
ПУ „Ната Вељковић“ обележила Међународни дан Толеранције и 
Светски дан детета 

 
 Предшколска Установа „Ната Вељковић“ обележила је 

Међународни дан Толеранције 16. новембра и Светски дан детета                           
20. новембра, централном представом за децу: „Јежева кућица“ у вртићу 
„Невен“. 

Међународни дан толеранције, 16. новембра, основан од стране 
УНЕСК-а, обележава се широм света, подсећајући нас да сви имамо право 
да будемо оно што смо, баш као што други људи имају право на своју 
посебност. 

Светски дан детета 20.новембра који се обележава на годишњицу 
потписивања Конвенције УН о правима детета и то право на живот, 
опстанак, развој, на недискриминацију, поштовање најбољег интереса 
детета и право на уважавање мишљења детета. 

У знаку подстицања толеранције и другарства, деца вртића „Невен“ 
реализовала су представу „Јежева кућица“. Ова јединствена лирска бајка 
коју је написао Бранко Ћопић је била и остала једна од најлепших и 
најчитанијих прича за децу. Бајка која говори о љубави према свом дому, 
писац је испевао стиховима које плене лепотом мисли и слика, 
духовитошћу и мудрошћу од прве до последње строфе и то на веома 
хумористичан начин.  

Драматизацијој  задржана је Ћопићева бајка у целини, као и радња и 
карактери главних јунака: Јежурка Јежића, поштара Зеке, Лисице, Вука, 
Медведа и Дивље Свиње, као и ситуације проширен дијалозима који је 
писан на духовит начин и такође у стиху.  

Ево једног примера драматизације, који је уједно и крај представе, а 
говори им поштар Зека након што су се све животиње разбежале по шуми: 

Знате ли другари шта је даље било? 
То зна свако ко кућу не да тако лако, 
Свако ко чува рођени дом зна да је  
највећа слобода уживати у њој. 
Схватили су то и он, галамџије праве. 
Ево шта је било даље: 
Дивља свиња је једва спасила њушку  
и за длаку избегла ловачку пушку. 
Дала се у изградњу куће, лепила је грање, камење и пруће. 
Трапавог меду, ој куку леле, да се није сакрио у кући,  
за мало да га изоду пчеле. 
А Вук је цели боговетни дан лепио огласе,  
да тражи стан! 
„Тражи се стан... Тражи се стан...“ 
Кућа је право сваког живог створа и  
зато је свако баш имати мора. 
 
 
 
 



Представа је била интерактивног 
карактера и у деци будила радозналост 
и радост у решавању различитих 
ситуација.  

Текст наратора је приказан кроз 
музичку пратњу оригиналног текста 
(https://www.youtube.com/watch?v=bTm
vMHmwh4A), чији стихови су 
сликовито приказани позориштем 
сенки лутака. 

Улоге главних ликова представе  
реализовала су деца ппп.гр.вртића  
„Невен“, и то:  
Јеж:   Матеј Ђокић 
Лисица:   Бјанка Михајловић 
Зека:   Павле Костовски 
Вук:    Матеј Видачек 
Меда:   Николина Тодоровић 
Дивља свиња:  Николина Милановић 
 
 

 
Представу су гледала деца старијих и ппп.група вртића „Невен“ и 

имала су за задатак да нацртају ликове из представе и сами дају назив 
представи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Примери деце старијих и ппп.група , како су представу доживела и 

назвала. 



 

 

 

Ликовно стваралаштво деце старијих и ппп.група вртића „Невен“,  поводом гледања 

представе „Јежева кућица“ 

У публици су били родитељи деце учесника, запослени и директор Установе. 

У знак захвалности деци су свечано додељене захвалнице  за учешће у 
Драмској играоници. 

Представа је изазвала велико одушевљење, што су показали гледаоци представе  
попуњавањем евалуационих листова. 


