
Centar Liče Faraguna – Labin 
 
Popis aktivnosti koje planiramo realizirati sa našom djecom povodom dječjeg tjedna: 

"Igre bez granica" (zajedničke sportske igre učenika Centra"Liče Faraguna i učenika 
OŠ"Ivo Lola Ribar"Labin)  

"Kreativna likovna radionica" ( učenici Centra ) 

"Volim sladoled" (zajedničko druženje i uživanje sladoleda u slastičarnici "Pingo" - 
Rabac 

"Beremo povrće" ( izlet na OPG Jehnići, zajedničko branje povrća sa vlasnicima 
obiteljskog gospodarstva) 

 

                                                                                                             Lorena Černjul   
 
 

 
OŠ Matije Vlačića Labin 
 
Aktivnosti povodom Dječjeg tjedna (5.10. - 11.10.2015.) u OŠ Matije Vlačića: 
 
- posjet učenika osmih razreda s učiteljima gradonačelniku i gradskoj upravi 
 
- posjet Školskog i Gradskog vijeća mladih gradonačelniku 
 
- petak 9.10.2015. izlet nagrađenih učenika (koji su osvojili 1., 2. ili 3. mjesto na 
županijskim natjecanjima) u Rijeku u posjet Zvjezdarnici i gledanje filma u CineStaru 
 
- učenici 4. razreda idu u posjet Područnoj školi Kature gdje će se održati druženja: 
mješoviti sportski susreti, predstavit će se jedni drugima u prigodnom programu, 
održat će se likovna radionica crtanja kredom u boji po pločniku i mala zakuska 
 
- učenici 2. razreda idu u posjet Centru Liče Faraguna i zajedno sa štićenicima 
Centra sudjelovati u likovnoj radionici crtanja kredama u boji po pločniku 
 
- učenici 1. razreda u posjet vrtiću Glorija gdje  će se održati susret: prijateljsko 
druženje, štafetne i druge igre, likovna radionica 
 
- učenici 2. i 4. razreda PŠ Rabac idu u posjet Dječjem vrtiću "Pjerina Verbanac" u 
Rapcu i za vrijeme posjeta učenici će izvesti lutkarsku predstavu "Vuk i tri praščića" 
 
- učenici 3. razreda održat će radionicu "Pokaži što znaš" u kojoj će prezentirati jedni 
drugima ono u čemu su dobri (u sportu, glazbi, raznim drugim hobijima...) 
 
- učenici starijih razreda gledat će kazališnu predstavu u popodnevnim satima  "Tko 
je ubio pašteticu" u kinu Labin 



- učenici mlađih razreda gledat će animirani film u prijepodnevnim satima u kinu 
Labin 
 
- na SRO mlađih i starijih razreda (satovima razrednog odjela) razrednici će upoznati 
učenike s dječjim pravima, ali i obvezama i dužnostima te odnosu djece i roditelja 
 
- učenici koji pohađaju i produženi boravak gledat će animirane filmove, održati 
likovnu radionicu i izrađivati plakate na temu dječjih prava te pisati poruke odraslima 
 
- u knjižnici će učenici gledati animirane filmove i razgovarati o dječjim pravima 
 
 
                                                                Tanja Dobrić i Silva Tenčić Stemberger 
 

 
 
OŠ "Ivo Lola Ribar"  Labin 

 

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin 

Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052 855 406, fax: 052 853 354 

e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr 

Naziv aktivnosti 
Planirani 

broj 
učenika 

VODITELJ/VODITELJI - 

nositelj/nositelji aktivnosti 

Broj sati tjedno / 
godišnje 

OBILJEŽAVANJE DJEČJEG 
TJEDNA 

Svi učenici 

naše škole 

(od 1. do 8. 

razreda) 

razrednici od 1. do 8. razreda, 

ravnatelj škole, stručni suradnici 

i svi učitelji 

prema 

potrebi i 

dogovoru 

 

Ciljevi:  

- usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu 

- poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju djece u 

aktivnostima lokalne zajednice i šire 

- afirmacija pozitivnih vrijednosti, razvijanje socijalne svijesti, suosjećanja, razumijevanja i 

solidarnosti s drugima 

- naglasiti probleme s kojima se suočavaju djevojčice u mnogim zemljama u razvoju kako bi se 

prepoznala jednaka prava djevojčica (Međunarodni dan djevojčica) 

-upoznati se sa Dječjim pravima, razgovarati o njima te sudjelovati u akciji „Daj 10 za dječja 

prava u svijetu“  

-osvješćivanje djece i odraslih na prava  i potrebe djece izbjegle iz ratom pogođenih država 

(„Moj prijatelj – dijete izbjeglica“) 
-poticati čitanje priča, knjiga i slikovnica kako bi čitanje postalo dio svakodnevnog ugodnog druženja 



 

Katja Tefik-Baćac, v.r. 

odraslih i djece (kampanja „Čitaj mi“) 

Namjena: 

- osvijestiti važnost međusobnog pomaganja i volontarizam 

 - uvažavanje i prihvaćanje različitosti, prava i potreba djece  

 - izgrađivanje pozitivnog stajališta među učenicima/djece 

 - razvijanje tolerancije među učenicima/djece 

 - izaći iz okvira male zajednice (razreda) u širu zajednicu  

Način i mjesto realizacije: 

* Osnovna škola “Ivo Lola Ribar” – u Dječjem tjednu (5.10.-11.10.)  

