
Obilježavanje Dječjeg tjedna u gradu Rijeci od 3. do 9. listopada 2016. godine 
 
 

Uz obilježavanje Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna, od 3. do 9. listopada 2016. 
godine Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke je u suradnji sa udrugama i 
ustanovama grada Rijeke, pripremio niz prigodno odabranih predstava, igara i stvaralačkih 
aktivnosti u kojima učestvuju odrasli i djeca. Program su popratili mediji: Novi list, Radio Korzo, Ri 
kanal, Radio Rijeka i još mnogi drugi, a sve odgojno obrazovne ustanove to su objavile na svojim 
web portalima. 
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Djecji-tjedan-od-1.-do-9.-listopada-Klince-cekaju-zanimljive-
radionice-predstave-suma , http://www.rijeka.hr/DT .  
 
 
1.  GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA  
 

 U vrijeme Dječjeg tjedna od 3. do 7. listopada 2016. godine u Gradskom kazalištu lutaka, 
Rijeka na programu su bile dvije predstave: "Mala sirena" i "Pipi duga čarapa".  

Izvedba pričopredstave H.C.Andersena "Mala sirena", prva je predstava iz najnovijeg 
programa GKL-a u formi tzv. pripovjednog kazališta (storytelling theatre) ciklusa Pričopredstava. 
Radi se o kazališnom programu za djecu koji je spoj pripovjednog, izvedbenog i glazbenog te 
glumačkog s animacijskim elementima. Riječ je o polusatnom pričanju priča uz žive ilustracije i 
pratnju glazbe.  

Mala sirena jedna je od najpoetičnijih, najljepših i svakako najpopularnijih Andersenovih 
bajki. U njoj se na originalan način isprepliću, djeci uvijek intrigantan, tajnoviti svijet morskih dubina 
sa svim svojim čarima, s temom neodoljive snage ljubavi koja pokreće sve.  

 

 
  
Pričopredstava "Mala sirena" održala se:  

- utorak, 4. listopada 2016. godine  u 10,00 sati u Dječjem vrtiću Rijeka, podcentar Morčić 
- utorak, 4. listopada 2016. godine  u 14,30 sati u Osnovnoj školi Gelsi 

 
Pipi Duga čarapa, jedan od najslavnijih izmišljenih likova iz svjetske dječje književnosti. Djevojčica 
Pipi je pre divlja i kontroverzna za vrijeme u kojem je nastala, 40-ih godina prošloga stoljeća. U 
ovoj općepoznatoj i omiljenoj priči mnogih generacija, suočena su dva svijeta: svijet odraslih koji 
pokušava „ukalupiti“ djecu u opće prihvatljive obrasce društva i neobuzdani, drski svijet dječje 
mašte koji mu stalno prkosi. S jedne strane tu je Pipi, snažna i krajnje samostalna djevojčica koja 
živi sa svojim životinjama i bez roditelja, i odlučuje se za građanski neposluh, a s druge strane 
njezini prijatelji, poslušni Tomi i Anika, stalno u procjepu između roditeljskih želja, svojih osobnih i 
Pipinih. Buntovnica Pipi, baš kao i njena autorica, definitivno je borac za ljudska prava, prava 
djece, prava životinja, prava čovjeka da živi život po vlastitom nahođenju, a ne onako kako mu 
društvo neminovno nameće. 

 



  

 

 

Predstava "Pipi duga čarapa" održala se u : 
- srijedu, 5. listopada 2016.godine u 9,30  i 11,00 sati u Gradskom kazalištu lutaka 
- četvrtak, 6.listopada 2016. godine u 9,30 ; 11,00 i 18,00 sati u Gradskom kazalištu lutaka  
- petak, 7. listopada 2016. godine u 9,30; 11,00 i 18,00 sati u Gradskom kazalištu lutaka 

 

 

    
2. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, DJEČJI ODJEL STRIBOR, Trg 128. brigade HV 6   
      
GKR, Dječji odjel Stribor već tradicionalno u vrijeme Dječjeg tjedna provodi program "Jesen u Šumi 
Striborovoj" koji se i ove godine održao u subotu 1. listopada 2016. godine u 11,00 sati na Biviu. 
Program se provodi u suradnji s Planinarskim društvom Kamenjak i Udrugom Šarolija, a 
namijenjen je obiteljima s malom djecom kao i svim građanima dobre volje.   
 

