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Osnovni podaci o ustanovi 

 

 

Naziv 

ustanove 

 

 

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman 

 

 

 

 

Adresa 

 

 

Ivana Nepomuka Jemeršića 1, 43290 Grubišno Polje 

 

 

 Telefon 

 

043 448 070, fax: 043 485 270 

 

 E-pošta 

 Web stranica 

 

centar.za.kulturu.i.informiranje@bj.t-com.hr 

www.cikdft.hr 

 

 

 Djelatnici 

1. ravnateljica Marina Kamber, dipl. oec. 

2. računopolagatelj – administrativni zaposlenik Ljubica 

Krajačić 

3. čistačica Vesna Čavić 

4. kinooperater-domar Zdenko Ružička 

 

 

 Stručni 

suradnici 

 

1. voditeljica folklornog ansambla Una Stamenić 

2. voditelj tamburaške sekcije Ljubomir Stamenić 

3. voditelj malih tamburaša Dario Kolarić 

4. voditelj dramske družine i koorepetitor Ivan Novak 

5. voditeljica mlađe grupe dramske družine Jelena 

Ćafor 

6. koorepetitor za dječje folklorne grupe Josip Juranek 

7. voditeljica dječje folklorne grupe Iva Mojžeš 

8. trenerica Mažoretkinja- kadetkinja, Laura Milek 

9. trenerica Mažoretkinja  Adrijana Župljanin 

 

Upravno 

vijeće 

Predsjednik Matej Lukenda 

Član Dario Vanjek 

Član Zdenko Ružička 

 

 

 

 

mailto:centar.za.kulturu.i.informiranje@bj.t-com.hr
http://www.cikdft.hr/
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Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman osnovan je 29.ožujka 

1994. god. odlukom Općinskog vijeća Grubišno Polje, a naziv dr. Franjo 

Tuđman nosi od 25. listopada 2004. godine. 

 

Uvjeti rada 

 

U zgradi Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman nalaze se i 

Gradska knjižnica Mato Lovrak, područni odjel Osnovne glazbene škole 

Brune Bjelinskog iz Daruvara, Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja 

i Matica Hrvatska. 

 

Rad Centra za kulturu odvija se u sljedećim prostorijama:  

 ured ravnateljice 

 ured računovodstva 

 2 učionice u kojima se odvijaju radionice i tečajevi 

 4 manje učionice u kojima se odvija nastava glazbene škole 

 izložbeni prostor u potkrovlju 

 kino dvorana. 

 

      Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ smještena je u lijevom krilu zgrade. 

      Rad područnog odjela Osnovne glazbene škole „Brune Bjelinskog“ 

odvija se u 4 učionice koje su u potpunosti opremljene novim 

namještajem. 

 U zgradi se održava i Fit camp (vježbanje uz glazbu) kojega vodi Sven 

Mihoković. 

 

 

 



3 

 

 

Vizija i misija Centra za kulturu 

 

Centar za kulturu je javna ustanova kulture koja putem svojih djelatnosti 

promiče kulturu i umjetničke dosege, prati i potiče aktualna društvena i 

kulturna zbivanja i pruža mogućnosti za svestrano informiranje u kulturi i 

o kulturi. 

 

Misija Centra za kulturu je očuvanje i razvitak kulturnog i umjetničkog 

stvaralaštva i poticanje aktivnijeg sudjelovanja građana u društvenom 

životu zajednice. 

 

Vizija našeg budućeg djelovanja temelji se na našoj ulozi nositelja 

kulturnih aktivnosti u gradu Grubišnom Polju i podrazumijeva razvijanje 

novih aktivnosti u kulturi i ostalim segmentima našeg područja rada i 

usavršavanje postojećih. 

