
ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ПРЕДШКОЛАЦА : 

„У СВЕТУ ИГРЕ, МЕСТО ЈЕ ДЕТЕТУ“                                               

12. ЈУН 2017. СЛОБОДИШТЕ 

 
У амфитеатру Слободишта, пред више хиљада гледалаца свечано је 12. јуна отворена 

манифестација „Видовдан 2017“, Завршном приредбом 

предшколаца  ПУ „Ната Вељковић“ под називом „Од бајке до 

читанке“.  

Ове године одабрана је  тема „ИГРА“, као метод рада са 

децом и зато сходно томе приредба је носила назив:                                       

„У Свету игре, место је детету“. 

 

Манифестацију  је отворио  Градоначелник  града 

Крушевца Г-дин.  Драги Несторовић, читајући повељу „У име 

живих“, академика  Добрице Ћосића, као спомен на хиљаде 

жртава које су пале за слободу. 

Традиционално паљење бакље, је извршио Официр Војске 

Републике Србије, у пратњи деце и васпитача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љубав коју васпитачи дарују деци током рада и њиховог одрастања поздравили су сви васпитачи 

ппп.група Установе изласком на сцену, као и директор Установе Весна Живковић која увек даје 

несебичну подршку у свему.                                                                                                                                                                                                                                      

Са жељом да им вртић остане у најлепшој успомени, са љубављу су им васпитачи поручили следеће: 
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Први корак у живот ван пордице, 

Прва другарства, 

Прве колективне игре... 

Шврљања, брљања... прве песмице... 

Све су то будно пратили 

Својим нежним погледом: 

Васпитачи и васпитачице! 
 

Научиле Вас да волите породицу, 

до неба и још више ако треба, 

Другаре велике и мале... 

Све људе на овом Свету, 

Природу, као и целу планету! 

Научиле вас: 

Да волите и чувате  

свој град и своју отаџбину 

ДА ВОЛИТЕ СЕБЕ! 
 



Усадиле вам корене и дале вам крила... 

Зато драга дечице: 

Воле вас Ваши васпитачи и 

васпитачице! 

 

 

 На приредби  је учествовало преко 

800 предшколаца са градског и сеоског 

подручја.  

 Под ведрим небом на Слободишту 

деца су извела 9 разноврсних плесних 

тачака, коју су најављивала деца- 

водитељи  припадајућих група. 

 Оно што  ову приредбу  чини  

посебним је то што на свим као и на овој равноправно учествују и деца са потешкоћама у развоју по 

сопственој вољи  и уз присуство  својих  пратиоца. 

 У нашој Установи у свету игре, током одрастања сва деца су заједно и увек заједно као и на 

манифестацијама као што је и ова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



              

              



             

 Деца су своју радост и осмехе поделила са родитељима, бакама, декама, пријатељима деце. 

Њихова присутност се процењује на око 5000 гледалаца. 

Поред наших радника Установе, у припреми и реализацији учествовали су родитељи и 

старатељи деце у којем се Установа труди да развије што бољи партнерски односе са породицом. 

 

Гости  на приредби  поред  градоначелника  били су:  Заменица градоначелника, као и сви 

помоћноци градоначелника, представници Локалне самоуправе, Директори ПУ Расинског округа; 

Директори Установа и Предузећа. 

 

Захвални смо на подршци Установама из Локалне заједнице и то: Градској управи Крушевац,  

ЈКП Крушевац, ЈП Водовод Крушевац, ЕПС Крушевац, Комуналној полицији Крушевац, 

Саобраћајној полицији МУП-а Крушевац, Служби Хитне помоћи, Јединици Ватрогасне службе, 

Војскци Србије -  Гарнизон у Крушевцу, као и Народном музеју Крушевац. 

 

Надамо се да ће и овој генерацији деце вртић остати у најлепшој успомени, а сама тема 

приредбе буде идеја водиља за њихово даље безбрижно одрастање и будућност, будућност коју у 

ствари чине наша деца- наше највеће благо и смисао живота.      

              

              

              


