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          OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA U GRADU RIJECI
                                                od 7. do 13. listopada 2019. 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 punom 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 7. do 13. listopada 2019. 

godine do 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 11. listopada 2019. godine u 18,00 sati  i 12. listopada u  11,00  

i 18,00 sati održati predstavu "Avanture maloga Juju“ redateljice Renate Carola Gatice. 

U autorskom projektu poznatoga naziva, redateljica Renata Carola Gatica i dramaturginja i 

glazbenica Ivana Đula bave se translacijom pjesme u kazališnu predstavu. Bez želje za klasičnom 

dramatizacijom pjesme, autorice se u procesu rada neće oslanjati isključivo na sadržaj pjesme. 

Upravo suprotno, naglasak će biti na njezinoj formi, na glazbenom obliku, melodiji i ritmu. Kroz 

proces zajedničkog istraživanja, autorski tim će se fokusirati na pitanje: kako postaviti jednu 

pjesmu?

Polazna točka istraživanja bit će pjesma koja je već generacijama jedna od prvih pjesmica 

koju djeca nauče. Riječ je o pjesmi Avanture maloga Juju. Zajedno s našim 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 pa i svatko od nas koji formalno nismo više djeca, gajimo 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.

Za uzrast: 3+

Trajanje: 35 min.

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

U sklopu Dječjeg tjedna, od 7. listopada 2019.godine  u Dječem odjelu Stribor, održat će se mala 

izložba knjiga o dječjim pravima i upoznat će se male čitatelje s novim sustavom signatura, 

osmišljenim kako bi djeca lakše samostalno odabrala knjige prema vlastitim željama. Do željenih 

knjiga vode jednostavni natpisi i piktogrami. Ovakav prijateljski način smještaja i označavanja 

knjižnične građe dio je pripreme za preseljenje u Dječju kuću.



Više na web stranici: https://gkr.hr/Magazin/Najave/Djecji-odjel-Stribor-otvara-vrata-olaksavanje-

potrage-do-zeljenih-naslova

3. GLAZBENO SCENSKA UDRUGA " RI- STARS"

U sklopu programa Dječjeg tjedna Udruga će za učenike 5.,6. i 7. razreda osnovnih škola grada 

Rijeke na interaktivan način predstaviti knjigu „ Nova sam u školi “ u izdanju nakladnika Alfa. Uz 

zanimljive interaktivne igre i razgovor, djeci bi se slikovito prikazalo kako je teško biti negdje "novi" i 

kako pomoći novom učeniku u prilagodbi novoj sredini.

Trajanje predstave je 45 minuta u učionici OŠ i biti će bez naknade. Sve informacije i rezervacije 

mogu se dobiti na tel: 099/2136973 ili na e-mail: ksenija@gmail.com

Voditeljica  Glazbeno scenske udruge „Ri stars“:  Ksenija  Grozdanić  

4. DRUŠTVO "NAŠA DJECA" RIJEKA  

Ovogodišnje aktivnosti posvećene su 30. obljetnici Konvencije UN o pravima djeteta.

Ponedjeljak, 7.listopada  2019.g od 10,00 do 12,00  sati, 

- Crtanje na pločniku – (kreativno stvaralaštvo i likovni izražaj mladih) 

- Lokacija: Brajda na satnici kod Indexa

Srijeda, 9.listopada 2019. g. od 10,00 do 13,00 sati  

- Putujuća terenska radionica Mladih čuvara okoliša brodom ( uzorkovanje, mjerenje i dr.)

- Patroliranje plavih patrola i dijeljenje crvenih i zelenih kartona 

Četvrtak, 10.listopada 2019. g. 12,30 do 13,30 sati 

- Dječji forum /obilježavanje 30.god. Konvencije UN o dječjim pravima/

- Lokacija: RI-INFO

Subota 12. listopada 2019. g. od 9,30 d0 12,30 sati 

- Biciklijada, romobilijada, rolerijada, ulične utrke

- Lokacija: Korzo

U Ponedjeljak,14.listopada 2019. godine u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održat će 

se završno predavanje i svečana podjela diploma mladim čuvarima okoliša.

5. ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA I BAZENI KANTRIDA

Rijeka sport d.o.o. i ove godine sudjeluje s aktivnostima tijekom Dječjeg tjedna u objektima  

Astronomski centar Rijeka i Bazeni Kantrida.

 ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA

Astronomski centar Rijeka i ove će godine prigodnim programom obilježiti Dječji tjedan od 9. do 

12. listopada 2019. godine. U digitalnom planetariju prikazivat će se u srijedu, četvrtak i petak u 



18 sati, a u subotu u 11 sati program namijenjen djeci.

Dan Vrijeme Naziv programa Vrsta Preporučena dob
Srijeda, 
9.10.

