
 

Dječji vrtić Maslačak  
Krapinske Toplice, Toplička ulica 34 

    

 
 
Ponedjeljak, 24. travnja  2017. godine, 10,00 sati 
 

09:59 – Djeca ulaze u dvoranu 

10:00 – Vlasta Stamičar, voditeljica, uvodno najavljuje dječji program dobrodošlice  

10:04 – Katica Cerovec, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak - pozdravne riječi 

10:06 – Predstavnik Narodnih novina uručuje ravnateljici paket  bojica i crtaćeg pribora   

10:10 – Mirjana Drobina, Etnografski muzej, autorica, o projektu Dajmo djeci korijene i krila         

10:13 – Ernest Svažić, načelnik Općine Krapinske Toplice - pozdravne riječi 

10:16 – Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije - pozdravne riječi 

10:19 – Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, Jasna Petek, zamjenica župana  

            Krapinsko-zagorske županije i Ernest Svažić, načelnik Krapinskih Toplica uručuju  

            tradicijske drvene igračke ravnateljici DV-a Maslačak Katici Cerovec 

Sudionici i gosti podjele prepuštaju prostor djeci,  a „Laboratorij zabave“ izvodi za najmlađe 
predstavu „Vilko i Dlakavi čovjek“ u trajanju 15 minuta.  
 
 
UKRATKO O PROJEKTU: 
 
U dječjem vrtiću Maslačak,  nastavlja se, u ponedjeljak 24. travnja 2017. godine u 10 sati, 
višegodišnji veliki hrvatski odgojno-obrazovni projekt Dajmo djeci korijene i krila, kojega 
zajedno provode Etnografski muzej iz Zagreba i Radio Kaj. Ravnateljici vrtića Maslačak Katici 
Cerovec,  tradicijske drvene igračke, proizvedene u Mariji Bistrici, zajedno će uručiti Željko 
Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske 
županije i Ernest Svažić, načelnik Općine Krapinske Toplice. Dječji vrtić Maslačak 78 je po redu, 
širom Hrvatske, u kojega stiže projekt Dajmo djeci korijene i krila, autorice Mirjane Drobina. 
Realizaciju projekta u Krapinskim Toplicama omogućili su Krapinsko-zagorska županija i Općina 
Krapinske Toplice. Projekt Dajmo djeci korijene i krila podržavaju Ministarstvo kulture Republike 
Hrvatske, Narodne novine i Janaf.  Ovakvi susreti s djecom održani su do sada širom Hrvatske, 
od Hrvatskog zagorja, Međimurja, Podravine i Prigorja, preko Zagreba, Slavonskog Broda, 
Vukovara, Rijeke do Dubrovnika… Zahvaljujući projektu Dajmo djeci korijene i krila, djeca se u 
vrtićima upoznaju s dijelom hrvatske kulturne baštine i hrvatskim tradicijskim vrijednostima. 
Igračke je UNESCO uvrstio na reprezentativnu listu zaštićene kulturne baštine. 
 


