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                          OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA U GRADU RIJECI
                                                od 2. do 8. listopada 2017. godine

Dječji tjedan je tradicionalna manifestacija posvećena djeci koja se pod motom Ljubav 
djeci prije svega održava u prvom tjednu mjeseca listopada posebno osmišljenim sadržajima, s 
ciljem promicanja dječjih prava, njihovog položaja u društvu u obitelji i lokalnoj zajednici. Svake 
godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih 
koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve 
djece. Djeca su najosjetljivija skupina koja trebaju zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što 
ima.

Uz obilježavanje Međunarodnog dana djeteta i dječjeg tjedna, od 2. do 8. listopada 2017. 
godine Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo u suradnji sa udrugama i ustanovama grada 
Rijeke, pripremio je niz prigodno odabranih predstava, igara i stvaralačkih aktivnosti u kojima 
učestvuju odrasli i djeca. 

1.  GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

Gradsko kazalište lutaka Rijeka će od 2.- 7. listopada 2017. održati predstavu "Divmali 
grad" namijenjenu za djecu predškolske i školske dobi. 

Multimedijalni projekt Divmali grad, pod vodstvom autorice i redateljice Olje Lozice, dječjoj će 

kazališnoj publici ponuditi priču koja se može sažeti u tri jednostavne rečenice. 

Grad sretnih ljudi, u neodređenoj prošlosti, biva ugrožen bahatošću divova iz njegove neposredne 

blizine. Divovi žele izgraditi dvorac do neba, pritom ne birajući sredstva i zanemarujući 

dobrosusjedske odnose koje su dotad njegovali sa svojim manjim i slabijim sumještanima. Iako su 

veći i jači, divovi su smetnuli s uma da će u slučaju opasnosti morati potražiti pomoć upravo od 

onih na koje su zaboravili. 

Predstava će se za dječje vrtiće i škole održati radnim danom od 9,30 i 11,00 sati, a za građanstvo 

5. i 6. listopada u 18,00 sati te 7. listopada u 11,00 i 18,00 sati 

2. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, DJEČJI ODJEL STRIBOR, Trg 128. brigade HV 6  

GKR, Dječji odjel Stribor već tradicionalno u vrijeme Dječjeg tjedna provodi niz aktivnosti koje će 
se održati u prostorijama Dječjeg odjela Stribor, Trg 128. brigade HV-a 6

- Ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 18,00 sati održat će se vježbe čitanja za učenike drugih 
razreda "Pssst…čitamo"

- Petak, 6. listopada 2017. u 18,00 sati održat će se čitateljski klub za male bajkoljupce 
"Bajkoklub"

- Subota, 7.listopada 2017. u 11,00 sati GKR, Dječji odjel Stribor već tradicionalno provodi 
program "Jesen u Šumi Striborovoj", koji će se i ove godine održati na Biviu. Program se 
provodi u suradnji s Planinarskim društvom Kamenjak, a namijenjen je obiteljima s malom 
djecom kao i svim građanima dobre volje. Okupljanje svih zainteresiranih bit će na okretištu 
linije br.1 od 10,30 sati. 

Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila:  stribor@gkri.hr

3.GLAZBENO SCENSKA UDRUGA " RI- STARS"

U sklopu programa Dječjeg tjedna Udruga će za učenike nižih razreda osnovnih škola grada Rijeke 
održati  interaktivnu predstavu pod nazivom "Dvorac bontonko"" koja će se održati u osnovnim 
školama grada Rijeke. /Predstava kroz lepršave i vesele primjere ukazuje na važnost lijepog 
ponašanja s naglaskom na interakciju s djecom./



Za učenike 5.razreda održati će se interaktivna predstava "Nova u školi". 
Trajanje predstava je 45 minuta i biti će bez naknade. Sve inforemacije i rezervacije mogu se dobiti 
na tel: 091/1522605, 099/2136973 ili na e-mail: ksenija@gmail.com
Voditelji  Glazbeno scenske udruge „Ri stars“ su: Emir  i Ksenija  Grozdanić  

4.   DRUŠTVO "NAŠA DJECA" RIJEKA  

Ponedjeljak, 2. listopada  2017.g 
-      postava izložbe fotografija "Djeca u pokretu" – Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Utorak, 3. listopada 2017. g.
- otvaranje izložbe fotografija učenika osnovnih škola na temu "Djeca u pokretu" HKD na 

Sušaku. Izložba će biti otvorena do 10. listopada 2017.  
     