Cilj Centra za kulturu je okupljanje što većeg broja korisnika i članova 

kroz organizaciju raznih kulturnih i zabavnih priredbi i događaja. 
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Folklorni ansambl i tamburaški sastav 

 

Folklorni ansambl osnovan je 1995. godine. Od osnutka do danas kroz 

ansambl je prošlo više od tisuću djece, mladih i odraslih. 

 

 
 

 Folklorni ansambl čine četiri skupine:  

1. dječja skupina 

2. skupina odraslih 

3. mali tamburaši 

4. tamburaški sastav. 

 

Folklorni ansambl njeguje stare običaje, pjesme i ples. U svojih četiri 

skupine okuplja 60-ak djece i odraslih. Probe za sve grupe se održavaju 

četiri puta tjedno (utorkom i četvrtkom odrasli, ponedjeljkom i srijedom 

dječja skupina i mali tamburaši). 

 

Program rada baziran je na zavičajnoj baštini Bilogore, ali njeguju se i 

folklorni običaji Međimurja, Pokuplja, Slavonije, Podravine, Bunjevačkih 

plesova, Splita, Korčule i Prigorja. 

 

Članovi folklora na probama stječu nova znanja i upoznajuobičaje ostalih 

krajeva Lijepe naše. Osim u mnogim mjestima u Hrvatskoj predstavili su 

svoje pjesme, plesove i običaje na međunarodnim festivalima u Turskoj, 

Italiji, Nizozemskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj. 

 

Voditeljica ansambla je Una Stamenić. Dječju skupinuod rujna 2017. 

godine vodi Iva Mojžeš. Koorepetitor dječjoj skupini je Josip Juranek koji 

sve probe prati na harmonici, dok prvi ansambl vježba uz pratnju 

tamburaša i koorepetitora Ivana Novaka.  
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Posjedujemo i tradicionalne nošnje za koreografije Bilogore, Slavonije, 

Međimurja, Pokuplja, Splita i Bunjevačke nošnje 

 

 
 

Tamburaški sastav vježba i svira na instrumentima koji su u vlasništvu 

Centra za kulturu a to su bas, dvije bisernice, samica, bugarija, brač, 

gajde i dvojnice. Voditelj tamburaškog sastava je Ljubomir Stamenić, a 

male tamburaše vodi Dario Kolarić. 

 

Članovi folklornog ansambla redovito se uključuju i u sve ostale aktivnosti 

koje organiziramo u Centru kao npr. maškare, razni koncerti i slično.  

 

Prvi ansambl i mlađe skupine u 2018. godini nastupat će kao i svake 

godine na smotrama folklora Bjelovarsko- bilogorske županije. 

Tijekom godine uvježbavat će se i nove koreografije, ali najveća pozornost 

posvetit će se usavršavanju već uvježbanih i pripremama za koncerte i 

nastupe. 

 

U rujnu nakon početka školske godine primaju se novi članovi i upoznaje 

ih se sa radom ansambla. 

Na natječaj Ministarstva kulture za 2018. godinu aplicirali smo nabavu 

nošnje za male tamburaše. 

Kako bismo što više motivirali mlade i djecu za učlanjenje u folklorni 

ansambl tijekom godine organiziramo izlete i druženja. 
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Kazališni amaterizam 

 

Dramska družina osnovana je kao i folklorni ansambl 1995. godine.                           

Tijekom godine dramske skupine uvježbavaju razne predstave i skečeve 

koje tada izvode na raznim manifestacijama u gradu. Većinu kostima 

izrađujemo sami kao i scenografiju. 

 

Dramska je podijeljena u 3 skupine prema uzrastu:  

 

1. najmlađi uzrast Krijesnice 

2. uzrast 4.,5. i 6. razreda Zvjezdice 
3. uzrast 7. i 8. razreda Osmaši. 

 

 
 

Voditeljica 1. i 2. skupine je Jelena Ćafor, a 3. skupine Ivan Novak. 

 

9 i 10. veljače u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Grubišnoga 

Polja organiziramo maskenbal za odrasle i maškare za djecu na kojima će 

sudjelovati i članovi dramske kao voditelji i animatori. 

