijeda) u 17 sati otvoriti načelnik Izložbu će 18. travnja 2012. godine  (srijeda) u 17 sati otvoriti načelnik 
općine Vižinada mr. sc. Marino Baldini i vlč. Alojzije Baf, vižinadski župnik uz općine Vižinada mr. sc. Marino Baldini i vlč. Alojzije Baf, vižinadski župnik uz općine Vižinada mr. sc. Marino Baldini i vlč. Alojzije Baf, vižinadski župnik uz općine Vižinada mr. sc. Marino Baldini i vlč. Alojzije Baf, vižinadski župnik uz 
nazočnost učeninazočnost učeninazočnost učeninazočnost učenika sudionika, učitelja, roditelja i gostiju, a javnosti će biti ka sudionika, učitelja, roditelja i gostiju, a javnosti će biti ka sudionika, učitelja, roditelja i gostiju, a javnosti će biti ka sudionika, učitelja, roditelja i gostiju, a javnosti će biti 
otvorena do 18. svibnja 2012. godine, nakon čega će se od predstavljenih otvorena do 18. svibnja 2012. godine, nakon čega će se od predstavljenih otvorena do 18. svibnja 2012. godine, nakon čega će se od predstavljenih otvorena do 18. svibnja 2012. godine, nakon čega će se od predstavljenih 
izložaka formirati Mapa projekta „Sretan rođendan“.izložaka formirati Mapa projekta „Sretan rođendan“.izložaka formirati Mapa projekta „Sretan rođendan“.izložaka formirati Mapa projekta „Sretan rođendan“.    
    Mislimo da ovaj projekt, dužina njegova trajanja, poruka, doživljaMislimo da ovaj projekt, dužina njegova trajanja, poruka, doživljaMislimo da ovaj projekt, dužina njegova trajanja, poruka, doživljaMislimo da ovaj projekt, dužina njegova trajanja, poruka, doživljaj i trag j i trag j i trag j i trag 
koji je ostavio, zavrjeđuju biti zapaženi.koji je ostavio, zavrjeđuju biti zapaženi.koji je ostavio, zavrjeđuju biti zapaženi.koji je ostavio, zavrjeđuju biti zapaženi.    
    Pozivamo Vas i srdačno pozdravljamo. Pozivamo Vas i srdačno pozdravljamo. Pozivamo Vas i srdačno pozdravljamo. Pozivamo Vas i srdačno pozdravljamo.     
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                                        Davorka Travan  Davorka Travan  Davorka Travan  Davorka Travan      
 