Tko nikad nije čuo priču o Šumi Striborovoj, taj nije spreman 
za istinite & izmišljene priče u Šumi Striborovoj! Ali takvih 
nema, zar ne? 
U kakvoj to šumi u jednom plućnom krilu grada Rijeke živi i 
priče priča Stribor, tajanstveni šumski duh – slavenski bog 
vjetra i šume? 
I zašto uopće priča u Šumi Striborovoj? 
Jer um treba vježbu, kao i tijelo. A to se često zaboravlja! 
Zajedničkim aktivnostima s djetetom razvijate osjećaj 
međusobnog povjerenja i sigurnosti. Čitanje je jedna od 

takvih aktivnosti. 
U toj šumi, smještenoj na rubnom dijelu našeg grada, Biviju, kriju se predivne livadice kao stvorene 
za priču u prirodi. Do njih se dolazi poučnom planinarskom stazicom, prigodnom za učenje prvih 
planinarskih koraka predškolaca i školaraca, a namijenjena je i obiteljskim izletima, sportašima i 
rekreativcima, umirovljeničkim šetnjama. 
 
 
3.GLAZBENO SCENSKA UDRUGA " RI- STARS" 
 
U sklopu programa Dječjeg tjedna Udruga je učenicima nižih razreda osnovnih škola grada Rijeke 
predstavila interaktivnu igru pod nazivom "Učitaj se, uglazbi se". Kroz vidljive primjere, igru i 
poticanje djece gledatelja na sudjelovanje u kratkim prezentacijama, djeci se ukazalo na važnost 
pažljivog slušanja, čitanja priča i ritma, kao i nezgoda koje proizlaze iz nepažljivog slušanja i 
čitanja. 
Kao rezime cijele igre na kraju se održala kratka natjecateljska igra.  
 

4. DOM MLADIH  

Povodom Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta Dom mladih Rijeka ponudio je slijedeći 
program: 

Ponedjeljak, 3. listopada 2016.godine  



- "Mića rukotvornica" namijenjena za djecu od 5 i 6 godina održala će se od 17,30 do 18,30 
sati . 
Udruga za širenje kreativne atmosfere i kulturno ekološke svijesti „KAKTUS“ i Dom mladih 
organizirali su likovnu radionicu za male kreativne ručice. Na repertoaru je bilo rezuckanje, 
crtkanje, stvaruckanje...  

Utorak, 4. listopada 2016. godine  
- Rekreativna vožnja bicikle održala će se od 17,00 do 19,00 sati 

Svi željni vožnje bicikle i to one sigurne, mogli su se zabaviti vozeći bicikle na prometnom 
poligonu Doma mladih sa pravim pravcatim semaforima i prometnim znakovima.  
 

- Video radionica, za učenike od 4. razreda održala se od 17,00 do 18,00 sati  
Svi zainteresirani mogli su zaviriti u mali filmski studio, otkriti kako se snima film, kadriranje, 
montiranje  i slično. 
 

- Informatika, za učenike 2.do 4. razreda održala se od  18,00 do 19,00 sati 
Program je bio namijenjen za sve koji vole računala i usput su kreativni. Na radionici 
Informatike učenici su naučili kako izrađivati strip preko super zanimljive aplikacije.  
 

- 3D PRINTERAJ, za učenike 4. do 8. razreda održala se od 19,00 do 20,00 sati  
Učenici su imali priliku zaviriti u 3D printer, naučiti kako funkcionira, koje su mu sve 
mogućnosti, a na kraju ih je čekao mali 3D poklončić. 

 
Srijeda, 5.listopada 2016. godine 

- KREA(K)TIVNA RADIONICA, za učenike 2.do 6.razreda održala se od 17,00 do 18,30 sati 
Udruga za širenje kreativne atmosfere i kulturno ekološke svijesti „KAKTUS“ i Dom mladih 
organizirali su likovnu radionicu za sve željne kreativnog stvaranja. Sudionike je čekalo 
druženje, stvaranje, kreiranje, igranje...  

 
Petak 7. listopada 2016. 

- INTERKULTURAONICA), za učenike  2. do 5.razreda održala se od 17.00 do18.30 sati 
Ogranak centra za promicanje i informiranje o višejezičnosti Bilingualism Matters@Rijeka i 
Dom mladih organizirali su radionicu o interkulturalnoj kompetenciji. Bila je to prava 
radionica za sve one koji se zanimaju za druge kulture i žele bolje razumjeti drugačije od 
sebe te lakše komunicirati s njima. 
 

 
5.   DRUŠTVO "NAŠA DJECA" RIJEKA   
 
U Društvu "Naša djeca" Rijeka održane su sljedeće aktivnosti:   
 
Ponedjeljak, 3.listopada  2016.g  
 -      postava izložbe fotografija "Djeca u pokretu" – Hrvatski kulturni dom na Sušaku 
 
Utorak, 4. listopada 2016. g.  
- otvaranje izložbe fotografija učenika osnovnih škola na temu "Djeca u pokretu" HKD na 

Sušaku. Izložba će biti otvorena do 10. listopada 2016.   
      

