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Gradonačelnik je 28. rujna 2020. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 

Prihvaća se Informacija o obilježavanju Dječjeg tjedna od 5. do 11. listopada 2020. godine 
u gradu Rijeci, kojega je pokrovitelj Grad Rijeka. 
 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj i Tee Mičić  
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
 



Grad Rijeka, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr
Tel. ++38551209572, Fax. 209561 E-mail: sanda.susanj@rijeka.hr

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/44
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 25.9.2020.

GRADONAČELNIK GRADA RIJEKE
        mr. sc. Vojko Obersnel

Predmet: Informacija o obilježavanju Dječjeg tjedna od 5. do 11. listopada 2020. godine u    
                gradu Rijeci i prijedlog zaključka o pokroviteljstvu Grada Rijeke

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal pripremila:

Tea Mičić 



          OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA U GRADU RIJECI
                                                od 5. do 11. listopada 2020. 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. Ovogodišnji Dječji tjedan bit će u znaku 70-og rođendana DND 

Hrvatske a sve pod motom „Ljubav djeci prije svega“.

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna održat će se od 5. do 11. 

listopada 2020. godine pod pokroviteljstvom Grada Rijeke. Odjel gradske uprave za odgoj i 

školstvo je u suradnji s ustanovama i udrugama u gradu Rijeci pripremio  niz prigodno odabranih 

aktivnosti u kojima učestvuju odrasli i djeca. Sve aktivnosti provodit će se u skladu s preporukama 

Stožera civilne zaštite (Covid-19).

1. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA.

            Gradsko kazalište lutaka Rijeka će od 5.do 11. listopada 2020. godine održati predstavu 

Nine Mitrović Flekavac, redateljice Renate Carola Gatica. 

Predstava Flekavac govori o odrastanju jednog dječaka i prihvaćanju odgovornosti. U srži 

joj je prijateljstvo i kako nas ono mijenja nabolje – prijatelj je tu da nam ukaže na naše mane, ali i 

da nam pomogne kad nam je najteže. Kada jednog dana Mama Mamolina, do kraja izluđena 

sinovljevim nepodopštinama odluči otići u zemlju u kojoj se odrasli po cijele dane igraju, Flekavac 

je isprva presretan jer ne mora ići u školu, no slijedi niz situacija koje će uskoro sve promijeniti… 

Ova topla i duhovita priča o jednom neurednom dječaku, Flekavcu, koji dane provodi radeći 

nestašluke, o njegovoj mami u kojoj će se prepoznati mnoge mame, neobičnim prijateljstvima i 

zanimljivim likovima poput neozbiljnog odraslog prijatelja Letećeg Milivoja, prijateljice štreberice i 

duhovitih braće blizanaca, progovara o aktualnim temama odrastanja danas, odnosa roditelja i 

djece, odgoju, no isto tako i o prostorima dječje slobode i kreativnosti.

Predstava Flekavac održat će se u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka ( Blaža Polića 6, Rijeka)

 ponedjeljak, 5. listopada 2020. u 18:00 sati
 utorak, 6. listopada 2020. u 17:30 i 19:00 sati
 srijeda, 7. listopada 2020. u 17:30 i 19:00 sati 
 četvrtak, 8. listopada 2020. u 17:30 i 19:00 sati 

Cijena ulaznice je 25 kuna, a mogu se kupiti on-line na portalu Mojekarte.hr.

Ulaznice se mogu rezervirati na e-mail: blagajna.gklri@gmail.com i kupiti najkasnije 30 minuta prije 
početka održavanja programa. 
Radno vrijeme Blagajne: sat vremena prije početka izvedbe predstave 

Za uzrast: 5+

Trajanje: 45 min.

DRUŠTVO "NAŠA DJECA" RIJEKA  

Društvo „Naša djeca“ Rijeka organizira i provodi različite programe, a sve s ciljem poticanja 

javnosti na važnost rada s djecom u njihovom slobodnom vremenu.



Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna, pripremili su sljedeći 

program:

 Ponedjeljak, 5. listopada  2020.g od 10:00 do 13:00  sati, Patroliranje plavih patrola

Patrole će se kretati užim gradskim područjem /Brajda – Hotel Kontinental/ i dijeliti crvene i zelene 

kartone upozorenja.  Oni koji svojim ponašanjem ugrožavaju –zagađuju okoliš dodijelit će se  

crveni karton- karton upozorenja, a onima koji svojim ponašanjem daju dobar primjer kako čuvati 

okoliš , zeleni karton.

