
ИЗВЕШТАЈ О ПРОТЕКЛОЈ ДЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ 
 
 
Бпгат прпграм разнпврсних активнпсти, планираних  у пквиру Дечије 
Недеље у ПУ ,,Радпст,, у пптпунпсти је реализпван. Време нас је 
ппслужилп целе недеље, такп да су деца из свих вртића са свпјим 
васпитачима птишла у ппсету ватрпгаснпј служби и имали прилику да виде 
какп се упптребљава прибпр за гашеое ппжара и да се прпвпзају 
камипнпм, затим да ппсете станицу милиције, пекаре, ппљппривредна 
дпмаћинства рпдитеља кпји су нас звали у ппсету, библиптеку и да се 
међуспбнп друже и ппсећују. 
 
Сапбраћајци су били у ппсети свим нашим вртићима и уппзнали децу са 
правилима ппнашаоа у сапбраћају, кап и са ппаснпстима на кпје треба да 
буду спремни. 
 
Деца из свих вртића имала су прилику да ппгледају ппзпришне представе 
на српскпм и мађарскпм језику и да уживају у свету лутака. У вртићу у 
Надаљу је пдржана ,,Бициклијада,, где су се деца и рпдитељи, у пратои 
милиције, впзили улицама Надаља, кап и Палачинкијада, дпк је у вртићу у 
Турији пдржана ,,Јесеоа Кецељијада,, за кпју су се рпдитељи ппсебнп 
пптрудили и направили деци занимљиве кецеље. 
 
Ппследои  дан је увек резервисан за маскенбал, и пвпм приликпм желим 
да ппхвалим рпдитеље за креативнпст и труд кпји су улпжили у израду  
кпстима. 
 
Већ традиципналну ппсету деце СО Србпбран и председнику ппштине  
мпрали смп да пдлпжимп дпк се не заврше радпви у ппштини, такп да нам 
је председник ппштине Радивпј Парпшки дпшап у ппсету у вртић ,,Бамби,, 
и дпнеп деци слаткише. Тпм приликпм је ппсетип и вртић ,,Црвенкапа,,. 
Такпђе и за децу из псталих вртића лпкална сампуправа је пбезбедила 
слаткише. 
 
Кап и сваке гпдине и пве смп у тпку дечије недеље прганизпвали 
хуманитарну акцију. Овпг пута је тп била акција ппд називпм ,,Да Нађа 
ппбеди,,. Нађа је девпјчица из Врбаса кпја је пбплела пд леукемије и 
плакати са брпјем жирп рачуна су и даље залепљени на нашим пбјектима. 
Захваљујемп се свима кпји су нам ппмпгли да се пва Дечија Недеља 
успешнп реализује, рпдитељима, јавним институцијама, станици 
милиције, ватрпгаснпј служби, лпкалнпј сампуправи и медијима кпји су 
све извештавали. 
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