 

20. travnja u čast Ivana Nepomuka Jemeršića i njegovog književnog 

stvaralaštva organiziramo Smotru amaterskih dramskih družina i 

recitatora pod nazivom „Jemeršićevo proljeće“ na kojoj nastupaju naše 

dramske skupine sa svojim predstavama te učenici Osnovne škole Ivana 

Nepomuka Jemeršića i Srednje škole Bartola Kašića. 

 

17. studenoga sudjelujemo u nacionalnom projektu Noć kazališta sa 

svojim dramskim skupinama koje u rujnu sa početkom školske godine 

započinju uvježbavati predstave. Na Noći kazališta također će uz naše 

dramske skupine jednu predstavu izvesti i profesionalno kazalište. 
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5. prosinca jedna dramska skupina izvodi prigodnu predstavu na podjeli 

poklona za predškolce povodom svetog Nikole. 

 

 
 

 

Dramska skupina sudjeluje i na programu za advent te će izvesti kratku 

božićnu predstavu i dio članova biti će pomoćnici Djeda Mraza. 

Članovi dramske zajedno sa folklorom idu na izlete tijekom godine. Prvi 

izlet organiziramo u lipnju, a drugi u prosincu. 

 

 

Mažoretkinje 

 

Osnovane su krajem rujna 2009. godine, a početkom 2010. godine 

primljene su u članstvo Hrvatskog mažoret saveza.   
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U početku su započele rad sa 30 mažoretkinja koje su trenirale u jednoj 

grupi, a  danas broje 70 članica koje treniraju u tri skupine, najmanjoj 

skupini Kikićima (uzrast od 4-6 godina), kadetkinjama (7-10) i juniorkama 

(11-13).Treniraju ih licencirane trenerice Adrijana Župljanin i Laura Milek.  

2017. godine uz uobičajeni štap juniorke su započele treninge i u 

kategoriji palice.Palica ili mace je disciplina u kojoj je štap kojim 

mažoretkinje tehniciraju veći i teži sa kuglom na vrhu i glazba i uniforme 

moraju biti po uzoru na 19. stoljeće. 

Treninzi se održavaju dva puta tjedno srijedom od 17.00 – 21.00 i petkom 

od 17.00 do 21.00 sati, a po potrebi i češće. 

U 2018. godini početkom godine počinju treninzi za državno natjecanje 

koje se održava u svibnju u Župi Dubrovačkoj. Ovisno o plasmanu na 

Državnom natjecanju moguće je osigurati i sudjelovanje na Europskom 

natjecanju. 

Mažoretkinje će u 2018. godini uz folklor nastupati na svim značajnijim 

događajima u Grubišnom Polju i gostovati će u mjestima prijateljskih 

timova. 

 

U ožujku će se održati radionica na kojoj će mažoretkinje izrađivati 

prigodne uskrsne ukrase, a u prosincu će izrađivati božićne ukrase. 

U rujnu sa početkom školske godine biti će održana audicija za nove 

članice mažoretkinja. 

Krajem listopada organiziramo rođendanski koncert na kojemu 

proglašavamo nove predvodnice za narednu godinu. 
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Radionice i izložbe 

RADIONICE 

 

 
 

Cilj radionica je poticanje kreativnosti i učenje novih tehnika izrade 

ukrasnih predmeta. 

 

Za djecu ćemo u suradnji sa Gradskom knjižnicom „Mato Lovrak“ 

organizirati kreativne radionice različite tematike (izrada ukrasnih 

predmeta od raznih materijala, oslikavanje stakla i keramike, izrada 

čestitki i prigodnih ukrasa).  

 

Radionice organiziramo srijedom u 13.00 sati, a tijekom praznika i češće. 

Teme radionica prilagođene su uzrastu djece i vezane su najčešće uz 

blagdane ili neke značajnije datume koje tijekom godine želimo istaknuti. 

