
DJEČJI TJEDAN 6. -12. 10. 2014. 

Organizator: Društvo Naša djeca Pleternica, Grad Pleternica 

 

PONEDJELJAK, 6.10.2014.  

9:00 Otvaranje dječjeg tjedna  

Program u kojem sudjeluju sve udruge za djecu na području Pleternice te Osnovna škola fra 
Kaje Adića i Dječji vrtić Tratinčica.  

Mjesto: ispred Gradske kuće, duž ulice Ivana Šveara Pleternica 

 

UTORAK, 7. 10. 2014.  

10:00-11:00 Djeca u prometu 

DV Tratinčica provodi preventivne vježbe i radionice za novom poligonu u sklopu vrtića: 
učenje prometnih pravila.                                                                        

11:30-13:00 Tribina s gradonačelnicom  

Učenici OŠ fra Kaje Adžića sudjelovat će u tribini s gradonačelnicom u prostorijama Športske 
dvorane  

10:30 Radionice u OŠ – DJEČJI TJEDAN PODUZETNIŠTVA 

-  Poduzetnički centar Pleternica  u dvorani održava radionice s djecom; učenje o 
poduzetništvu  (nositelj: učenička zadruga Neven) 

 

SRIJEDA, 8. 10. 2014.  

10:00 Open day - kukuruzni labirint   

- Dan otvorenih vrata Kukuruznog labirinta u Viškovcima, OPG Pilaš 

- tijekom dana bit će organizirane igre za djecu i roditelje 

 

ČETVRTAK, 9. 10. 2014.  

9:00 posjet Društva Naša djeca (kazališne radionice) Dnevnom boravku za zlatno doba  

- druženje djece s bakama i djedovima, kratka priredba i pričanje priča 



 11:30-14:00 Školska športska dvorana - dječji tjedan poduzetništva  

- djeca uče o poduzetništvu uz praktične primjere; nositelj: učenička zadruga Neven             

 16:00-17:00 ČITAJ MI 

- čitanje bajki u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici u Pleternici, namijenjeno djeci predškolske 
dobi i roditeljima 

 

PETAK, 10. 10. 2014.  

11:30-14:00  Dan otvorenih vrata u OŠ Pleternica 

14:00-15:30 - Dani kruha, Etno kutak, Igra Monopoly u holu škole, dodjela diploma naj 
učenicima sa podzetničkih radionica, izrada rukotvorina  u OŠ Pleternica 

15:00 Sportske igre na igralištu ispred škole (mali nogometaši) 

17:00 Predavanje i radionica o rodnim stereotipima 

-  organizacija DND, u prostoru Dnevnog boravka  

- sudjeluje Dječje gradsko vijeće i djeca i mladi Udruge Radost            

 

SUBOTA, 11. 10. 2014.  

 10:00-12:00  Zatvaranje radnog dijela dječjeg tjedna – Sajam dječjih udruga  

– ispred Gradske kuće; udruge za mlade koji će provoditi svoje aktivnosti projekata - 
prezentacija radova na štandovima plus dječje dvorište: prikazuju svoje aktivnosti - posebno 
KUD Orljava promiče tradicijske igre ovoga kraja uz naziv Živimo zajedno u EU; Glazbena 
škola uči svirati djecu na Orffovom instrumentariju, DV pravi dječju štrudlu; DND radi 
likovne radionice sa djecom; itd. 

 

NEDJELJA, 12. 10. 2014.  

9:30 Sveta misa u Crkvi Sv. Nikole  

- uz prigodni program; zatvaranje dječjeg tjedna - svečano 


