
 

        

 

 

I ove se godine diljem Hrvatske, pa tako i u Varaždinu, obilježava Dječji tjedan koji će trajati 

od 1. do 7. listopada 2018. godine. 

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja manifestacija koja obuhvaća brojne aktivnosti 

namijenjene djeci, a koju u Varaždinu pod Koordinacijskim odborom "Grad Varaždin - 

prijatelj djece" provode Grad Varaždin, Društvo „Naša djeca“ Varaždin, Dječji forum za 

prava djeteta Društva Naša djeca, Dječji vrtić Varaždin, varaždinske osnovne škole, Pučko 

otvoreno učilište Varaždin, PU varaždinska, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, 

Društvo crvenog križa Varaždinske županije, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, 

Udruga udomitelja za djecu i mlade "ZIPKA", Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin i 

ostali partneri. 

Ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, 

potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati posebne i prigodno odabrane igre, 

priredbe i stvaralačke aktivnosti, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj 

djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu 

participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice. 

Pozivamo vas da se uključite u događanja i da sudjelujete u aktivnostima! 

PROGRAM 

1. – 5.10.2018. 

16:00 - 19:00 sati 

Otvorena vrata Društva naša djeca Varaždin 

Stvaralačke radionice za svu zainteresiranu djecu 

Društvo naša djeca, Graberje 33              



  

Ponedjeljak 1.10.2018. 

10:00 sati             

„Koracima za sretnija djetinjstva“ 

Radionica poruka djece odraslima, susret s učenicima Centra T. Špoljar 

Društvo naša djeca, Graberje 33 

  

11:30 sati             

Sjednica Dječjeg gradskog vijeća             

Društvo naša djeca, Graberje 33 

  

12:00 sati 

„Ljubav djeci prije svega!“ „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!“ moto izgovaraju djeca 

Službeno otvaranje Dječjeg tjedna 

Pjesma polaznika Glazbene radionice pjevanja Mali slavuji 

Društvo naša djeca, Graberje 33 

  

12:30 sati 

„Klupa prijateljstva“ 

Oslikavanje klupica 

Društvo naša djeca, Graberje 33              

 

                                                                              

Utorak 2.10.2018.                            

11:00 – 13:00 sati 



Mali i zdravi: radionice i zdravstveno - odgojne priče za najstariji predškolski uzrast, nastup 

maskote 

11:00 - 11:45 sati:  "Tri prijatelja i zločesti mikrobi" 

11:45 - 12:30 sati: "Tri prijatelja i Supersrce" 

12:30 -13:15 sati: Kako se Guliver razbolio u zemlji Liliputanaca" 

Zavod za javno zdravstvo Varaždin, Frana Galinca 4, 2. kat 

Prijave za radionice i zdravstveno-odgojne priče na broj: 0800-200-163 

                

13:15 - 14:00 sati              

Radionica izrade smoothyja i sokova te degustacija        

Zavod za javno zdravstvo Varaždin, Frana Galinca 4, 2. kat 

                                                                                                                                                        

Srijeda 3.10.2018.                            

16:00 - 19:00 sati              

Dan otvorenih vrata Savjetovališta za zaštitu mentalnog zdravlja djece (psiholozi, dječji 

psihijatri) 

Zavod za javno zdravstvo Varaždin, Odjel zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, 

Pavlinska 8           

20:00 sati 

prilog na VTV u okviru TV ordinacije na temu uvođenja novog cijepljenja u obvezni program 

cijepljenja predškole dr.med.spec. pedijatar Mirjane Kolarek Karakaš                                        

                                          

Četvrtak 4.10.2018. 

9:00 - 12:00 sati 

IGRAM SE I UČIM 

Radionice za djecu: 

PU VARAŽDINSKA – sigurnost djece u prometu 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN – edukacija iz prve pomoći 



Kapucinski trg, Varaždin                                                                                                              

                                             

Petak 5.10.2018.               

10:00 sati 

Zakapanje vremenske kapsule – kulturna baština djece i mladih 2018. 

Park za mlade, Varaždin 

                

Radionice za razvoj poduzetničkih vještina djece 

U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Varaždin (Akademija za poduzetništvo), voditeljica 

Kristina Oršić Manojlović 

1.radionica: Teen poduzetnici (tijekom 4. sata nastave) 

2.radionica: Lemonade stand - štand s limunadom (tijekom 5. sata nastave) 

VI. osnovna škola Varaždin                                                                                      

                                                                                                                       

Nedjelja 7.10.2018.         

16:00 sati             

Stopalići 

film/kino za djecu 

Kino Gaj                                                                                                                                        

                                                                                                                             

AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA GRADA 

VARAŽDINA                                                                    

I. osnovna škola Varaždin 

1.- 5.10.2018.     

8:00 - 14:00 sati 

Radionice i aktivnosti: Idem u školu diljem svijeta, Kako žive djeca u svijetu - izložba 

fotografija, Prijateljstvo, Dječja prava te predmetni projekti Hrvatskog jezika, Zamjena uloga, 

Globalni problemi koji utječu na život djece, izložba dječjih radova                

II. osnovna škola Varaždin 



1. - 5.10.2018.    

8:00 - 14:00 sati 

Radionice i aktivnosti o dječjim pravima               

III. osnovna škola Varaždin 

1. - 5.10.2018.    

8:00-14:00 sati   

Radionice i aktivnosti o dječjim pravima               

IV. osnovna škola Varaždin 

1. - 5.10.2018.    

8:00 - 14:00 sati 

Radionice i aktivnosti: usmeno i pismeno izražavanje, izrada plakata/podsjetnika na Dječji 

tjedan 

V. osnovna škola Varaždin 

1.10.2018.           

8:00 - 14:00 sati 

Radionice i aktivnosti: Učenici će napisati poruke i izraditi plakate te tako doprinijeti 

podizanju opće svijesti o važnosti i položaju djece u današnjem društvu. Svi radovi bit će 

izvješeni na novoj ogradi uz novopostavljenu pješačku stazu te će se zajedničkom 

fotografijom ovjekovječiti taj trenutak.    

VI. osnovna škola Varaždin 

1. - 5.10.2018.    

8:00 - 14:00 sati 

Radionice i aktivnosti: Razgovor o dječjim pravima, poruke djece namijenjene odraslima na 

okomitim panoima za školsko dvorište,  likovno izražavanje na školskom trgu prigodnim 

porukama, radionice POU Varaždin na temu razvoja poduzetničkih vještina.                

VII. osnovna škola Varaždin 

5.10.2018.           

8:00 - 14:00 sati 



Radionice i aktivnosti: Igrokaz „Djeci treba ljubav“, pisanje poruka roditeljima, čitanje priča 

po izboru 

Centar Tomislav Špoljar Varaždin 

2.10. i 4.10.2018.              

8:00 - 14:00 sati 

Radionice i aktivnosti: Dječja prava, Pogodi što je na fotografiji, Upoznajmo se s pravima i 

dužnostima, igra Poštujemo prava drugih   

Katolička osnovna škola Varaždin 

1.- 5.10.2018.     

8:00 - 14:00 sati 

Radionice i aktivnosti: Aktivna diskusija o dječjim pravima i dramatizacija obveza, podjela 

djece u skupine i provedba prigodnih i posebnih igara, Dječji kviz 

 

Pozivamo djecu, mame, tate, bake i djedove i ostale frendove da se uključe u 

događanja i sudjeluju u aktivnostima! 

 

     Koordinacijski odbor ''Grad Varaždin – prijatelj djece“ 


