
DJEČJI TJEDAN, OD 05. DO 11.LISTOPADA 2015.G. 
U GRADU CRIKVENICI 

 
PROGRAM 

 
5.10. PONEDJELJAK 
U jutarnjim satima zajedničko okupljanje u OŠ Zvonka Cara, slanje poruka  ljubavi djeci uz 
moto Ljubav djeci prije svega i  pisanje poruka odraslima i gradonačelniku s razrednicima i 
učiteljima uz moto Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge 

Djeca će zajedno sa svojim tetama u Dječjem vrtiću Radost izrađivati  i oslikavati poruke 
pravima djeteta  
 
  9:00  -  Posjet Muzeju Grada Crikvenice -  5.a razred  OŠ Vladimira Nazora sa razrednicom i   
    vrtićka grupa  

  (vođenje djece kroz izložbu 845°C – igraonica: „Prava djece antičkog doba“) 
 
10:00 - Nove priče za Kutić Bjelokutić u Gradskoj knjižnici Grada Crikvenice 
(poklon slikovnice za pedijatrijsku ordinaciju dr. Kassal-Andrašević) Dom zdravlja Crikvenica 

 

6.10. UTORAK 
U jutarnjim satima - poruke odraslima pisane na balonima  puštat će učenici mlađih razreda  iz 
školskog dvorišta Osnovne škole Vladimira Nazora 
 
Djeca će zajedno sa svojim tetama u Dječjem vrtiću Radost izrađivati  i oslikavati poruke 
pravima djeteta  
 
13:00-14:00 - Surfajmo u knjižnici 
(Osnovna poduka djece u pretraživanju Interneta na siguran način) 

17:00  - Radionica za učenike  6. i 7. razreda OŠ Zvonka Cara „Delete cyberbylling“ Udruga 
Sretniji grad 

 

7.10. SRIJEDA 
 
Djeca iz Dječjeg vrtića Radost će zajedno sa svojim tetama šetati gradom i dijeliti poruka 
građanima 
 
U jutarnjim satima u OŠ Zvonka Cara oslikavat će se  igrališta, organizirat će se sportske igre na 
otvorenom i dijelit će se poruke odraslima 
 
13:00-17:00 - Čovječe, ispravi se! - društvena igra o pravima djece u Gradskoj knjižnici 



(igranje društvene igre za djecu 6-15 godina i otkrivanje koja su sve prava djece, zašto su važna, 
tko ih sve ima, otkud dolaze, kako se krše i tko ih sve štiti) 
 
17:00 - Radionica za učenike 6. i 7. razreda Osnovne škole Vladimira Nazora  "Delete 
Cyberbullying" Udruga Sretniji grad 
 
17:00 – započinje radionica za roditelje „Rastimo zajedno“  Dječjeg vrtića Radost (broj 
sudionica radionice je ograničen i već je popunjen) 
 
 
9.10. PETAK 
17:30 -  "Kuća velikog mađioničara" - animirani film 
(projekcija animiranog filma - sinhronizirano, besplatan ulaz), Gradska vijećnica Crikvenica  

 

Tijekom trajanja dječjeg tjedna: 
- Nije lako biti djevojčica 
(Izložba knjiga u Gradskoj knjižnici povodom Međunarodnog dana djevojčica u kojima se 
tematiziraju izazovi i problemi djevojčica) 

- igre u dvorani ili dvorištu (ovisno o vremenskim prilikama) osnovnih škola 
 
- predavanja i rasprave na satovima razredne zajednice  u osnovnim školama o pravima  djece 
 
- od ponedjeljka do srijede, 5.10. – 7.10. humanitarna akcija u OŠ Zvonka Cara: 
a) prikupljanje povratne ambalaže - veliko je dječje srce, djeca djeci :za pomoć našim učenicima 
pri plaćanju terenske nastave 
b) doručak sa srcem: prikupljamo trajne konzerve, pakirane salame, sireve, mlijeko, kavu, sirupe 
za razrijeđivanje za beskućnike Grada Rijeke 

- od ponedjeljka do srijede, 5.10. – 16.10. humanitarna akcija Dječjeg vrtića Radost 
Crikvenica: Moj prijatelj - dijete izbjeglica 
Cilj akcije je osvješćivanje djece i odraslih na prava i potrebe djece izbjegle iz ratom pogođenih 
država.  
Vrtić „Radost“ Vas poziva na uključivanje u humanitarnu akciju „Moj prijatelj - dijete 
izbjeglica“! Sakupljaju  pakete za djecu, a naglasak je na sudjelovanju djece. Neka dijete odabere 
koju će igračku, slatkiš i komad odjeće koji mu više ne treba darovati, neka nacrta crtež za novog 
prijatelja. 