 Utorak, 6.listopada 2020.g. od 10:00 do 13:00 sati  Dječji telefon

Dječji telefon 864-834 bit će otvoren za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Svaki pozivatelj moći će 

odgovoriti na jedno od ponuđenih pitanja. Za točan odgovor dobit će „dječju nagradu“ koju će moći 

preuzeti istoga dana od 13:30 do 15:00 sati ili sljedećeg dana u prostorijama Društva „Naša djeca“  

na adresi Jelačićev trg 1. Pored telefona dežurat će volonteri DND.

 Srijeda, 7.listopada 2020.g. od 10:00 do 13:00 sati – Crtanje na pločniku “Djeca u

prometu”. Pod stručnim vodstvom učenici će oslikavati dio pločnika na Jelačićevom trgu. Tema je 

„Djeca u prometu“, gdje će timovi od po 6 učenika pokazati svoju kreativnost  i likovni izražaj.

 Petak, 9.listopada 2020.g. natječaj “Žir – pirakanta – drača”

Ovim projektom će se pokušati doći do zamjenskih krušarica, do brašna od plodova hrasta, 

pirakante i drače. Na natječaj se mogu javiti ekipno učenici osnovne i srednje škole kao i pojedinci.

Uvjeti za natjecanje su: - prikupiti plodove zamjenskih krušarica, pripremiti brašno od istih, donijeti 

brašno u papirnatim ili platnenim vrećicama, donijeti 3 fotografije zamjenskih krušarica /veličine A4/

Zaprimanje brašna biti će 10.studenoga od 9:00 do 16:00 sati na adresi Eko centar DND Rijeka, 

Jelačićev trg 1/IV.

Svaka količina brašna bit će izmjerena , a donositeljima će se dodijeliti priznanja. Nagradit će se 

pojedinci i ekipe koji donesu najveću količinu brašna. Cilj ove aktivnosti je stvoriti rezervnu količinu 

brašna koja će se moći upotrijebiti za izradu krušnih proizvoda i podjelu istog najpotrebitijima. Osim 

toga želi se educirati djecu i odrasle da nauče upotrebljavati nekonvencionalne izvore iz prirode u 

svakodnevnoj prehrani tj. da obogate prehranu zdravim izvorima iz prirode.

ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA 

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

Astronomskom centru Rijeka.

Astronomski centar Rijeka i ove će godine prigodnim programom obilježiti Dječji tjedan od 6. do 

10. listopada 2020. godine sljedećim programom: 

 6. listopada 2020. u 18:00 sati održat će se show Safari Sunčevim sustavom i 
igraonica Potraži svoj planet (za uzrast 4-10 godina).

 7. listopada 2020. godine u 19:30 sati održat će se show Prvi svemirski letači i 
istražionica Životinje u svemiru (za uzrast 6 -10 godina).

 10. listopada 2020.godine u 11:00 sati prikazat će se – film Putovanje male 
zvijezde (za uzrast 4+)

 10. listopada 2020. godine u 19:00 sati održat će se - obiteljski program
Budućnost na Marsu? Zatim film Misija: Mars, live program Robotizirani 
istraživači Marsa: sonde i roveri + simulacija baze na Marsu (za djecu 



školskog uzrasta i odrasle).

Za radionice je potrebna prethodna prijava na: 051 455 700 ili astronomski-centar-
rijeka@rijekasport.hr ; 
Ulaznice se mogu preuzeti na https://www.rijekasport.hr/hr/astronomski-centar-rijeka/cijene-
ulaznica

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 
radionicu Jutro u Muzeju s temom „Šareni muzej“:

Radionica Jutro u Muzeju održat će se u subotu 10. listopada 2020. od 9:00 do 13:00 sati u 
prostoru Muzeja. Program će omogućiti djeci kvalitetno provođenje vremena u najljepšoj palači 
u Rijeci, gdje će uz brojne edukativne i kreativne aktivnosti upoznati Muzej, te svojim 
umjetničkim radovima pokazati kako je Muzej šareno mjesto za djecu!
Radionica je besplatna  i namijenjena je djeci od 5 do 10 godina. 