Održat ćemo nekoliko radionica u listopadu na kojima će svi zainteresirani 

na svoj način (pjesma, literarni rad, crtež, fotografija) moći prikazati što 

je to što vole u svom zavičaju.  Cilj ovih radionica je da mlade, djecu i sve 

koji to žele bolje upoznamo sa našim krajem, a osobito sa područjem 

Grada Grubišnoga Polja. 

 

U veljači organiziramo radionice izrade maski. 

 

U ožujku izrađujemo Uskrsne ukrase i ukrašavamo pisanice koje potom 

izlažemo na Uskrsnom sajmu u Grubišnom Polju.  

 

U svibnju su radionice posvećene Majčinom danu i Danu obitelji. 

 

U lipnju započinjemo program Ljeto u gradu u sklopu kojega radionice 

održavamo 2 puta tjedno. 
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U rujnu sa početkom školske godine izrađujemo raspored sati za novu 

školsku godinu. 

 

Listopad i studeni posvećeni su obilježavanju Dana grada i Mjesecu knjige. 

 

U prosincu izrađujemo božićne ukrase koje izlažemo na Božićnom sajmu. 

 

 
 

 

 

IZLOŽBE 

 

Tijekom godine organizirat ćemo razne prigodne izložbe: 

- u ožujku, povodom dana žena u suradnji sa udrugom Iglica 

organiziramo izložbu ručnih radova; 

- u svibnju organiziramo izložbu cvjetnih aranžmana; 

- u rujnu izložba suvenira; 

- u listopadu povodom Dječjeg tjedna izložba dječjih radova; 

- krajem listopada organizirati ćemo izložbu slika lokalnih 

umjetnika. 

 

 



11 

 

 Koncerti 

 

Na početku godine započinjemo sa prednatjecanjima za Prvi pljesak a 

finale će se održati 2. veljače.   

19. ožujka povodom Dana župe i svetkovine Svetog Josipa i u susret 

Uskrsu održat će se koncert na kojem će nastupiti folklorni ansambl i zbor 

Župe Svetog Josipa. 

U travnju poslije Uskrsa organizirat ćemo koncert našeg Folklornog 

ansambla i nekog prijateljskog KUD-a. 

 

Ministarstvo kulture unazad nekoliko godina osigurava financijsku potporu 

za naš program organizacije koncerata klasične glazbe te smo u 

Grubišnom Polju imali priliku uživati u izvedbi Zagrebačkih solista, 

Zagrebačkog kvarteta, Nevena Hrustića na gitari, Varaždinskog kvarteta i 

Zagrebačkog gitarističkog kvarteta. Na Javni poziv Ministarstva kulture za 

2018. Aplicirali smo tri koncerta te ćemo u skladu s njihovom odlukom 

dogovoriti suradnju sa ansamblima. 

 
 

U rujnu obilježavamo „Marinje“ u suradnji sa Turističkom zajednicom i 

Župom svetog Josipa. U petak uoči Marinja održat će se koncert duhovne 

glazbe „Mariji u susret“. U nedjelju na glavnom gradskom trgu u 

popodnevnim satima organizirat ćemo kulturno-zabavni program na kom 

će se predstaviti naš folklorni ansambl, mažoretkinje i ostala društva sa 

područja Grada. 

 

30. listopada organiziramo koncert povodom Dana Grada.  

 

22. prosinca održati će se i tradicionalni Božićni koncert na kojemu će se 

predstaviti sve naše sekcije. 

 



12 

 

Kazalište 

Od 2004. godine Ministarstvo kulture svake nam godine temeljem našeg 

programa osigurava potporu za gostovanje profesionalnih kazališta u  

Grubišnom Polju, a ujedno smo i na popisu koje Ministarstvo dostavi svim 

kazališnim kućama koje financira, te su one dužne ustanovama na popisu 

odigrati 2 besplatne predstave. Takvih kazališnih kuća nema puno, ali već 

smo nekoliko puta imali priliku našoj djeci na taj način omogućiti 

besplatno gledanje predstava nekih od najcjenjenijih kazališta u 

Hrvatskoj.  

