
 
 
 
 
Dan grada bila je prigoda za rođendansku 
čestitku. 
Likovni rad gradonačelniku su u ime vrtića 
izradila i uručila djeca u dobi od 6 i 7 
godina odgojne skupine DV „Radost I” s 
odgojiteljicama M. Franko i Ružicom 
Potkonjak. Poklon su uručili povodom 
Dana grada uz stručni tim vrtića i 
ravnateljicu. 
  
Prilikom predaje poklona djeca su uz 
recitaciju,  za rođendansko ozračje 
otpjevala i pjesmu.  
Pored svih iznenađenja ono najveće bila je 
podjela izrađenih cvjetova s porukama 
koje su podijeljene zaposlenicima gradske 
uprave. 
 



Izrađeni cvjetovi od papira s ispisanim porukama Crtež : Stari grad Poreč, crtanje crnim markerom 



U pratnji odgojiteljica, ravnateljice i 
članova stručnog tima krenulo se 
prema Gradskoj upravi. 
 

 

Važno je bilo gradonačelniku uručiti 
rođendanski poklon i čestitati mu 

                  Dan grada Poreča. 

Vedrina dana i pokloni bili su  ukras 
našoj šetnji i najavljenoj posjeti. 



Dolazak pred Gradsku vijećnicu  



Predaja poklona 



ČA NI LIPO 

ČA NI LIPO ČUTI                

KADA MIH ZASVIRI  

I KADA U PARU  

SVIRE ROŽENICE 

ČA NISTE PRUVALI 

DA VAN SE OD SREĆE 

KADA ČUJETE KANAT 

RAZVESELI LICE. 

ČA NI LIPO VITI 

KADA NAN I DICA 

I BALUN I POLKU 

GREDU ZAPLESATI 

ČA NI LIPO ZNATI  

DA ĆE NAN U SRCU 

DOMAĆA BESIDA 

ZA VAJKA OSTATI. 

Recitiranje stihova na čakavštini: Ča ni lipo 



Pjevanje pjesme uz plesne 
pokrete: Sve će biti dobro  

https://www.youtube.com/w
atch?v=4jCn5HqwOsw 





 
 
 
 
 
Nakon rođendanske čestitke iskazane 
recitacijom i pjesmom uslijedila je 
zajednička fotografija s 
gradonačelnikom koji je potom djeci 
otvorio vrata i  proveo po cijeloj zgradi 
Gradske uprave. 
Svi su zaposlenici iskazali dobrodošlicu. 



Podjela izrađenih cvjetova s ispisanim poruka djelatnicima Gradske uprave.  



       Poruke: 
 
        Za ljepši svijet posadi jedan cvijet! 
 
        Čuvajmo naše parkove za igru! 
 
       Šume su odjeća zemlje. 
 
       Sadi cvijeće, nemoj bacati smeće! 
 
.      Cvijet treba sunca da bi postao  
       cvijetom. 
 



Razgovor s gradonačelnikom u Gradskoj 
vijećnici u kojoj se rješavaju pitanja o vrtiću, 
prometu, gradnji, ali je to i mjesto na kojem 
su se vjenčali neki roditelji.  



Poruke: 
Ljubav je odjeća koju vole obući svi ljudi. 

Gdje može procvjetati jedan cvijet tu će 
jednog dana biti tisuću cvjetova. 

Bogatstvo svijeta je u njegovoj različitosti. 

Drveće je prijatelj ljudima. Ono daje svoje 
plodove ne pitajući tko ih jede 

I tek kap ljubavi može biti poput kapljice 
vode koja daje snagu cvijetu da se ponovno 
uspravi….Ostale poruke mogu se pronaći kod 
vlasnika cvjetova! 


