ДАН УСТАНОВЕ 2018.
39 ГОДИНА РАДА
ПУ „Ната Вељковић“ је дана 17. априла 2018. у Крушевачком позоришту
свечано обележила Дан Установе, као и 39 година рада спајањем вртића и кухиње
„Пионир“.
„ Данас је Дан наше Установе, куће у којој се свакодневно васпитавају и
образују наши најмлађи, несебичним залагањем стручног особља и свих Вас који нам у
томе пружате подршку. У Установи свакодневно борави 3300 деце, а о њиховом
развоју брину 392-је запослених.
Ове године обележавамо и 90-ту годишњицу од отварања првог забавишта на
територији нашег Града и поносни на садашњих 13 вртића, што нас додатно
обавезује да будемо још бољи и успешнији у остваривању наше мисије и визије.
Данас је најбоља прилика да још једном истакнемо да је предшколски узраст
пресудан за даљи развој личности и треба несебично улагати у његов развој, јер је то
наша будућност коју имамао.“ – истакла је у
свом поздравном говору директорка Установе
Весна Живковић, спец.струковни васпитач.
Програм су отворила деца вртића
„Лептирић“ и „Невен“ хорском песмом „Ово
је земља за све нас“, под диригентском
палицом стручног сарадника за музичко
образовање Ј. Миливојевић. У овој тачки су
учествовала деца млађе, средње, старије и
приремне групе истоимених вртића као и
родитељи, васпитачи, запослени у Установи.
Показали смо да наше могућности немају
границе и да заједно безусловно и
безгранично ширимо љубав међу људима.

Деца вртића „Невен“ су припремила представу „Јежева кућица“, аутора Бранка
Ћопића. Лирска бајка ,,Јежева кућица'', била је и остала једна од најлепших и
најчитанијих прича за децу. Ову бајку о љубави према свом дому, писац Бранко
Ћопић, испевао је стиховима које плене лепотом мисли и слика, духовитошћу и
мудрошћу од прве до последње строфе и то на веома хумористичан начин. Представа
је била интерактивног карактера и код публике изазвала велико одушевљење.
Адаптацију шаљивог текста и припрему деце за представу је реализовало сарадник за
драмску играоницу Н.Михајловић. Инзваредном глумачком изведбом деце код
публике је изазвало усхићење,
а код родитеља деце понос на
све оно што су дугогодишњим
радом постигла.
Деца припремних група
која су глумила у представи су:
Јеж: Матеј Ђокић
Лисица: Бјанка Михајловић
Зека: Павле Костовски
Вук: Матеј Видачек
Меда: Николина Тодоровић
Д свиња: Николина Милановић
Овој дивној манифестацију поред запослених у Установи, родитеља, пријатеља,
пензионера, присуствовали су градоначелник града Крушевца Јасмина Паруловић,
заменик градоначелника града Крушевца Весна Лазаревић, председник Скупштине
града Маја Цуцкић, помоћник градоначелника за друштвене делатности Јелена
Милановић, градски већници, као и представник гарнизона војске Србије у Крушевцу,
те други представници локалне самоуправе, директори установа и јавних предузећа,
пословни партнери.