- Dječji forum, Konvencija o pravima djeteta-pisanje poruka održat će se u 12,00 sati u Info 
centru;  

Četvrtak, 5. listopada 2017.g.
-     od 10,00 do 13,00 sati u prostorijama DND, Jelačićev trg 1/IV, održat će se upisi u radionice: 
                                                  -    Šufit – kazalište za djecu i mlade   

- Pinelić – likovna radionica
- Arabeska – moderni klasični balet
- Poduke u učenju
- Eko radionica
- Riječki dječaci – zbor
- Mali bubnjari za djecu i mlade od 4 do 18 godina 

Upisi se vrše u Društvu "Naša djeca" Rijeka, tel: 091/1140046 

Petak, 6. listopada  2017.g. od 13,00 do 14,30 sati  u vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, održat će 
se završno predavanje Škole za mlade čuvare okoliša, a nakon toga podijelit će se diplome 
polaznicima škole 

Subota, 7. listopada 2017. g.  od 10,00 do 13,00 sati Korzo  
Ulične trke: romobilijada, biciklijada, rolerijada (učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole)            

Nedjelja 15. listopada 2017. g. -  Odlazak na državnu smotru u Malinsku "Dani zahvalnosti za 
                                                     plodove zemlje – Dani kruha"
                                                 -   Obilježavanje u školama , dječjim vrtićima, đačkim domovima  
                                                     traje od 1.- 31. listopada 2017.

5. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA

Astronomski centar Rijeka je u Dječjem tjednu od 2. do 8. listopada pripremio je bogati program u 
planetariju koje će se održavati:

Utorak, 3. listopada 2017. u 18,00 sati  – Utrka do Zemlje, animirani film za djecu
Srijeda, 4. listopada 2017. u 18,00 sati – Od Zemlje do Svemira
Subota, 7. listopada 2017. u 10,00 sati – Putovanje male zvijezde, animirani film za djecu  

                               u 11,00 sati – Utrka do Zemlje, animirani film za djecu
                               u  19,30 sati – Povratak na Mjesec:zauvijek, film      

Cijena ulaznica za planetarij je 20 kuna za odrasle, odnosno 10 kuna za djecu, studente 
umirovljenike i osobe s invaliditetom.



6. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

Dječji vrtić Rijeka  organizirat će povodom Dječjeg tjedna niz osmišljenih aktivnosti koje će se 
održati u podcentrima predškolskog odgoja. U pojedinim aktivnostima pod motom "Ljubav djeci 
prije svega" učestvovat će djeca i njihovi roditelji.

7. STRUKOVNA UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROBITI DJECE "PORTIĆ"

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić će u srijedu, 4. listopada 2017. godine u 
15,00 sati održati kreativnu pričaonicu "Kad ušetamo u priču" namijenjenu djeci nižih razreda 
osnovnih škola. Voditeljica pričaonice je Marina Bjelobaba. 

           Slijedom navedenoga predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg
         

Z A K L J U Č K A

1. Prihvaća se informacija i pokroviteljstvo nad obilježavanjem Dječjeg tjedna od 2. do 8.
listopada 2017. godine u gradu Rijeci.  

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da za potrebe organizacije Dječjeg 
tjedna 2017. godine u subotu, 7. listopada 2017. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati 
odobri Društvu "Naša djeca" Rijeka, korištenje javne površine bez naknade. 
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