 

 
 

 

U 2018. godini nastavit ćemo suradnju sa Virovitičkim kazalištem, Pučkim 

Teatrom iz Hercegovca, Amaterskim kazalištem iz Daruvara, Kazalištem 

Smješko, Kazalištem Scena Gorica, Tigar teatrom, Tvornicom lutaka, a u 

skladu sa programom Ministarstva kulture i njihovim popisom kazališta 

dogovarat ćemo i neke nove suradnje. 

 

U 2018. organizirati ćemo 4 predstave za djecu u ožujku povodom Dana 

kazališta, u listopadu za Dječji tjedan, u studenom za Noć kazališta i 

božićnu predstavu. 
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Programi 

Ljeto u gradu 

U suradnji sa Gradskom knjižnicom „Mato Lovrak“ u sklopu programa 

„Ljeto u gradu“ organiziramo razne aktivnosti za djecu i mlade.  

Svaku srijedu održati će se kreativne radionice razne tematike. 

Ostale aktivnosti u sklopu programa: 

15.6. Party „Zbogom školo!“ 

21.6. Dječje sportske igre na Bari 
 

29.6. GP Ninja ratnici 
 

6.7. Potraga za skrivenim blagom (uzrast od 7-14 godina) 
 

13.7. Izlet na Baru i scavenger hunt 
 

20.7. Potraga za skrivenim blagom (uzrast do 7 godina) 
 

2.8. Obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva pisanjem pisma 
najboljem prijatelju-prijateljici 

 
12.8. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 

 

17.8. Zumba 
 

24.8. Igre na otvorenom 
 

31.8. Party „Pozdrav praznicima!“ 
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Dječji tjedan 

U 2018. godini Dječji tjedan obilježava se od 1.-5.10. 

1.10. u suradnji sa Osnovnom školom „Ivana Nepomuka Jemeršića“ u 

dopodnevnim satima otvaramo Dječji tjedan kratkim programom, 

porukama djece odraslima i drugoj djeci i puštanjem balona. 

          18.00 sati Fit camp za djecu  

 2.10. “Večer izazova”- natjecanje u raznim igrama  

 3.10. Dječja kreativna radionica i Zumba kids  

 4.10.  Kazališna predstava i Radionica izrade nakita  

 5.10.   17.00 sati    “Mala škola ljepote” šminkanje i uređivanje  

            18.00 sati     Party za djecu „Talent show“  

 

 

 

 

Noć kazališta 

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman u nacionalni projekt 

Noć kazališta uključuje se od 2009. godine.  

2018. godine za Noć kazališta naše dramske družine izvest će svoje 

predstave te ćemo ugovoriti i jednu predstavu sa profesionalnim 

kazalištem. 

 

 



15 

 

Projekti 

 

Ministarstvo kulture 

Na natječaj Ministarstva kulture za javne potrebe u kulturi za 2017. 

godinu kandidirali smo sljedeće programe: 

1. Dramske skupine Centra za kulturu 

 
2. GP Rock scena 

 
3. Kazalište u Grubišnom Polju 

 
4. Digitalizacija kina u Grubišnom Polju 

 
5. Koncertna gostovanja u Grubišnom Polju 

 
6. Matešin u Grubišnom Polju 

 
7. Izrada idejnog rješenja muzeja „Jučer, danas, sutra“ 

 

8. Nabava dječje bilogorske nošnje 

 

Na Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u 

kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu aplicirali smo sljedeće 

programe: 

1 .  Program „Interaktivna kultura“  

2. Modernizacija komunikacije sa publikom 

Ove projekte trebali bismo započeti provoditi u prosincu 2017. godine 
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Europski socijalni fond 

 

1. Natječaj “Umjetnost i kultura za mlade” UP.02.1.1.02 objavljen u 

okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program: OP Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014. - 2020.  