18.00 sati Utrka do Zemlje film učenici nižih i viših razreda 
osnovne škole

Četvrtak, 
10.10.

18.00 sati Povratak na Mjesec: zauvijek film učenici nižih i viših razreda 
osnovne škole

Petak, 
11.10.

18.00 sati Do Mjeseca i dalje show učenici nižih i viših razreda 
osnovne škole

Subota, 
12.10.

11.00 sati Put u svijet dinosaura film djeca starija od 6 godina

Prodaja ulaznica: blagajna Centra; Sveti Križ 33, Rijeka ili www.mojekarte.hr

 BAZENI KANTRIDA

Bazeni Kantrida će tijekom navedenog tjedna nuditi prema redovnom rasporedu za građanstvo 

plivanje u Dječjem bazenu, Bazenu 25 kao i Olimpijskom bazenu 1 i 2. Potrebno je pratiti 

raspored korištenja na internetskim stranicama Rijeka sporta, www.rijekasport.hr. 

Prodaja ulaznica: blagajna Bazena Kantrida; Podkoludricu 2, Rijeka.

6. POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA 

Muzejska radionica – Čudotvornica novi je prostor Muzeja namijenjen pedagoškoj djelatnosti i 
stalnom postavu Zbirke igračaka i igara. Povodom Dječjeg tjedna pripremili su sljedeći program:

 MuMA – Muzejski mali atelje

Opis radionice: „MuMA“ je likovna radionica na kojoj će sudionici imati priliku izraziti svoju 

kreativnost kroz interpretaciju odabranih umjetničkih predmeta koji su izloženi u stalnom 

postavu Muzeja. Kroz procese stvaranja, komponiranja i oblikovanja vlastitih likovnih radova 

sudionike će usmjeravati likovna pedagoginja Nina Licul.

Vrijeme: četvrtak 10. listopada / 18.00 – 19.30 sati 

Uzrast: 1. - 8. razred osnovne škole

 Dramci iz Guvera 

Opis radionice: „Dramci iz Guvera“ dramska je radionica na kojoj djeca i mladi u prostoru 

Guvernerove palače uče o povijesti Rijeke i Primorsko-goranske županije povezujući ju s 

dramskom umjetnosti i scenskim vještinama. Dramsku radionicu vodi akademski glumac Zoran 

Josić.

Vrijeme: srijeda 9. listopada i petak 11. listopada / 17.00 – 19.30 sati

Uzrast: 1. - 8. razred osnovne škole

7. STRUKOVNA UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROBITI DJECE "PORTIĆ"

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić će u subotu 12. listopada 2019. godine u 

10,00 sati otvoriti Trg sv. Barbare u sklopu projekta “Trg svete Barbare djeci”. Projekt se 

realizira uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative koje provodi RiHub, u sklopu 

projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture.

Na otvorenju će biti nastup dječjeg zbora, plesnih skupina te radionica origami za djecu 

predškolske dobi.



8. DOM MLADIH RIJEKA

U sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna u Domu mladih održat će se niz radionica  namijenjenih 

učenicima osnovnih škola.

ZAGLEDAJMO SE U ZVIJEZDE (4.-8.r.OŠ)

Ponedjeljak,  07. listopada 2019., 19.00- 19.45 

Polaznici će imati priliku promatrati večernje nebo teleskopom. Naučit će prepoznati vidljiva 

zviježđa, imenovati zvijezde, upoznati se sa zvjezdanim pričama i legendama.

Voditelj: Zvonko MIškić

MODELARSKA RADIONICA „A JE TO“ (3.-6.r.OŠ)

Srijeda 09. listopada 2019., 18.00h-19.30h 

Modelarska radionica „A je to“ namijenjena je svoj djeci spretnih i nespretnih ruku, ali koja imaju 

veliku želju da vlastitim rukama izrade neki uporabni predmet. Polaznici će se upoznati s radom 

s ručnim pilama, UNIMAT strojem i sl. alatom.

Voditeljica: Dijana Malinić Mihelić

TABLETOP IGRAONICA (5.-8.r.OŠ)

Srijeda 09. listopada 2019., 18.00h-20.00h 

Dom mladih u suradnji s udrugom Kulturni front organizira igraonicu modernih društvenih igara. 

Polaznike čekaju igre tipa Azul, Catan, Carcasonne, Tickit to ride…

Voditelji: Maša Dunatov, Janko Jardas

KREARE ŠAŠARE (1.-4.r.OŠ)

Petak, 11. listopada 2019., 18.00h-20.00h

Kreare šašare likovna je radionica na kojoj će polaznici istraživati svoju kreativnost, potpuno 

slobodno se izražavati, mackati, packati, slikati, kreirati, redizajnirati... 

