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DJEČJI TJEDAN U DRUŠTVU NAŠA DJECA JASTREBARSKO 

Ljubav djeci prije svega! 

DJEČJI TJEDAN je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim 
programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i 
odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva naša djeca. Uvijek se 
održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. 

Moto Dječjeg tjedna već je tradicionalno: „Ljubav djeci prije svega“. 

Društvo naša djeca Jastrebarsko i ove je godine pripremilo bogati program raznolikih 
aktivnosti koji donosimo u tablici u nastavku. 

Središnje događanje je Otvorenje izložbe likovnih, kreativnih i lutkarskih dječjih radova 
nastalih na Ljetnoj igraonici 2018. 

U navedenim radionicama djeca razvijaju kreativne sposobnosti i talente te ih se potiče 
na pronalaženje idejnih i izvedbenih rješenja.  

Zahvaljujemo Gradu Jastrebarsko – prijatelju djece, Zagrebačkoj županiji i Središnjem 
državnom uredu za šport te tvrtkama Vode Jastrebarsko i Drvoproizvod d. d. na 
financijskoj potpori pri realizaciji projekta, a također zahvaljujemo i odgojno- 
-obrazovnim ustanovama s područja grada na suradnji u provođenju Ljetne igraonice 
2018. 

VRIJEME AKTIVNOST MJESTO 
   

1. 10. 2018. – 5. 10. 
2018. 

Pričanje priča u OŠ 
„Ljubo Babić“ -  PŠ 

Cvetković 

Razredni odjeli u PŠ 
Cvetković 

3. 10. 2018. 
u 

19:30 

Otvorenje izložbe 
likovnih, lutkarskih i 

kreativnih dječjih 
radova nastalih na 

Ljetnoj igraonici 2018. 

Glazbena škola 
Jastrebarsko 

4. 10. 2018.  u 18:00 Bajkaonica za sve Žitnica u Perivoju 
5. 10. 2017.  Mali znanstvenici-

Origami radionica  
Žitnica u Perivoju 

1. 10. 2018. – 5. 10. 
2018. 

Radionica „Dječja 
prava“ 

OŠ „Ljubo Babić“ 

 



DRUŠ TVO NAŠ A DJECA JAŠTREBARŠKO 
GLAZBENA Š KOLA JAŠTREBARŠKO 

 

IZLOŽBA DJEČJIH RADOVA NASTALIH NA LIKOVNOJ,  

LUTKARSKOJ I KREATIVNOJ RADIONICI  

LJETNE IGRAONICE 2018. 

Pozivamo Vas na otvorenje izloz be dječ jih likovnih, lutkarskih i  
kreativnih radova koje č e se odrz ati u srijedu 3. listopada 2018. u 

19.15 h u Glazbenoj s koli Jastrebarsko.  
 

Veselimo se vas em dolasku!  
 

3. listopada – 31. listopada 2018. 


