
izložbA

VATROGASCI U OČIMA DJETETA

18. svibnja 2017. godine 
u 19:00 sati 

Muzej Hrvatskog vatrogastva, 
Varaždin 

Karlo Kanić
Osnovna škola „Gelsi“

Rijeka
flomaster, drvene boje

2013./2014. 

Marina GrGurinović
Dječji vrtić Ploče

Područni odsjek „Staševica“
Drvene boje
 2015./2016.

KarMela luKaS rušnov
 osnovna škola „Bijaći“

Kaštel novi
Kolaž, flomaster

2016./2017. 

Hana ŽiGer
Dječji vrtić „Bajka“

varaždin
Drvene boje
2016./2017. 

lana ToMaSKović i 
DORian FOGec, Dječji vrtić 

„Dječji svijet“, Beretinec
Flomaster, vodene boje

2012./2013.  

Mia vojnović
 Dječji vrtić „Dječji svijet“

 varaždin
Tempera, flomaster

2016./2017.

ema KOlODziej
Dv „nova Gradiška“, Po „Staro 
Petrovo Selo“, Staro Petrovo Selo

Kolaž
2015./2016.

Zajednički rad
Dv „Čakovec“, Skupina 

„Stonoga, Čakovec
Flomaster

2013./2014.

aleKSanDar KovaČić
Dječji vrtić „Čakovec“

Čakovec
Pastele

2014./2015. 

Sara CviTan
osnovna škola „juraj 

šišgorić“
šibenik

Tempera
2016./2017.

veroniKa iveKović
osnovna škola „lijepa 

naša“
Tuhelj

Kolaž, flomaster
2012/2013.

Borna janeŽić
osnovna škola „Pod-

murvice“
Rijeka

Drvene bojice
2013./2014.



O IZLOŽBI

Izložba VATROGASCI U OČIMA DJETETA donosi presjek najboljih 
dječjih likovnih radova pristiglih tijekom posljednjih nekoliko godina na 

natječaj Hrvatske vatrogasne zajednice. 
Naime, ova krovna organizacija vatrogastva svake godine provodi natječaj 

za najbolji likovni, literarni i foto natječaj sa ciljem promicanja vatrogastva 
kod najmlađe populacije. Nakon što stručno povjerenstvo odabere najbolje 
radove, pobjednicima se nagrade uručuju na svečanoj sjednici Skupštine koja se 
organizira u svibnju, Mjesecu zaštite od požara. 

Od 2017. godine natječaj se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva 
znanosti i obrazovanja.

Na ovoj su izložbi okupljena 24 najbolja likovna ostvarenja izložena na 
dimenzijama 100 x 70 cm. Osim likovnih radova, svoje su mjesto među 
izlošcima pronašli i radovi koji nisu pobjednički, ali se izdvajaju svojom idejom 
i kreativnom izvedbom, poput vatrogasnog vozila napravljenog od stiropora, 
aparata za gašenje požara napravljenog od obične boce i sl.

Djeca u ovom natječaju na zanimljiv način prikazuju hrabre vatrogasce u 
intervencijama, koristeći razne likovne tehnike.

Osim što natječaj ima edukativni karakter, njime se najmlađe nastoji 
zainteresirati za vatrogasnu djelatnost. Naime, mladi su budućnost svake 
organizacije pa tako i vatrogasne. Zbog toga su vrijedni i nužni svi napori kako 
bi kontinuirano novačili mlade u vatrogasnu organizaciju i time doprinijeli 
napretku vatrogastva, a samim time i ukupnoj sigurnosti Republike Hrvatske.

IZLOŽENI RADOVI

KriSTijan KoŽ
Dječji vrtić „Čira Čara“

varaždin
vodene boje, flomaster

2014./2015. 

Sven PaTaFTa
Dječji vrtić „Čira Čara“

varaždin
vodene boje, olovka

2015./2016. 

lea PošTa
Osnovna škola „Gola“

Gola
Tempera

2012./2013.

Tea oBraDović
Dječji vrtić „Pod Gradom“

Požega
vodene boje, drvene boje

2013./2014. 

Marija šuMić
Dječji vrtić „Hrvatski leskovac“
Kolaž kombiniran s plastičnim 

slamkama
2016./2017. 

ivan HrušKa
osnovna škola „ivana Perkovca“

šenkovec
vodene boje
2013./2014.

Klara ivanić
Dječji vrtić „remetinec“

Zagreb
Flomaster

2012./2013.

luCija lovKović, ivana BoS-
man  i jan ciGaneK 

oš „Gola“, Pš „Gotalovo“
Kolaž u stilu mozaika

2016./2017. 

PeTra PoPe
Dječji vrtić Požega

Požega
Drvene boje
2014./2015. 

SiMon PlanTaK
Dječji vrtić „Dječji svijet“

varaždin
Flomaster

2012./2013.

maRija BilOGlav
osnovna škola „Zadarski otoci“

Zadar
Pastele

2012./2013.

KaTja vlaHinić
Dječji vrtić „Malik“

viškovo
vodene boje, kolaž

2013./2014.


