
 

 

Vjerujem u mamu i tatu 

zato jer su dobri. Svaku večer 

mi pričaju priče. Franka S., 6.god. 

Vjerujem u bajke i u svoje prijatelje, 

u svoje igračke i plavog zeca. 

Ostala djeca vjeruju u labirinte, 

a ljudi u sunce i oblake. Tea H., 

6.god. 
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DRUŠTVO „NAŠA DJECA“        

        ČAKOVEC 

L. Ružičke 2, 40000 ČAKOVEC 

                         

 

 

DJEČJI TJEDAN 

6. – 12.10.2014. 

„LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA“   
Odrasli, slušajte nas 

mi Vas trebamo 

 

Čakovec, listopad 2014. 

 

 

 



PROGRAM: 

Srijeda, 1.10.2014. 

Knjižnica“Nikola Zrinski“ – Vib        vrtić 
„Cipelica“ , „Dječjeg vrtića Čakovec“ – „Čitaj 
mi“                                                           
Artelje – likovna radionica u 17 sati              

Dan igre – sve osnovnoškolske                i 
predškolske ustanove s područja grada 10 – 12 

sati 

Petak, 3.10.2014. 

Osnovna škola Ivanovec – u vrtiću „Pčelice“, 
“Dječji vrtić Čakovec“ – igrokaz za najmlađe 

Subota, 4.10.2014. 

Tradicijske igre – Trg republike 9,30 sati – 
Dječje gradsko vijeće Grada Čakovca    

„Trčimo zajedno“ –  Jezero Starog grada u 

10,30 sati – trka predškolaca (u slučaju kiše – 
dvorana GOC-a) 

Ponedjeljak, 6.10.2014. 

„Krug mira“ u 12 sati – Trg republike Pozdravni 

govor dječje gradonačelnice Adele Vaser                                
Pozdravni govor predstavnika grada 

 Pozdravni govor predsjednice DND –a Gordane 

Šoltić Siladi 

 Učenici i djeca svih odgojno – obrazovnih 

ustanova s područja grada Čakovca - „Ljubav 
djeci prije svega“ – poruke djece odraslima 

Macanov dom – 12,30 – program domaćina 3. 

osnovne škole Čakovec, Teuta, Vivona, Livi, 
Čakovečke mažoretkinje – u slučaju kiše 
program u 3. osnovnoj školi                       
Izložba radova polaznika likovne radionice 
„Artelje“ – Macanov dom                         

Posjeta županu , 10,30 sati – VI b skupina 

vrtića „Cvrčak“, „Dječji vrtić Čakovec“ i 
Područna škola Novo Selo Rok 

Utorak, 7.10.2014. 

Knjižnica „Nikola Zrinski“ – „Čitaj mi“ 
„Sunčeka“ – vrtić „Cipelica“, „Dječji vrtić 
Čakovec“                                                  
Posjeta crkvi „ Svetog Antuna Padovanskog“, 
Vrtić „Žibeki“ , 10 sati                               
Odjel pedijatrije – vrtić „Bambi“ – „ Za osmijeh 
djeteta u bolnici“                                 
Caritasov dom „Antun Bogdan“ – vrtić  „Cvrčak“ 
,  V skupina, „Dječji vrtić Čakovec,  10 sati 
Igraonica Alex – vrtić „Pčelice“ , Dječji vrtić 
Čakovec“ 

Četvrtak, 9.10.2014. 

Posjeta predstavnicima grada Čakovca - 
Gradska vijećnica, 10 sati Djećje gradsko 
vijeće                                                      

„Pirgo“, Dječji vrtić Čakovec, Osnovna škola 

Kuršanec – glazbena radionica i radionica o 

dječjim pravima 

Knjižnica „Nikola Zrinski“ – V skupina 

„Vjeverica“, Dječji vrtić Čakovec – „Čitaj mi“ 
Centar za odgoj i obrazovanje i 3.osnovna škola 
Čakovec – radionica „Ovo dijete to sam ja, ne 
postoje takva dva“ , u 12 sati                    
Forum 1.osnovne škole „Zmajići“ – posjeta 

„Domu za starije i nemoćne“ Čakovec, 11 sati 
Crkva „Svetog Nikole“ – vrtić „Bambi“ 

Petak, 10.10.2014. 

Osnovna škola Kuršanec – posjeta djece vrtića 
„Zvjezdice“, „Dječjeg vrtića Čakovec“ - 
glazbena radionica i radionica o dječjim 
pravima, 10 sati – Veliki prijatelj malom 

prijatelju                                            

Depadansa „Doma za starije i nemoćne 
Čakovec“, mjuzikl učenika Osnovne škole 
Kuršanec, 17 sati                                        
Odjel ORL, Županijska bolnica     Posjeta djece 
vrtića „Loptica“, 10 sati „Za osmijeh djeteta u 
bolnici“ 

Subota, 11.10.2014. 

Prelog, 18 sati                                         

Posjeta članova Dječjeg gradskog vijeća grada 
Čakovca članovima Dječjeg gradskog vijeća 
grada Preloga 

 


