
                                 DJEČJI TJEDAN                   
                                       05. – 11.10.2015. 
                                „LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA“ 
                             Odrasli, slušajte nas mi Vas trebamo 

Program: 
30.09.2015.,  srijeda – Posjeta vatrogasnoj postrojbi Grada Čakovca, VI b „Vjeverica“, D. V.Čakovec 

02.10.2015.,  peta – Radionica sa knjižničarkom , mješovita skupina, vrtić „Maslačak, D. V.Čakovec 

05.10.2015.,  ponedjeljak - Posjeta županu Matiji Posavcu , vrtić „Žibeki“ u 10,30 sati 

„Krug mira“ –  Program ispred Centra za kulturu započinje u 11 sati i završava Krugom mira u 
12 sati u kojem  sudjeluju djeca i učenici i djelatnici predškolskih i osnovnoškolskih ustanova s 
područja Grada Čakovca 
U programu sudjeluju: Učenici Osnovne škole Kuršanec, Čakovečke mažoretkinje, Livi, Teuta, Vivona 
Pozdravni govori: Izidora Mustak dobitnica državne nagrade Luka Ritz za toleranciju i nenasilje 
                              Adela Vaser, dječja gradonačelnica Grada Čakovca 
                              Gordana Šoltić Siladi – predsjednica DND –a Čakovec 
                              Obraćanje predstavnika grada Čakovca 
U slučaju kiše program će se održati u dvorani1. osnovne škole Čakovec 
Promidžba projekta „I ja bih na more“ i podjela zahvalnica, 17 sati , Zgrada doma sindikata 
06.10.2015., utorak – Sjednica Dječjeg gradskog vijeća grada Čakovca u Gradskoj vijećnici sa 
predsjednikom Gradskog vijeća Horvat Juricom, u 14 sati 
– Posjeta Caritasu , VI a skupina ,vrtić“ Cvrčak“, u 10 sati, D. V.Čakovec 
-  Posjeta odjelu pedijatrije u Čakovcu, vrtić „Bambi“, u 10 sati 
-  Radionica u Knjižnici „Nikola Zrinski“ u Čakovcu, skupina „Sunčeka“, vrtić Cipelica, D. V.Čakovec u   10,30 
sati 
-  Sastanak članova Dječjeg foruma Osnovne škole Ivanovec sa predsjednikom Mjesnog odbora, u 16,30  
- „Veliki prijatelj malom prijatelju“ – zajednička radionica učenika četvrtih razreda Osnovne škole  
   Kuršanec i djece polaznika vrtića „Pirgo“, D. V.Čakovec 
07.10.2015., srijeda 
- „Čitajmo svi, veliki i mali“ – zajednička radionica članova Dječjeg foruma 1. osnovne škole Čakovec i  
    djece mješovite skupine vrtića „Maslačak“, D. V.Čakovec u 11sati 
- Posjeta Policijskoj upravi Međimurskoj, VI b skupina, vrtić „Vjeverica“, D. V.Čakovec u 11 sati 
- Zajednička radionica učenika Centra za odgoj i obrazovanje i 3. Osnovne škole Čakovec u 11 sati 
- „Kaj su se negda igrali naši mamica i japica“ , zajednička radionica djece vrtića „Stonoga“, 
     D. V.Čakovec i učenika   Područne škole Novo Selo Rok ,  u 10 sati 
-  „Veliki prijatelj malom prijatelju“ – zajednička radionica učenika četvrtih razreda Osnovne škole  
   Kuršanec i djece polaznika vrtića „Zvjezdice“, D. V.Čakovec 
- Posjeta Tvornici obuće „Jelen“ , vrtić „Loptica“ u 10 sati 
- Posjeta Domu za starije i nemoćne osobe Novinšćak, VI a skupina , vrtić „Vjeverica“ , D. V.Čakovec u 10,30 
sati 
09.10.2015., petak 
- Posjeta Župnom uredu Crkve Svetog Nikole u Čakovcu, vrtić „Bambi“ u10 sati 
 
Dječja gradonačelnica                                                           Predsjednica Društva“Naša djeca“ Čakovec 
       Adela Vaser                                                                                  Gordana Šoltić Siladi 


