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OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA U GRADU RIJECI
                                                od 1. do 7. listopada 2018. godine

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. Stoga se u prvom tjednu mjeseca listopada osmišljenim 
sadržajima za djecu već tradicionalno obilježava Dječji tjedan s namjerom da se usmjeri pozornost 
odraslih na potrebe i prava djece. 

Uz obilježavanje Međunarodnog dana djeteta i dječjeg tjedna, od 1. do 7. listopada 2018. 
godine Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo u suradnji sa udrugama i ustanovama grada 
Rijeke, pripremio je niz prigodno odabranih aktivnosti u kojima učestvuju odrasli i djeca. 

1.  GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

Gradsko kazalište lutaka Rijeka će od 2.do 4. listopada 2018. godine u vremenu od 9,30 do 
11,00 sati održati predstavu "Avanture maloga Juju“ namijenjenu za djecu predškolske i školske 
dobi. 

U autorskom projektu poznatoga naziva, redateljica Renata Carola Gatica i dramaturginja i 
glazbenica Ivana Đula bave se translacijom pjesme u kazališnu predstavu. Riječ je o pjesmi 
Avanture maloga Juju. Zajedno s glumcima, publika će ući u svijet mame Kukunke i tate Tarante te 
maloga Juju koji je velik kao palac, poznaje sve životinje i govori njihove jezike. Svaki dan provodi 
u zoološkom vrtu i radosno razgovara sa svim stanovnicima vrta. No, jedne se životinje boji –
krokodila.

Mali Juju, kao i svako dijete gaji neke svoje strahove koji su često i nerealni. Kako ih 
konfrontirati, suočiti se s njima i pokušati prevladati ih, pitanja su koja će ova vesela i ritmična 
predstava postaviti i pomoći da odgovor nađe svatko za sebe.

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, 1. listopada 2018. od 14,00 sati započet će se program Igre na ploči koje će 
se inače održavati svaki ponedjeljak. Djeca će imati priliku upoznati neku novu društvenu 
igru, odnosno igru na ploči. Igre su namijenjene djeci od 10 do 16 godina.  

- Četvrtak, 4. listopada 2018. godine započet će mitološko-pripovjedačko-kreativna 
radionica, pod nazivom Sfingina zagonetka, koja je prepuna igara, priča i mozgalica o 
junakinjama i junacima, božicama i bogovima, nemanima, čudovištima i inima. Radionica je 
namijenjena djeci od 11 do 13 godina koji žele naučiti sve o svjetskim mitologijama. 
Održavat će se svakog četvrtka u 16,00 sati. 

- Petak, 5. listopada 2018. godine započet će Stripaonica – Dani otvorenih vrata. Sudionici 
radionice upoznat će se s poviješću stripa, njegovim tehnikama, elementima, vrstama, 
junacima, autorima. Povremena su i gostovanja strip-autora te upoznavanje s njihovim 
stilovima i tehnikama iz prve ruke.
Namijenjena je osnovnoškolcima, ali isto tako okuplja i srednjoškolce, dio kojih se smatra 
njenim utemeljiteljima i postala je tijekom vremena njihova prava slobodna aktivnost u 
potpunosti ovisna o njihovoj dobroj volji, bez posebnih zahtjeva škole i Knjižnice.
Radionice će se održavati svakog petka u 14,30 sati.
Subota, 6. listopada 2018. GKR, Dječji odjel Stribor i Planinarsko društvo Kamenjak već 
tradicionalno dvaput godišnje organizira akciju za građane pod nazivom "Šuma Striborova",  
priča u prirodi i planinarska šetnja stazom na rubnom dijelu grada, na Biviju, pogodnom za 
sve uzraste. Za sve je programe obavezno prijava na e-mail adresu: programi@gkri.hr



3.GLAZBENO SCENSKA UDRUGA " RI- STARS"

U sklopu programa Dječjeg tjedna Udruga će za učenike nižih razreda osnovnih škola grada Rijeke 
održati predstavu „ Volim svoje zanimanje“. Kroz interaktivnu predstavu učenicima će se na 
zanimljiv način prezentirati razna zanimanja i odgovoriti na pitanja kao zašto frizer ne smije 
pogriješiti? Koja je tajna dobrog kolača? 
Trajanje predstave je 45 minuta i biti će bez naknade. Sve informacije 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, 1.listopada  2018.g 
od 10,30 do 12,30 sati, Korzo

- Pisanje i darivanje poruka odraslima pod motom „Ljubav djeci prije svega“  

Četvrtak, 4.listopada 2018. g. 
od 10,00 do 12,00 sati  Korzo, RI INFO
- Patroliranje plavih patrola“ crveni i zeleni kartoni (članovi plavih patrola patroliraju užim 
gradskim područjem dijeleći pri tom prolaznicima crvene i zelene kartone koji su ujedno 
kartoni pohvale i upozorenja na pozitivan i negativan odnos prema okolišu. 
- Provođenje ankete o otpadu „Da li znaš“ – članovi plavih patrola saznat će koliko su ljudi 
osviješćeni o otpadu i da li zaista znaju kako nastaje otpad i kako ga razvrstavamo, 
odlažemo i sl. Nakon toga nastavit će se s radionicama o otpadu i biokompostiranju.