Zbog ograničenog broja sudionika (10) potrebna je najava:
na e-mail:  cudotvornica[at]ppmhp.hr ili na broj telefona 051/213-578.

STRUKOVNA UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROBITI DJECE "PORTIĆ"

       Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić će od ponedjeljka 22. rujna do 6. 

listopada 2020. godine organizirati natječaj u izražajnom čitanju proznih književnih tekstova pod 

nazivom "I ti možeš biti teta/barba pričalica".

Sve informacije o spomenutoj aktivnosti biti će dostupne od ponedjeljka 22. rujna 2020. godine 
na mrežnim stranicama, odnosno na www.udruga-portic.hr i na Facebook stranici Udruge.

DOM MLADIH RIJEKA

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

učenicima osnovnih škola.

 3D PRINTANJE (5. – 8. raz. OŠ)
Ponedjeljak,  5. listopada  2020., 18:00–19:00 sati
Zanima te kako funkcionira 3D printer? Na ovoj radionici polaznici će imati priliku upoznati se s 
tehnikama 3D crtanja i printanja. Voditelj radionice: Marino Čikeš

 REKREATIVNA VOŽNJA BICIKLE (1. – 6. raz. OŠ)
Ponedjeljak,  5. listopada  2020., 16:00–18:00 sati
Svi željni vožnje bicikle u našem brdovitom gradu mogu se zabaviti vozeći bicikl na prometnom 
poligonu Doma mladih s pravim semaforima i prometnim znakovima. Voditeljica: Lorena Kovač

 MODELARSKA RADIONICA (3. – 6. raz. OŠ)
Utorak,  6. listopada 2020., 17:00–18:30 sati
Radionica je za svu djecu koja imaju želju vlastitim rukama izraditi neki uporabni predmet! 



Polaznici će imati mogućnost upoznati se i raditi s ručnim pilama, UNIMAT strojem i sličnim 
alatom. Voditeljica: Lorena Kovač

 ZAVIRITE U SVIJET FILMA DOMA MLADIH (5. – 8. raz. OŠ i 1. – 4. raz. SŠ)
Četvrtak, 8. listopada 2020., 18:00–20:00 sati
Poznata filmska radionica Doma mladih organizira projekciju filmova, prezentira umjetnost 
filmskog stvaranja i otvara svoja vrata svim zainteresiranima kako bi mogli vidjeti kako se 
snimaju filmovi. Voditelji: Josip Šarlija

 RINOVATORI (6. – 8. raz. OŠ)
Četvrtak, 8. listopada 2020., 18:30–20:00 sati
Saznaj tko su RInovatoRI, što rade, čime se bave i gdje idu dok otkrivaju svijet poduzetništva 
kroz igru i zabavu! Voditeljica: Josipa Andrušić

Sve radionice su besplatne, prijave su obavezne i počinju 28. rujna 2020. do popunjenja grupa. 
Za prijavu je potrebno:

 ispuniti ONLINE PRIJAVNICU koju možete pronaći na stranicama Doma mladih pod 

Novosti 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).

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.

Ove godine pripremili su radionicu pod nazivom Budi šašavi znanstvenik koja će se održati
u subotu 10. listopada 2020. godine u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, Lorenzov prolaz 1.

Opis radionice: Budi šašavi znanstvenik je program edukativnih i interaktivnih radionica koje
se odvijaju svaku drugu subotu u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Učenici imaju mogućnost,
da sudjeluju u različitim tematskim radionicama u kojima  otkrivaju svijet prirodoslovlja na
zanimljiv, drugačiji i neobičan način. Kroz teoriju, praktični rad, igru i kreativnost, učenici
upoznaju zabavnu stranu fizike, kemije, biologije i matematike.
Cilj ovih radionica je, tematskim igrama i interaktivnim pokusima, djeci proširiti znanje i
interes za prirodne znanosti.

Radionica je namijenjena djeci od 7 do 10 godina.

Termin radionice: subota, 10.listopada 2020. godine od 10:00 do 11:30 sati

Voditeljica /autorica radionice: Katarina Kolak, prvostupnica eksperimentalne fizike

Obavezna prijava na tel: 553-669, 553-674; e-mail: edukacija@prirodoslovni.com

NAPOMENE:  -  radionica u sklopu Dječjeg tjedna je besplatna



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 5. do 11.
listopada 2020. godine u gradu Rijeci.  
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