Srijeda, 5. listopada 2016. g. u 12,00 sati Info centar-  Dječji forum, Konvencija o pravima djeteta  
       pisanje poruka;   
 
Četvrtak, 6. listopada 2016.g. od 10,00 do 12,00 sati DND, Jelačićev trg 1/IV  
-     "Prijatelj prijatelju" , prikupljanje igračaka, knjiga, školskog pribora, sportske opreme i dr. za  
      djecu izbjeglice. 
 
Petak, 7. listopada  2016.g. od 12,00 do 16,00 sati  upisi u radionice 

- Šufit – kazalište za djecu i mlade    
- Pinelić – likovna radionica 
- Arabeska – moderni klasični balet 
- Poduke u učenju  



- Eko radionica (za djecu i mlade od 4 do 18 godina)    
 

  
Nedjelja 9. listopada 2016. g. -  Odlazak na državnu smotru u Stubičke toplice "Dani zahvalnosti za  
                                                   plodove zemlje – Dani kruha" 
                                               -   Obilježavanje u školama , dječjim vrtićima, đačkim domovima i dr.  
                                                    traje od 1.do 31. listopada 2016. 
 
Subota, 15. listopada 2016. g.  od 10,00 do 13,00 sati Korzo   
Ulične trke: romobilijada, biciklijada, rolerijada (učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole)             
 
6. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 

 
Dječji vrtić Rijeka  organizirao je niz osmišljenih aktivnosti koje su se održale u podcentrima 
predškolskog odgoja. U pojedinim aktivnostima pod motom "Ljubav djeci prije svega" učestvovala 
su djeca i njihovi roditelji. 

Djeca su u svim odgojnim skupinama razgovarala o dječjim pravima i obvezama, 
prijateljstvima i različitostima te su potaknuta razgovorima, nacrtala i ispisala poruke o prijateljstvu, 
toleranciji, važnosti međusobnog pomaganja koje su potom podijelila odraslima. Organizirane su 
predstave, sportske igre, izleti i posjete knjižnici, kazalištu i Muzeju djetinjstva.  

 

U srijedu, 5. listopada 2016. godine djeca polaznici programa „Igrom do sporta“ i  Male škole 
planinarenja družili su se u jutarnjim satima u Mistraž bari. Organizirane su kineziološke aktivnosti 
na livadi i pješačke ture kroz šumu uz edukativnu igru potrage za biljem.U ponuđenim sadržajima 
sudjelovalo je 150 djece sa svojim odgojiteljima, kineziologom i pedagogom. 

 
7. RIJEKA SPORT d.o.o. 
 
Kao i prethodnih godina, Rijeka sport d.o.o. se uključio u obilježavanje Dječjeg tjedna prigodnim 
programom u Astronomskom centru Rijeka i na Bazenima Kantrida. 
 
Astronomski centar Rijeka pripremio je od 4. do 7. listopada 2016. godine sljedeći program: 
 



-  Utorak, 4. i četvrtak,6. listopada 2016. u 18,00 sati interaktivnu prezentaciju "Zemlja svemirski  
   dragulj" 
-  Srijeda, 5. listopada 2016. godine u 18,00 sati interaktivnu prezentaciju "Od Zemlje do Svemira" 
-  Petak, 7. listopada 2016.godine u 19,30 sati interaktivnu prezentaciju "Vodič noćnim nebom-  
   jesen" te u 20,30 sati film "Vibrato" 
 
Cilj ove interaktivne prezentacije je da se na izrazito kvalitetan način educiraju i zabavljaju 
posjetitelji, zahvaljujući tehnologiji digitalnog planetarija, znanja operatera o astronomiji kao i 
interakciji među posjetiteljima i pitanjima, komentarima i sl. 
 
Bazeni Kantrida  
- program za djecu organiziran je u nedjelju, 9. listopada 2016. godine kada je Dječji bazen i Bazen 
25 m u periodu od 9,00 do 15,00 sati bio na raspolaganju samo za djecu uz pratnju odraslih. 
 
 
8. Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" 
  
U prostorijama Udruge na adresi Trg sv. Barbare 5/1 održale su se sljedeće aktivnosti: 
 
-  Subota,8. listopada 2016. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati održala se radionica  
   "Čudnovata priča o bojama", namijenjena djeci od 6 godina nadalje. 
 
-  Nedjelja, 9. listopada 2016. godine u vremenu od 11,00 do 12,00 sati održana je plesna  
  igraonica "Zaplešimo zajedno" u suradnji s plesnim grupom Flashdance unit. 
 
 
 
 
 
 


