
 

Broj: 16- 2014.                                OSNOVNIM ŠKOLAMA 

Krapina, 11. veljače 2014.                              n/p ravnatelja škole,  

                                                                                        prof. hrvatskog jezika i likovne kulture 

  

Poštovani. 

Pozivamo osnovne škole da se i ove godine uključe Vas da se i ove godine uključite u 
Tjedan kajkavske kulture Krapina 2014. koji će se održati od 07. do 13. rujna 2014. godine, 
odabirom najboljih literarnih i likovnih radove  učenika i tako predstavite Vašu školu. 

Recital dječje kajkavske poezije održat će se u sklopu koncerta „Mali kaj“ u četvrtak, 
11. rujna 2014. godine u Festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini. Likovna 
izložba biti će postavljena u Maloj dvorani POU Krapina i moći će se razgledati od 07. rujna 
2014. godine. 

Propozicije za dječji recital kajkavske poezije: 

Dječji literarni radovi (najviše 10) trebaju sadržavati sljedeće podatke: 

- ime i prezime učenika, razred, ime škole, te ime i prezime voditelja/mentora. 

Radovi se šalju  putem e-maila: kajkavske.popevke@kr.htnet.hr ili na adresu  

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, 49000 Krapina, Magistratska 28. s 
naznakom Dječji recital. 

Radovi koji se šalju poštom moraju biti i u elektronskom obliku (CD ili sl.) 

Radove treba poslati do 30. travnja 2014.godine. 

Propozicije za likovne radove: 

Dječji likovni radovi (najviše 20) s motivima iz kajkavskih krajolika i kajkavskom tematikom 
(teme starih zanata, čipke i sl.) 

Likovni radovi trebaju sadržavati sljedeće podatke: 

- ime i prezime učenika, razred, ime škole, te ime i prezime voditelja/mentora. 



Radovi se šalju na adresu: 

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, 

49000 Krapina, Magistratska 28. s naznakom Dječja izložba. 

Radove treba poslati do 30. travnja 2014.godine. 

 

U sklopu Tjedna kajkavske kulture Krapina 2014. predviđeno je održavanje Dječjeg  
festivala (glazbeni dio), u četvrtak, 11. rujna 2014. godine, a detaljne informacije/propozicije 
o istom ćemo Vam poslati naknadno. 

Zahvaljujemo na suradnji. 

S poštovanjem. 

           Predsjednik Izvršnog odbora Društva 

                    Damir Novina    
	   	   	   	  	  	  

	  