Od 11,00 do 13,00 sati Korzo, RI INFO
- „Od srca srcu“ - pomoć djeci Afrike –uključivanje školske djece, madeži i odraslih koji žele 

sudjelovati u izradi /kukičanjem, pletenjem/ vunenih kvadratića za male prijatelje. Od 
kvadratića će se praviti dekice- pokrivači za male prijatelje iz Afrike. 

Petak,5.listopada 2018.g.
Od 9,00 do 12,00 sati 

- Putujuća radionica „Plavo zeleno“ (brodom od Rijeke- Kantride- Preluke – Opatije do Molo 
longo
Od 13,00 do 16,00 sati 

- „Za osmijeh na dječjem licu“- prikupljanje rabljenih igračaka, sportskih rekvizita, školskog 
pribora, knjiga, društvenih igara i instrumenata u dječjim vrtićima i osnovnim školama; 
uključivanje onih koji na taj način žele darivati djecu u dječjim domovima.

- U prostorima DND, Jelačićev trg 1/4 biti će upisi u radionice: za darovitu djecu od 6 do 14 
godina (mladi biolozi, kemičari, ekolozi, likovnjaci, povjesničari, male pletilje, prvi gradski 
zbor dječaka „Riječki dječaci“, Zastavonoše;
Subota,13 .listopada 2018. g. od 9,30 do 13,00 sati 
Na relaciji Korzo – Radio Rijeka održat će se biciklijada, romobilijada, rolerijada, ulična 
utrka za učenike osnovnih škola

5. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA

Astronomski centar Rijeka je u Dječjem tjednu pripremio bogat program. U sklopu projekcija u 
planetariju, svakog utorka i srijede s početkom u 18,00 sati , te subotom u 11,00 sati  održat će se 
programi posvećeni djeci. Utorkom i subotom je program više fokusiran na mlađu djecu .
   
Utorak, 2. listopada 2018. godine prikazat će se Safari Sunčevim sustavom za djecu od 4 godine 
Srijeda, 3. listopada 2018. godine s početkom u 18 sati, prikazivat će se film Pogled na planete
za djecu od  9 godina. 



Subota, 6. listopada 2018. godine  u 11,00 sati prikazat će se Moj prvi pogled u nebo za djecu od 
4 godine
Nakon svakog programa, djeca će imati priliku napisati pismo nepoznatom prijatelju u Svemiru, na 
temu Moj prijatelj s Mjeseca maksimalne duljine 10 rečenica. Napisano pismo potrebno je 
potpisati i staviti u kovertu, te odložiti u Poštanski sandučić. Pisma „stanovnicima Mjeseca“ bit će
pročitana 20. listopada u 18 sati. Toga dana u 19,00 sati u planetariju se obilježava Međunarodna 
noć promatranja Mjeseca te će kao prigodan program tom događanju biti pred roditeljima i djecom, 
pročitana pisma djece nakon čega će se razgovarati o putu na Mjesec kao i  zamišljenim 
prijateljima s Mjeseca.

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.

- U Centru predškolskog odgoja Maestral organizirat će se sportske igre i zabavni poligoni za 
djecu i roditelje, dijeljenje dječjih poruka o pravima djece prolaznicima i roditeljima, izložba 
dječjih radova u Gradskoj knjižnici Drenova, itd.

- U Centru predškolskog odgoja Zamet organizirat će se sportske natjecateljske igre, 
lutkarska predstava u jaslicama, likovne aktivnosti na temu „Ljubav“; sklop aktivnosti „To 
sam ja „ u čemu sam uspješan , što dobro radim; „Kuća dobrih djela“ stvaranje pozitivne 
slike o sebi
„Klupko prijateljstva“, Slikovnica „Dobro je biti različit“, izrada plakata „Dječja prava“

- Izrada zajedničkog plakata „Zagrlimo zemlju“ s ciljem razvijanja empatije s djecom i ljudima 
iz cijelog svijeta

- Tjelesne aktivnosti na vanjskom prostoru: igre loptom, motoričke vježbe na sportskom 
poligonu dvorišta, oslikavanje kredom 

- Dramske igre: izrada lutaka od jesenskih plodova „Jesenska šuma“ 
- Glazbene aktivnosti: pjevanje pjesmica, igre uz pjevanje, pjevanje uz Orfov instrumentarij
- Predstava produkcije Z „Složna obitelj“ 
- 2. i 3.listopada 2018. godine organizirat će se „Pričaonica za djecu“ na temu ljubavi i prava 

djece
- Glazbene aktivnosti : Ples pisanja, ples uz vokalno instrumentalna djela; dio jesenske 

manifestacije
- Dramsko-scenske aktivnosti : Dobrodošla jeseni- jesenska manifestacija za djecu svih 

skupina
- Dramatizacija priče u odnosu na interese djece po skupinama
- U Dječjoj bolnici Kantrida  organizirat će se sklop priča o humanim vrijednostima, izrada 

plakata o dječjim pravima : tekst i slika; suradnja s roditeljima: čitanje priča, likovne 
aktivnosti: Djeca - djeci

- Dječje poruke roditeljima „Ljubav- što je to?“

7. STRUKOVNA UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROBITI DJECE "PORTIĆ"

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić će u utorak, 2. listopada 2018. godine u OŠ 
Gelsi u vremenu od 10,00 do 11,00  sati održati znanstvenu radionicu „Dođi po pokusić u Portić“ 
namijenjenu djeci nižih razreda osnovnih škola. Voditeljica radionice je Vlasta Tibljaš.

