
GRAD SLAVONSKI BROD

imaš li viška energije ...
želiš li nešto novo naučiti ...

želiš li biti u društvu ...

NEŠTO ZA SEBE

srpanj - rujan 2016.

Slavonski Brod

PROGRAMI SU BESPLATNI

GRAD SLAVONSKI BROD 
www.slavonski-brod.hr

Temeljem utvrđenih programa javnih potreba Grad 
Slavonski Brod pripremio je i ove godine programe za 
djecu i mlade našega grada tijekom ljetnih školskih 
praznika. 

U suradnji s brodskim udrugama ponuđeni su 
organizirani i raznovrsni ljetni rekreativno-zabavni 
sadržaji, zanimljive aktivnosti i osmišljeni oblici 
kreativnog korištenja slobodnog vremena. 

Ciljevi ljetnih programa i aktivnosti:
- organizirano i osmišljeno provođenje slobodnog  
 vremena djece i mladeži tijekom školskih 
 praznika uz stručno vođenje i nadzor,
- ponuda raznolikih sadržaja,
- unaprjeđenje zdravlja i zdravog načina življenja  
 polaznika sportskih škola kroz programirane  
 sportske aktivnosti,
- prijateljevanje učenika iz različitih osnovnih 
 škola s područja našeg Grada,
- zabava, razonoda, igranje, učenje, vježbanje,
- samopotvrđivanje osobnih sposobnosti školske  
 djece i mladeži putem različitih aktivnosti,
- međusobno natjecanje i stjecanje pozitivnih 
 navika,
- usmjeravanje djece i mladeži da se i nakon ljet 
 nih programa nastave baviti određenim aktivno 
 stima.  

Programe će provoditi Zajednica sportskih udruga i 
Zajednica tehničke kulture u suradnji sa udrugama 
Grada Slavonskog Broda te Muzej brodskog posavlja.

Djeca i mladi našega grada aktivno se mogu uključiti u 
Programe Ljeta u Brodu. 



Ljetna škola 
kajaka i kanua za početnike                                                                     
ponedjeljak - petak, 9 – 11 sati  

Ljetna karate škola
utorak i četvrtak, 18 - 20 sati
SD „Vijuš“

Sportska samoobrana
utorak i četvrtak, 18 - 20 sati  
SD „Vijuš“

Sportski karate
utorak i četvrtak, 18 - 20 sati
SD „Vijuš“

Ljetna škola Hatha yoge i vježbe 
pravilnog disanja
ponedjeljak i četvrtak, 9 – 10 sati
srijeda, 19 – 20 sati 
Satya Studio, A. Starčevića 1

Ljetna škola Yoga za djecu 
predškolske i školske dobi
ponedjeljak i četvrtak, 
19.30 – 20.30 sati
Satya Studio, A. Starčevića 1

Ljetna škola Modernog plesa
petak, 18.30 – 19.30 sati
Satya Studio, A. Starčevića 1

Ljetna škola taekwondo-a
ponedjeljak i srijeda, 
18.30 – 19.30 sati 
SD „Vijuš“

Ljetna škola kuglanja za 
djevojčice i dječake
ponedjeljak, srijeda, petak, 
9  -12 sati
Kuglana SD „Vijuš“

Ljetna škola akrobatskog 
rock’n’rolla
utorak i četvrtak,  20 – 22 sata                                                     
SD „Vijuš“                                                                

Škola odbojke za djevojčice
utorak i četvrtak, 12.30 – 14 sati     
SD „Vijuš“- velika dvorana                  

Škola košarke za djevojčice
ponedjeljak – petak, 8 – 10 sati      
SD „Vijuš“ – velika dvorana            

Ususret zdravlju – izleti
nedjeljom 16 – 18 sati
Planinarski dom „Dilj gora“

Ljetna škola stolnog tenisa
1. kolovoza – 31. kolovoza
subotom, 14 – 15.30 sati
SRC „Poloj“ 
(na betonskim stolovima)

Astronomska abeceda- uzrast 
osnovne škole
za sve zainteresirane koji se prije 
nisu bavili astronomijom
5. srpnja - 28. srpnja
utorkom i četvrtkom, 
17.30 - 19.00 sati

Mala brodska škola 
astronomije za natjecatelje iz 
astronomije, uzrast osnovne 
škole
9. lipnja - 30. lipnja
ponedjeljak, utorak, srijeda, 
19.30- 21 sat

Velika brodska škola 
astronomije za natjecatelje iz 
astronomije, uzrast srednje 
škole
9. lipnja - 30. lipnja
ponedjeljak, utorak, srijeda, 
21- 22.30 sati

GLOBE program
za GLOBE učenike OŠ i Gimnazije
14. lipnja - 28. lipnja
utorak, 11.00 - 12.30 sata

Origami radionica
za uzrast osnovne škole
5. srpnja - 26. srpnja
utorak, 17.30 - 19 sati

SF filmski maraton
od 15. do 17. srpnja, od 19.00 sati

MUZEJ BRODSKOG - POSAVLJA
Starčevićeva 40, tel.: 447-415

15. lipnja - 15. srpnja

Quilling - filigran od papira
srijeda, 10.00 - 13.00 sati

Mala škola filatelije
petak, 10.00 - 12.00 sati

Mala škola numizmatike
petak, 10.00 - 12.00 sati

16. kolovoza - 19. kolovoza

Mala škola slikarstva  -  
za djecu i roditelje
10.00 - 13.00 sati
voditeljica: Ivana Kutuzović

24. kolovoza - 26. kolovoza

Mala škola grafike - 
za djecu i roditelje
10.00 - 13.00 sati
voditelj: Igor Čabraja

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA 
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Savez sportske rekreacije 
„Sport za sve“
Vrazova 2a,  tel. 410-110

srpanj - kolovoz 

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Upiši – Nauči - Stvori nešto novo!
Sv. Florijana 7, tel: 449-970 • facebook.com/ztksb
zajednica-tehnicke-kulture2@sb.t-com.hr
Prijave u ZTK, putem facebook-a, e-maila, u udruzi

lipanj - kolovoz 