Aplicirali smo projekt „Mala kazališna akademija“ u vrijednosti  

819.210 kn.  

Partner na projektu: Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih 

u društvu Impress. 

Sažetak projekta: Projekt donosi širok spektar radionica i kazališne 

predstave. Projekt ćemo provoditi u Grubišnom Polju i Daruvaru. 

 

2. Natječaj „Umjetnost i kultura 54+“ UP.02.1.1.03 objavljen u 

okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program: OP Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014. - 2020.  

Aplicirali smo projekt „Probudite kreativnost u sebi“ u vrijednosti 

868.945,20 kn. 

Partner na projektu: Iglica udruga za promicanje kreativnog 

izražavanja. 

Sažetak projekta: Projekt za starije osobe koje žele upotpuniti svoje 

slobodno vrijeme sudjelovanjem u kreativnim radionicama te 

radionicama plesa i dramskim radionicama. 

 

3. Natječaj “Podrška programima usmjerenim mladima” UP.02.1.1.04 

objavljen  u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni 

program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.  

Aplicirali smo projekt „Klub mladih Grubišno Polje“ kao partneri 

Udruge mladih Grubiša u vrijednosti 698.000 kn. 

Sažetak projekta: Projekt „Klub mladih Grubišno Polje“ osmišljen je 

kako bi mladima omogućili da se na jednom mjestu druže, bave 

kreativnim radom, nešto nauče, ali i dobiju informacije o 

zapošljavanju, profesionalnoj orijentaciji, zdravlju, prehrani, ponudi 

fakulteta i svim aktualnim temama za mlade. 
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POKROVITELJI PROGRAMA: 

o Ministarstvo kulture 

o Grad Grubišno Polje 

o Bjelovarsko-bilogorska županija 

o Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja. 

 

SURADNICI: 

o Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja 

o Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ 

o Glazbena škola Brune Bjelinskog 

o Radio Grubišno Polje 

o Dječji vrtić Tratinčica 

o OŠ „Ivana Nepomuka Jemeršića“ 

o SŠ „Bartola Kašića“ 

o Udruga mladih „Grubiša“ 

o Udruga Iglica 

o Fun fit club 

o Udruga mladih „Impress“. 
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Popis aktivnosti 

SIJEČANJ 

 4.1. Kreativna radionica „Dobro došla 2018.“ 
 10.1. Obilježavanje svjetskog dana smijeha radionicom za djecu 

„Smijeh je lijek!“ 
 12.1. Prednatjecanja za Prvi pljesak  

 18.1. Obilježavanje međunarodnog dana zagrljaja radionicom 
 19.1. Prednatjecanja za Prvi pljesak  

 26.1. Prednatjecanja za Prvi pljesak  
 

VELJAČA 
 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 

 2.2. Finalna večer Prvog pljeska 
 9.2. Maskenbal za odrasle 

 10.2. Maškare za djecu 
 14.2. „Moje srce za tvoje“ prigodna radionica za Valentinovo 

 23.2. kazališne predstave dramskih skupina za djecu Osnovne škole  
 

OŽUJAK 

 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 

 8.3. Obilježavanje međunarodnog Dana žena radionicom za djecu i 
otvorenje izložbe ručnih radova 

 19.3. Koncert povodom Josipova  
 20.3. Obilježavanje Međunarodnog dana sreće radionicom 

 22.3. Obilježavanje svjetskog dana voda prigodnom radionicom 
 26.3. Uskrsni sajam 

 27.3. Obilježavanje svjetskog dana kazališta  
- kazališna predstava za djecu  

 29.3. Uskrsna radionica 
 

TRAVANJ 

 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 
 17.4.  Jemeršićevo proljeće 

