
DJEČJI TJEDAN

Sveta Nedelja 2020.



Uvod

• S obzirom na okolnosti u kojima nije bilo moguće provesti Dječji tjedan, kao 

prijašnjih godina, u ovoj, izazovnoj za sve nas odlučili smo provesti ga većim 

dijelom elektroničkim putem , bez fizičkih kontakata, sukladno uputama o 

provođenju epidemioloških mjera CZ grada Svete Nedelje. Ovim putem 

zahvaljujemo se Judo klubu „Sakura”, udruzi „Osi-Sinergija” Samobor, 

ravnateljici i odgojiteljicama DV”Slavuj”,učiteljima, učiteljicama sa područja 

Svete Nedelje, bez kojih naš Dječji tjedan ne bi bio moguć.



5.10. 2020. 

• Za ponedjeljak, predviđena aktivnost je „Poruka djece odraslima” Sudjelovale 

se i naše dječje vijećnice i vijećnici, vrtićka i školska djeca.

• Dobili smo lijepe i motivirajuće poruke i tako obilježili Međunarodni dan 

djeteta .





6.10.2020. 

• Današnji zadatak, bio je nacrtati preporuku pročitane knjige , na način da se 

izradi likovno, najbolji dio knjige, s naslovom i imenom autora.

• Naziv aktivnosti „Knjiga za mog prijatelja”



Veselimo se novim aktivnostima.

Hvala na pažnji.

Koordinacijski odbor Grad Sveta Nedelja-prijatelj djece



7.10.2020.

• Izrađivali smo svetonedeljsku razglednicu:



8.10.2020.

• Sudjelovali smo u Kiki-film festivalu.

• U ovoj aktivnosti priključila nam se i udruga za djecu s invaliditetom.



9.10.2020.

• Pisali smo pisma gradonačelniku našeg grada. Očekujemo odgovore na 

kućne adrese.



10.10.2020.

• U današnjoj aktivnosti imali smo priliku i za druženje. Oslikavali smo vanjski 

zid dječjeg vrtića u našem naselju Jagnjić dol.



11.10.2020.

• Današnja aktivnost je „Naj-fotka s kućnim ljubimcem”



Vrtići, Judo klub i Osi Sinergija Samobor



Završetak

Dječji tjedan organizirao se na način da djeca šalju svoje radove putem maila. 

Najbolji radovi su nagrađeni poklonom paketom-likovnom kutijom.

Jako smo radosni jer smo uspjeli provesti dječji tjedan, donijeti radost zbog 

nagrada i surađivati sa udrugama koje djeluju u Svetoj Nedelji.

U dječji tjedan se na originalan i kreativan način uključio i Judo klub sakura, koji 

je djeci 1.2.3. razreda osnovnih školu uručio slikovnice, igre i edukacijski 

materijal pod nazivom „ Sigurno u školu s Hatchikom”, u vlastitoj ideji, 

osmišljavanju istog i izradi.


