
11. Susret hrvatskoga dječjega 
duhovnoga stvaralaštva  

„Stjepan Kranjčić”
(poezija, proza, igrokazi, likovno stvaralaštvo)

Križevci, subota 30. travnja 2022.

Pozivnica



Pozivamo Vas na
11. Susret hrvatskoga  

dječjega duhovnoga stvaralaštva  
„Stjepan Kranjčić”

(poezija, proza, igrokazi, likovno stvaralaštvo)

s dodjelom nagrada,
javnom izvedbom najuspjelijih radova,

predstavljanjem zbornika najuspjelijih radova  
„Potraga za pravednošću“,

otvorenjem izložbe likovnih radova „Pravda će Tvoja zasjati ko svjetlost“,
i radionicama „Kršćanske vrednote u dječjem stvaralaštvu“

  Završna svečanost 11. Susreta hrvatskoga dječjega duhovnoga 
stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ 
 Dodjela nagrada, javna izvedba najuspjelijih književnih radova

               pristiglih na natječaj, predstavljanje zbornika najuspjelijih   
               radova „Potraga za pravednošću“ i otvorenje izložbe najuspjelijih 
               likovnih radova „Pravda će Tvoja zasjati ko svjetlost“ 
  Hrvatski dom (velika dvorana), A. G. Matoša 4

    Radionice „Kršćanske vrednote u dječjem stvaralaštvu“ 
Za mentore moderira:  doc. dr. sc. Martina Kolar Billege,     

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
               Za učenike moderiraju: Lucija Martinčić i Jelena Kuzijev  
               Osnovna škola Ljudevita Modeca, F. Račkoga 3

14.30     Obilazak grkokatoličke katedrale Presvete Trojice i knjižnice

  Nakon završne svečanosti autori, mentori i gosti pozvani su u 
12.30 sati na domjenak u Osnovnu školu Ljudevita Modeca,  
F. Račkoga 3.
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Pozivamo Vas na
11. Susret hrvatskoga  

dječjega duhovnoga stvaralaštva  
„Stjepan Kranjčić”

(poezija, proza, igrokazi, likovno stvaralaštvo)

Dobro došli u Križevce 
u subotu 30. travnja 2022.
na svečanost dječjega kršćanskoga književnoga  

i likovnoga stvaralaštva

s dodjelom nagrada,
javnom izvedbom najuspjelijih radova,

predstavljanjem zbornika najuspjelijih radova  
„Potraga za pravednošću“,

otvorenjem izložbe likovnih radova „Pravda će Tvoja zasjati ko svjetlost“,
i radionicama „Kršćanske vrednote u dječjem stvaralaštvu“



Organizatori:
Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci

Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“

Pokrovitelji:
Ministarstvo obrazovanja i znanosti RH

Grad Križevci
Koprivničko-križevačka županija

Školska knjiga
Prigorski Media d. o. o. 

Pokrovitelji glavnih nagrada:
Glas Koncila

Naklada Ljevak
Školska knjiga

Verbum

Pokrovitelji dodatnih nagrada:
Alfa, Profil Klett, Ogranak Matice hrvatske u Križevcima

Doprinos organizaciji završne svečanosti:  
Župa sv. Ane

Župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina
Križevačka grkokatolička eparhija
Pučko otvoreno učilište Križevci

Roditelji djece OŠ Ljudevita Modeca

www.djecji.kranjcic.hr