 20.4. Obilježavanje Dana planete Zemlje održavanjem radionice za 
djecu  

 27.4. Obilježavanje svjetskog dana plesa Plesnom radionicom 

 

SVIBANJ 
 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 

 Sudjelovanje mažoretkinja na državnom natjecanju HMS-a 
 4.5. Radionica izrade cvjetnih ukrasa i aranžmana  

 10.5. Obilježavanje Majčinog dana izradom prigodnih poklona za 
majke 

 15.5. Obilježavanje međunarodnog dana obitelji 
 18.5. Koncert Zagrebačkog kvarteta 

 28.5. Cvjetni korzo 
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LIPANJ 

 Ljeto u gradu:radionice i razne aktivnosti  
 14.6. radionica povodom Dana očeva- Poklon tati! 

 15.6. Party „Zbogom školo!“ 

 21.6. Dječje sportske igre na Bari 
 29.6. GP Ninja ratnici 

 
 

SRPANJ-KOLOVOZ 
 Ljeto u gradu 

 6.7. Potraga za skrivenim blagom (uzrast od 7-14 godina) 
 7.7. Vrtna zabava folklornog ansambla, mažoretkinja i dramske 

družine 
 13.7. Izlet na Baru i scavenger hunt 

 

 20.7. Potraga za skrivenim blagom (uzrast do 7 godina) 
 14.7. Izlet na Baru 

 2.8. Obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva pisanjem pisma 
najboljem prijatelju-prijateljici 

 12.8. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 
 17.8. Zumba 

 24.8. Igre na otvorenom 
 31.8. Party „Pozdrav praznicima!“ 

 
 

RUJAN 
 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 

 10.-14.9. Audicije za nove članove folklora, dramske i mažoretkinja 
 14.9. Duhovni koncert „Mariji u susret“ 

 16.9. Nastup folklornog ansambla, mažoretkinja i ostalih udruga sa 

područja grada na koncertu povodom Marinja 
 21.9. Obilježavanje Međunarodnog dana mira 

 

LISTOPAD 
 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 

 Dječji tjedan: 

        1.10. u suradnji sa Osnovnom školom „Ivana Nepomuka Jemeršića“ 

u dopodnevnim satima otvaramo Dječji tjedan kratkim programom, 

porukama djece odraslima i drugoj djeci i puštanjem balona. 

               18.00 sati Fit camp za djecu  
        2.10. “Večer izazova”- natjecanje u raznim igrama  
        3.10. Dječja kreativna radionica i Zumba kids  

        4.10.  Kazališna predstava i Radionica izrade nakita  

        5.10.   17.00 sati “Mala škola ljepote” šminkanje i uređivanje  

                  18.00 sati Party za djecu „Talent show“  

 22.-26.10. radionice Volim svoj grad 

 30.10. svečani program povodom Dana grada i otvorenje izložbe 
povodom Dana grada 
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STUDENI 
 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 

 12.-15.11. kazališne radionice- izrada maski i kostima, 
osmišljavanje priča 

 17.11. Noć kazališta 
 17.11.Nastupi na Sajmu sira 

 20.11. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad 

djecom i međunarodnog dana dječjih prava prigodnom radionicom 
 

PROSINAC 
 Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice 

 5.12.  dolazak svetog Nikole 
 10.- 14. 12. Radionice izrade božićnih ukrasa i čestitki  

 17.12. Božićni sajam- prezentacija božićnih ukrasa i dječjih radova 
 21.12. Božićni koncert mažoretkinja, folklornog ansambla i dramske 

družine 
 28.12. Novogodišnji party za djecu 

 
 

 
 

 

Ur. Broj: 2127/01-23/148-17 

Grubišno Polje, 7. prosinca 2017.g. 

 

 

 

                                                        Ravnateljica 

 

                               Marina Kamber, dipl. oec. 

 


