
 

 

       DJEČJI TJEDAN U NOVOJ GRADIŠKI 
                              5.-11.listopada 2015.godine 

 

Dječji tjedan ima za cilj: 
− -usmjeriti pozornost najšire javnosti prema položaju, pravima i potrebama djece u društvu, 
− -organizirati priredbe i stvaralačke aktivnosti s djecom i za djecu 
− pokrenuti akcije  od šireg značaja za razvoj i odgoj djece 
− -poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom 
− poticati aktivnu participaciju djece u životu i aktivnostima svoje lokalne zajednice, pa i šire.  
 

PROGRAM 
 

Ponedjeljak, 5. listopada 
 

12,00 sati JAVNI SKUP DJECE- ispred pozornice na Trgu kralja Tomislava. Simbolično 
obilježavanje početka Dječjeg tjedna na način da djeca, držeći se za ruke, točno u podne glasno 
izgovore moto:” Ljubav djeci prije svega! “ i zajedno pjevaju pjesmu:”Kad si sretan”. Djeci i 
okupljenim građanima kratko se obrate predstavnici gradske vlasti. Zatim svoje, prethodno napisane 
poruke odraslima, djeca uručuju nazočnim gledateljima i gradskim čelnicima.  
Momčadske i štafetne igre ( potezanje užeta,skakanje u vreći,graničar) 
Natjecanje u bacanju zrakoplova----Zajednica tehničke kulture Grada Nove Gradiške --Modelari  
 



 
Utorak,6. listopada 

 

 

Crtani film  u Pučkom otvorenom učilištu Matija Antun Relković 
 
Kreativna radionica---- Izrada lutaka od vune od 16,30-18,00 sati u prostorijama  
                                      DND-a Trg kralja  Tomislava 6 
 

 

  Srijeda,7. listopada 
 

12,00 sati Susret  djece s gradonačelnikom i predstavnicima gradske vlasti 
 

 

 

 

                                                 Četvrtak,8. listopada 
 

Dan neovisnosti, sudjelovanje pri polaganju vijenaca 
 

 

Petak,9. listopada 
 
Edukativna radionica ---Kako pravilno fotografirati- Zajednica tehničke kulture Grada  
                                     Nove Gradiške---fotografi  
 



 
 

                                                             

Subota, 10.listopada 
 
Humanitarna utrka»ZA TVOJ KORAK TISUĆU NAŠIH» Ulicom slavonskih graničara i 
Strossmayerovom ulicom. Početak u 11,00 sati. 
Prikupljena sredstva darovat će se našem bolesnom sugrađaninu  Alenu Gigoviću. Bonovi 
za utrku u vrijednosti 5,00 i 10,00 kuna kupuju se kod članova DND-a, u vrtiću i 
školama, te na dan utrke na tržniku kod pozornice. 
 
Amateri Zajednice tehničke kulture će educirati i pokazati funkciju radiostanice 
 

 LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA! 
 

Odrasli, čujte i naše mišljenje! 
 

Pozivamo sve građane Nove Gradiške, da nam se pridruže u izvedbi programa Dječjeg 
tjedna. Budimo u Dječjem tjednu spremni pomoći, potičimo druge na dobro i pokažimo 

brigu, strpljenje i ljubav  djeci u svojoj sredini. 
 
 
 