Voditeljica: Marijana Vargić

Sve radionice su besplatne, prijave počinju 30.rujna 2019.pa do popunjenja grupa, a za prijavu

je potrebno:

 ispuniti ONLINE PRIJAVNICU prijavnicu možete pronaći na stranicama Doma mladih 

www.dom-mladih.hr) 

 Ispuniti i potpisati obrazac suglasnosti

 Potpisanu suglasnost dostaviti osobno, skenirano e-mailom (info@dom-mladih.hr) ili 

poštom u Dom mladih (Laginjina 15, Rijeka).

9. PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA

Prirodoslovni muzej Rijeka se i ove godine uključuje u obilježavanje Dječjeg tjedna sa
zanimljivim edukativnim programom. Jedan od ciljeva programa je da se djeca, mladi i
odrasli u Muzeju osjećaju ugodno i dobrodošlo, te da ga spoznaju kao mjesto gdje mogu
potražiti informacije, naći odgovore na svoja pitanja te nadograditi svoje znanje o svijetu
prirodne i kulturne baštine i/ili jednostavno se družiti.

Program u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, Lorenzov prolaz 1:



1. RADIONICA: Priča o bjeloglavom supu

Opis radionice: Priča o bjeloglavom supu otkrit će nam ove veličanstvene ptice i
njihov način života. Saznat ćemo zašto su bjeloglavi supovi ugroženi i koje im to super
prilagodbe omogućavaju da su tako uspješni u svom načinu života. Istražit ćemo život
supova kroz zanimljivu osobnu kartu podijeljenu na ove kategorije: Tko su?, Gdje žive?,
Kako izgledaju?, Što jedu?, Kako se razmnožavaju? i Kako im mogu pomoći? Djeca će
postati pravi stručnjaci za zaštitu supova kroz kreativnu radionicu i edukativne igre.
Radionica je namijenjena za organizirane grupe djece iz vrtića i za organizirane grupe djece
od 1. do 4. razreda osnovne škole
Termin radionice: od srijede do petka; od 9.10. do 11.10.2019.; od 9 do 15 sati, to jest
termin se usklađuje s odgojiteljima/cama i učiteljima/cama
Trajanje radionice: za djecu predškolske dobi 45 min; za djecu od 1. do 4. razreda
osnovne škole sat i pol
         
Voditeljica /autorica radionice: Anita Hodak, muzejska pedagoginja
Obavezna prijava. Kontakt osoba: Anita Hodak; tel. 553-669, 553-674;
e-mail: anita@prirodoslovni.com

2. RADIONICA: Noćni letači

Opis radionice: Dragi prirodoslovci, zanima li vas koje su to životinje dnevne
spavalice, ''vide'' ušima i mame ih ostavljaju u vrtićima? ŠŠŠŠ...pustimo ih ipak da odmore
do naše radionice. No nećemo se samo baviti ovim spavalicama, nego i pravim životinjskim
akrobatima koji mogu letjeti naopačke, imaju oštar vid, a neke čak i svijetle u mraku. Istražit
ćemo i otkrit razne muzejske predmete i preparate vezane uz noćne letače te doznati
tajnovite zanimljivosti.
Namijenjeno za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole – individualne prijav
Termin i trajanje radionice: četvrtak, 10.10.2019., od 18:00 do 19:30 sati

Voditeljica /autorica radionice: Božena Viduka, vanjska suradnica
Obavezna prijava. Kontakt osoba: Tamara Kosanović; tel. 553 669;
e-mail: tamara.kosanovic@prirodoslovni.com

3. RADIONICA: Malac muzealac

Opis radionice: Djeca od 3 od 6 godina će u izrazito opuštenoj i zabavnoj atmosferi
otkrivati i istraživati stalni postav, razne muzejske predmete, prirodne pojave i zanimljivosti u
svijetu koji ih okružuje. Koristeći različite likovne tehnike spoznat će kako promatrati, uočavati
i  razumijevati svijet prirodoslovlja u našem Muzeju. Razvijat će kreativnost i maštu, družit se
s  roditeljima, a možda steći i nova prijateljstva.
Namijenjeno je djeci od 3 do 6 godina + roditelji (individualne prijave). Tijekom radionice           
obavezno je prisustvo roditelja/pratitelja (jedne osobe)
Termin i trajanje radionice: subota 12.10., od 09:30 do 10:30 sati

Voditeljica /autorica radionice: Božena Viduka, vanjska suradnica
Obavezna prijava. Kontakt osoba: Tamara Kosanović; tel. 553 669; e-mail:

  tamara.kosanovic@prirodoslovni.com

Napomene: sve radionice u sklopu Dječjeg tjedna su besplatne

Radionica Priča o bjeloglavom supu se provodi kroz projekt LIKE (Living on the Karst

  Edge,  SLO-HR225) kojeg sufinancira Europska unija .



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 7. do 13.
listopada 2019. godine u gradu Rijeci.  
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