
                    
 

DJEČJI TJEDAN 
01. – 07.10.2018. 

„LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA“ 
Odrasli, slušajte nas mi Vas trebamo 

Program: 
1.10.2018., ponedjeljak 
10,30  sati - Sjednica Dječjeg vijeća Grada Čakovca u Gradskoj vijećnici 
12 sati , Trg republike Čakovec - „Krug mira“ , Poruke odraslima, koordinator programa 
Umjetnička škola „Miroslav Magdalenić“ Čakovec 
U programu sudjeluju folklorna skupina 3. osnovne škole Čakovec, Dječji zbor „Čakovečki 
mališani, Studio suvremenog plesa Teuta, Plesni centar Livi, Čakovečke mažoretkinje i Plesni 
studio Vivona. 
Pozdravne riječi: Dječja gradonačelnica Doria Vincek, predsjednica Društva „Naša djeca“ 
Čakovec Gordana Šoltić Siladi, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović 
10 sati – Dječji vrtić Cvrčak, Područni odjel „Stonoga“ Novo Selo Rok“ i Područna škola 
Novo Selo Rok  - „Krug mira“ i radionica 
Dječji vrtić Cvrčak, Područni odjel „Maslačak“, Čakovec – IV skupina – Vrtićka pričaonica, 
- roditelji čitaju, likovna radionica „Moj prijatelj“, V skupina – radionice na temu „Dječja 
prava“ i otisak dječjih dlanova u glini, VI a skupina – posjeta knjižnici, zajednička igraonica 
sa djecom iz Dječjeg vrtića Cipelica, Područni odjel „Pirgo“, VI b skupina – radionica izrade 
plakata na temu „Dječja prava“, Montessori skupina – likovna i glazbena radionica 
10 sati – Dječji vrtić Bambi – posjeta u „Dom za starije i nemoćne“ 
 
2. 10. 2018., utorak 
Dječji vrtić „Žibeki“ , Čakovec, Brezje i Pribislavec „Dan djedova i baka“ 
Dječji vrtić „Bambi“ Čakovec – „Dan djedova i baka“ 
 
3.10.2018., srijeda 
10,30 sati – Knjižnica i čitaonica „Nikola Zrinski“ Čakovec – zajednička čitaonica djece i 
učenika Matičnog objekta Cipelica, VI b skupine, Područnog odjela „Maslačak“, VI a skupine 
i učenika 3. osnovne škole Čakovec 
10,30 sati Dječji vrtić Cipelica, Područni odjel „Vjeverica“ , VI a skupina – zajednička 
radionica sa djecom iz Matičnog objekta „Cvrčak“ 



Dječji vrtić „Žibeki“ Čakovec, 10 sati – zajednička radionica sa učenicima 2.osnovne škole 
Čakovec 
Dječji vrtić „Bambi“  u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Čakovec – radionica „Jesti 
zdravo“ 
Dom sindikata, 18 sati – promidžba projekta „ Čitajmo svi, veliki i mali“ i podjela zahvalnica 
11 sati, Dječji vrtić Cipelica, Područni odjel „Zvjezdice“ i učenici Osnovne škole Kuršanec – 
Upoznajmo dječja prava kroz glazbu i stihove 
 
4.10.2018., četvrtak 
11 sati – Posjeta županu Matiji Posavcu – Matični objekt Cipelica, VI b skupina 
10,30 – 11,30 sati - Knjižnica i čitaonica „Nikola Zrinski“ Čakovec – igraonica „Bamblek“ – 
Područni odjel „Vjeverica“ 
Dječji vrtić Bambi – posjeta dječjem odjelu Županijske bolnice Čakovec 
9,30 sati – Osnovna škola Ivanovec – zajednička radionica djece Dječjeg vrtića Cvrčak, 
Područni odjel „Pčelice“ i učenika osnovne škole „Čitanje bajki“ 
Centar za odgoj i obrazovanje, učenici 6. razreda – radionica „Imamo prava, ali i obaveze“ 
Dječji vrtić Cipelica, Područni odjel „Pirgo“ – radionica „Veliki prijatelj malom prijatelju“ – 
djeca i učenici 3. d i 3.a razreda Osnovne škole Kuršanec 
 
5.10.2018,. petak 
10 sati - Matični objekt Cipelica, skupina „Sunčeka“ – posjeta volontera Crvenog križa 
Čakovec 
Osnovna škola Kuršanec – posjeta depadansi Doma umirovljenika u Čakovcu 
9,30 sati – Osnovna škola Ivanovec – „Sportske igre“ , „Bajkaonica“, radionica „Očuvanje 
tradicijske baštine“ sa članovima udruge „Izvor“ 
Dječji vrtić Bambi – posjeta župnom uredu crkve Svetog Nikole 
Matični objekt Cvrčak – VI b 1 – radionica sa učenicima 2. osnovne škole Čakovec, VI b 2 
skupina – posjeta igraonici „Bamblek“, Knjižnice i čitaonice „Nikola Zrinski“ u Čakovcu 
 

 Predsjednica Društva „Naša djeca“ Čakovec 
Gordana Šoltić Siladi 