U četvrtak, 4. listopada 2018. godine, u prostorijama Udruge za promicanje dobrobiti djece „ Portić“ 
održat će se radionica čitanja priče o prijateljstvu i ilustracija na pročitanu temu. Radionica je 
namijenjena djeci nižih razreda osnovnih škola, a voditeljica radionice je Zorica Radojčić.  

8. DOM MLADIH RIJEKA

Ponedjeljak, 1.listopada 2018. godine od 16,30 do 18,00 sati u prostorima Doma mladih održat će 
se radionica 3D PRINTERAJ  za učenike od 4.do 8. razreda na kojoj će učenici moći zaviriti u 3D 



printer, naučiti kako funkcionira, koje su njegove mogućnosti. Učesnici će na kraju dobiti mali 3D 
poklončić. Voditelj: Marino Čikeš

Utorak, 2.listopada 2018. godine od 19,00 do 20,30 sati održat će se radionica ZNANSTVENI 
LABORATORIJ na kojoj polaznike čekaju pokusi iz fizike, kemije i biologije koji će im približiti neke 
često apstraktne pojmove te im predočiti povezanost između pojedinih prirodnih znanosti na 
konkretnim primjerima. Radionica je namijenjena učenicima 5. i 6. razreda. Voditelji: Sarah Visetin 
Zvonko Miškić

Srijeda,3.listopada 2018.godine od 16,30 do 18,00 sati održat će se DRONE LETIONICA
namijenjena učenicima  od 5. do 8.razreda. Na Dron-letionici polaznici će upoznati vrste dronova, 
saznati će za što se koriste, a imat će mogućnost upravljati dronom na simulatoru. Također će 
imati priliku vidjeti nekoliko vrsta dronova. Voditelj: Marino Čikeš

Petak, 5.listopada,2018. godine od 17,00 do 18,30 sati održat će se likovna radionica MIĆA 
RUKOTVORNICA za učenike od 1.do 4. razreda. To je zabavna i kreativna radionica za sve 
kreativne ručice ili one koji to žele postati. Na repertoaru  je rezuckanje, crtkanje, bojuckanje i 
nezaobilazno stvaruckanje. Voditeljica: Marijana Vargić

Za sudjelovanje u radionicama potrebno je ispuniti ONLINE prijavnicu koja se nalazi na stranicama 
Doma mladih Rijeka. Upisi u radionice počinju u utorak 25. rujna 2018.i traju do popunjenja grupe. 
Sve navedene radionice su besplatne.
Kontakt: Iva Marčelja, stručna suradnica za programe e-mail: info@dom-mladih.hr

9. PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA

U Prirodoslovnom muzeju Rijeka, Dječji tjedan će biti obilježen zanimljivim edukativnim programa i 
to na dvije lokacije, Rijeci i Brodu na Kupi.

Od 1. do 5. listopada 2018. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati održat će se  dvije 
radionice,Šišmišasta mračna potraga i Rimske igre za djecu iz dječjih vrtića i nižih razreda 
osnovnih škola. Ove radionice provode se kroz projekt Claustra+, Prekogranična destinacija 
kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium luliarum i traju 1 do 2 sata ovisno o dobi djece.
Obavezna prijava Aniti Hodak, tel. 553 669.   na e-mail: anita@prirodoslovni.com

Srijeda, 3.listopada 2018. godine od 18,00 do 20,00 održat će se radionica Moj laboratorij za 
učenike 5. i 6. razreda. Radionica traje dva sata , a prijaviti se treba Tamari Kosanović, tel. 553 
669; e-mail: tamara.kosanovic@prirodoslovni.com
Sve radionice su besplatne .

Subota, 6. listopada 2018. godine od 16,00 do 20,00 sati u Brodu na Kupi, Kaštel Zrinskih održat 
će se manifestacija  Brod korakom kroz stoljeća - niz edukativnih radionica na temu srednjeg 
vijeka prilagođenih predškolskoj i školskoj dobi te predstave: Srednjevjekovna bolnica, Legenda 
o Svetom Jurju i zmaju. Program je besplatan te nisu potrebne prijave. Autori programa su 
Prirodoslovni muzej Rijeka i udruga Red Čuvara grada Zagreba.

         



  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 1. do 7.
listopada 2018. godine u gradu Rijeci.  
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