
„Лете, лете, лепе речи!“ 

 Такмичење деце рецитатора Расинског округа 
Орагнизатори:  

Удружење васпитача „Јефимија“ и 
ПУ „Ната Вељковић“- Крушевац 

 
 
 
 

 
У оквиру Дечје недеље 6. октобра 2016. у вртићу 

„Бисери“, са почетком у 10:00 часова, одржано је 
такмичење рецитатора деце Расинског округа. 

Такмичење су отворили председник Удружења 
васпитача Расинског округа Ивана Маринковић и 
помоћник директора Слободанка Ракоњац.  

На такмичењу је учествовало 25 детета и то 10 
детета из Александровца, Варварина, Трстеника и 
Ћићевца. 

Тема такмичења носила је назив „Играјмо се, 
играјмо“, сходно називу мото-а Дечије недеље: 
„Нећу да бригам, хоћу да се играм“. Сва деца 
такмичари су испоштовала тему и наступала са 
занимљивим и пригодним  рецитацијама. 
 
 
 
 
 
 



Деца су на такмичењу била у пратњи својих 
васпитача и родитеља који су уживали у наступу 
све деце, што су јасно показали и евалуациони 
листови који су попуњавали после такмичења.  

Жири овог такмичења је био у следећем 
саставу: дете и родитељ вртића „Невен“; Гордана 
Недељковић – дефектолог -председник Управног 
одбора ПУ „Ната Вељковић“; Рајна Алексић 
Маринковић - уредник дечијег програма КЦК-а, 
Оливера Цветић - васпитач из Трстеника, Ивко 
Михајловић- афористичар и референт општих 
послова ПУ „Ната Вељковић“, као и помоћник 
директора ПУ „Ната Вељковић“ Слободанка 
Ракоњац.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Код наступа такмичара се гласало у неколико 
категорија: за комлетан наступ, дикцију, сценски 
наступ и избор песме. Сва деца су добила награду 
сходно пропозицијама такмичења и посебно 
награђена за категорију у којој су била најбоља.  

Пријатељ Установе Г-дин. Стеван Станивук, 
представник МГ Мивеле, деци такмичарима је 
поклонио ДВД цртане филмове и флашице воде 
„Роса“ са различитим укусима. У име захвалности 
Установа је уручила захвалницу Г-дину Станивуку 
и директору МГ Мивела. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
У оквиру такмимења деца ппп.гр. вртића 

„Бисери“ су наступала са плесним и хорским 
тачкама.  

Водитељ програма - Наташа Михајловић- 
Организатор драмске играонице. 

Озвучењем и хором деце је координисала 
Јелаена Миливојевић - педагог за музичко. 

Овим путем се захваљујемо деци учесницима, 
родитељима, васпитачима групе, као и жирију на 
сарадњи.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