- na satovima razrednog odjela svi učenici škole upoznati će  sa Dječjim pravima, razgovarati o njima; 

učenici nižih  razreda  će na hamer papiru ostaviti svoj otisak dlana/ ime /poruku vezanu uz Dječja 

prava ili urediti pano u svojim učionicama ili na istu temu crtati i pisati na školskom dvorištu;  

-  učenici viših razreda obilježit će Međunarodni dan djevojčica na satu razrednog odjela, te će na tu 

temu urediti pano u holu škole ili u svojim učionicama 

- uključiti učenike u humanitarne aktivnosti koje se provode za pomoć izbjeglih osoba/djece iz ratom 

pogođenih država 

- nagradni izlet za učenike koji su postigli zapažene rezultate na županijskim natjecanjima u 

šk.god.2014./2015. 

-posjet Gradskoj upravi i gradonačelniku (druženje s gradonačelnikom, upoznavanje s 

gradskim odjelima) 
-školska će knjižničarka  čitati priče prvašima  u razredu/školskoj knjižnici, razgovarati s njima o 

pročitanom, te uvidjeti koliko je čitanje naglas dio njihove svakodnevice  

Vremenik:  

- od 5.10. do 11.10. 2015.  (Dječji tjedan) 

Troškovnik aktivnosti:  

-potrošni materijal  cca 100,00 kn 

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja: 

-vrednovanje ostvarene aktivnosti kroz razgovor s učenicima 

-prezentacija ostvarene aktivnosti na roditeljskom sastanku i na satu razrednog odjela, objavljivanje 

podataka na web stranicama škole i informiranje javnosti o ostvarenoj aktivnosti 



Dječji vrtić „GLORIJA“ LABIN 

Plan i program obiljezavanja djecjeg tjedna; 

-zajednicko okupljanje djece tocno u podne na djecjem igralistu 

-krug ljubavi i prijateljstva sa porukom "S rukom u ruci lakse je sve" 

-druzenje djece s gradonacelnikom u prostorijama vrtica ili posjet djece gradu ili 
opcini 

-"Cujte moj glas-ja sam ja"'aktivnost vezana za prava djece 

-"Daj 10 za djecja prava" 

-posjet centru grada-pjesma,ples,kosarica poruka 

-"Prica o zivotu romske djevojcice Gize" 

-"Uplakana djevojcica" 

-scenska igra "Budi mi prijatelj" 

-edukativna prica "Boja koze nije bitna" 

-"Batuatova prica"-pracena udaraljkama uz vezanu pjesmu "Simama ka" 

-"Od srca srcu"-medaljoni ljubavi-poruke mira djeci izbjeglicama 

-realiziranje raznih aktivnosti,sadrzaja i igri po zelji djece(izrada zmajeva i 
vjetrenjaca,mala djecja olimpijada,izbor princa i princeze tjedna,zabavna igraonica, 
dan zabave i smijeha...) 

                                                                              Orijana Šćulac Selan v.r. 

 

Dječji vrtić Pjerina Verbanac 

  
DJEČJI TJEDAN 2015. 

Odvija se od ponedjeljka 5. listopada do nedjelje 11. listopada 2015. godine. 

Motto Dječjeg tjedna je : “Ljubav djeci prije svega”, a poželjno je da se dodatno u javnosti 
ističe i poruka koja izražava glas djece :”Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge”. 

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su: 

− usmjeriti pozornost javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i 
za djecu, 

− organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke 



aktivnosti djece i za djecu, 
− pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, 
− poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju 

djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire. 
 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI 

PONEDJELJAK, 5.10.2015. - MEĐUNARODNI DAN DJETETA 

− druženje djece s gradonačelnikom Grada i načelnicima općina 
− razgovor o dječjem tjednu  
− igre i prikazi dječjih vještina i spretnosti 
− druženja s roditeljima 
 

UTORAK, 6.10.2015. 

− poruke djece odraslima (tekst i crteži) 
− razgovor o Europskoj uniji ( upoznavanje s ciljevima i mogućnostima koje pruža život u 

EU, razgovor o kontaktima s djecom čija rodbina ili prijatelji  žive u zemljama EU, 
upoznavanje s geografskim položajem EU i zemljama,..) 

− šetnje , izleti, druženja, takmičenja 
 

SRIJEDA, 7.10.2015. 

− kreativne radionice od neoblikovanog materijala: KUTIJADA (doprinos projektu “Otpad – 
bogatstvo koje ne smijemo odbaciti”) 

 

ČETVRTAK, 8.10.2015. 

− PRAZNIK 
 

PETAK, 9.10.2015. 

-     animirani film: “Medvjedić Paddington” - Kino “Labin” u 9,30 sati 

− obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica 
− razgovor o pravima djece – akcija “Daj 10 za dječja prava u svijetu”  – otisci dječjih 

dlanova na karti svijeta u kojima su poruke djece 
− humanitarna akcija Djeca djeci 

 
OBILJEŽITI 11.10. - MEĐUNARODNI DAN DJEVOJČICA – dan je proglašen kako bi se 
naglasili jedinstveni izazovi i problemi s kojima se suočavaju djevojčice u mnogim zemljama 
u razvoju, te kako bi se prepoznala jednaka prava djevojčica. 

Diljem svijeta istraživanja su pokazala kako djevojčice idu manje u školu, imaju manje 
pristupa zdravstvenoj zaštiti i češće pate od loše ishrane, doživljavaju više zlostavljanja 
(seksualnog i fizičkog) i češće se prisiljavaju na prerani brak, prodaju se kao seksualno roblje 
ili su češće žrtve HIV-a. 

                                                                                                   Ljiljana Krušelj,v.r. 


