
 РЕАЛИЗАЦИЈA     ЗАВРШНЕ   ПРИРЕДБЕ 

Предшколска установа „Слава Ковић“   уприличила је приредбу поводом  Дана Установе и 

завршетка припремног предшколског програма у 15 васпитних група. Приредба  је реализована  

7.6.2019. године у 17:00 часова. 

На сцени сале Културно- образовног центра  из Богатића  представило се   211  предшколаца  са 

својим васпитачима   (14 кореографија) . 

Својом игром, песмом , шаренилом прекрасних костима и посебно значајном  лепотом детињства и 

спонтаности показали су  колико су велики и лепи и колико је драгоцено  све што носе у себи. Ритам 

веселих и раздраганих песама и игара измамио је  најлепша осећања и громогласне аплаузе  

родитеља , сарадника и осталих посетилаца  наше манифестације. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иначе, наша традиционална манифестација  осмишљена је  и реализована  захваљујући креативности 

и  посвећености васпитног особља Установе, као  и родитеља и сарадника Културно-образовног 

центра. 

 

 

Програм  манифестације обухватао је следеће наступе: 

1. „ Краљево коло-сплет игара (балска варијанта)“,  целодневни боравак Богатић, 

        Љубица Кнежевић  и Драгана Ђукић 

2. „ Кловнови  “  - припремна група Метковић,  Данијела Маљковић 

3. „ Птичји плес “  - припремна  група  Клење,  Вера Мартиновић 

4.  „ Цветни плес“ – припремне    групе     Богатић, Весна Тадић и Весна Милаковић 



5. „ Чарлстон  “   - припремна група Црна Бара, Јелена Мијаиловић 

6.  „ Преде маца покрај пећи “  - припремна  група  Дубље,  

Весна Јевтић , Данијела Будимировић и  Ивана Лукић -(волонтер) 

7. „ Заклео се бумбар “ - припремна група Очаге,   Сњежана Тодић 

8. „ Стонога на скијању“  - припремна група Баново Поље, Биљана Станковић 

9. „ Кад снови крила добију “     –припремна група Глушци,    Наташа Станић 

10. „ Кад би сви...“ – припремна група Црнобарски Салаш, Марина Ковачевић 

11. „ Само нам је љубав потребна “  - припремна  група   Глоговац-Совљак,  

Љубинка Ристивојевић 

12. „ Ако волиш снажно... “  - припремна  група  Узвеће, Славица Гемовић 

13. „ Немој да ме нервираш“   - припремна група Белотић,Наташа Пејовић  

14. „ Алиса у земљи чуда “  -  припремне  групе  Бадовинци,    Драгана Цвејић и Сања Остојић. 

 

Установа је свечано обележила и свој 47. рођендан. Основана је 6.3.1972. године, али  се  

последњих неколико година овај  значајан дан обележава у склопу  Завршне приредбе. 

 

 

 

Нашој драгој деци, са којом се ускоро  растајемо ,  желимо што више  лепих и 

безбрижних тренутака на путевима који су пред њима – да буду храбри на свим 

животним стазама  и да дуго, дуго чувају своју мрву детињства из вртића.       

 

 

 

 



 

 

 


