
Предшколска установа „11. април“ Нови Београд 

 

Од првих јаслица до данас, Предшколска установа „11. април“  

развијала се у духу модерног града, Новог Београда. Данас Установа 

функционише у оквиру 38 објеката,  који су грађени плански, у центрима 

стамбених блокова.  

Јаслице похађају деца узраста до три године, а вртиће деца 

предшколског узраста од 3 године до пред полазак у школу. Предшколска 

делатност постаје  део обавезног система школовања. Васпитачи у јасленим и 

вртићким групама, заједно са тимом стручних сарадника, свакодневно  брину 

о  унапређењу свих сегмената рада Установе. Богатством понуде програма и 

услуга вртић се конципира као први и најважнији део животног циклуса. 

Обезбеђена је подстицајна клима и богатија средина за свеукупни развој деце. 

На овај начин се породици упућује порука о сигурности,  уз пуно поштовање 

права и најбољег интереса детета. 

 Полазећи од потреба детета, Установа је отворена према свим 

образовним и другим културним  институцијама, уважавајући узрасне 

карактеристике детета. Богатство социjалног и културног окружења од 

великог је значаја за социјализацију деце и усвајање животних вредности. 

Неговање разноврсних облика сарадње са друштвеном средином, доприноси 

да деца упознају средину у којој живе и буду активни учесници у збивањима 

у њој.  

У вртићима Новог Београда, поред редовних програма, реализују и 

пригодни и повремени програми и манифестације као што су „Луткалиште“ и 

„Шаховски турнир“, хор Установе, креативне радионице деце, родитеља и 

васпитача... Овим активностима деца предшколског узраста постају активни 

учесници живота шире друштвене заједнице.  

 

Прослава Дана Установе 

 

Априлски дани новобеоградских вртића обележени су активностима 

под слоганом „Хајде да се играмо“. У свим вртићима организовано је 

фарбање  и украшавање ускршњих јаја, креативне радионице деце васпитача 

и родитеља, заједничке активности деце различитих узраста, представљање 

малишана кроз музичко сценски програм, изложба дидактичких средстава 



који су настали у процесу васпитно образовног рада, изложбе радова 

насталих на поподневним ликовним радионицама, спортске игре и игре 

старих времена, музичке игре...У посети вртићима били су другари из 

околних основних школа, заједно су учествовали у забавним ликовним, 

музичким, спортским и другим рођенданским активностима. 

 

 

  
 

Изложба дидактичких средстава, чији су аутори васпитачи Установе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учешће на манифестацији „Васкршње дечје чаролије“ 

9. априла у дворишту ОШ Петар I Карађорђевић, одржане су, 

 седамнаесте по реду, ,,Васкршње дечје чаролије“ у организацији „Деце 

Палилуле“, под покровитељством Скупштине града Београда, ЊКВ принца 

Александра II Карађорђевића и Његове светости патријарха српског, 

господина  Иринеја. Mалишани Предшколске установе „11. април“, 

традиционално учествују на овој лепој манифестацији осликавања  ускршњих 

јаја. Сва осликана јаја изложена су у галерији РТС у Таковској 10, где су у 

свечаној атмосфери додељене  и награде најмаштовитијим ликовним 

остварењима. Међу првих пет награђених  радова,  заслужено се нашло и 

дело наших креативних предшколаца из вртића ,,Ластавица“ - прелепо јаје, 

топлих боја, са пролећним мотивима, исцртано у најлепшем дечијем маниру. 

 

 

 



У Београдском зоо врту 11. априлa 2015. на дан Установе, по 22. пут 

одржан је Смоки Смокић Дечји маратон. Прво место у финалној трци освојио 

је Филип Рајичевић из вртића „Исток“, а треће  Стефан Карапанџић из вртића 

„Славуј”, Предшколске установе „11. април” из Новог Београда. Установа 

има сјајну генерацију малих спринтера – чак петорицу финалиста, 

укључујући и најбржег и најспоријег.  

 

 

 

 

Луткалиште 

 

10. јубиларно Луткалиште – велико двориште, одржано је 15. маја у 

позоришту „Пинокио“, у организацији Предшколске установе „11. април“ 

Нови Београд. Поред малишана новобеоградских вртића, своје сценско умеће 

приказали  су и гости из предшколских установа Чукарице и Раковице. Деца 

водитељи, неодољиви малишани вртића Врабац, водили су учеснике и госте 

кроз разиграни програм представа, откривали свет зачараних играчака, 

гусара, краљевства слова, путовања по свету на тротинету, згоде и незгоде 

невидљивог зеца, неких другачијих Снежана и пет милијарди патуљака... 



Ствараоци представа су деца, васпитачи и родитељи. Богатством 

доживљаја, вербалног и невербалног изражавања и креативног стваралаштва, 

настају представе које су спој традиције и савремених облика сценског 

израза.  

Луткалиште - фестивал дечјег стваралаштва, дечја драмска играоница и 

маштаоница, представља неговање дечјег драмског стваралаштва, подршку и 

представљање свих облика сценског израза у најранијем узрасту, koje 

oмогућава деци да се изразе кроз покрет, звук, реч.Укључује децу у процес 

настајања лутака, костима, сценарија и сценографије, извођење представе, 

пружа им радост стварања и доживљаја путем јавног наступа. 

 

Фотографије 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



Сарадња са ЈКП Градска чистоћа 

 

У оквиру сарадње Установе и шире друштвене заједнице, 19.05.2015. 

године, новоотворени вртић „Драган Лаковић“, посетили су представници 

ЈКП Градска чистоћа. Вртићу су уручили донацију у виду контејнера за 

рециклажу у циљу подизања еколошке свести деце и родитеља. Оваквим 

активностима промовишемо и развијамо осећање одговорности за заштиту 

животне средине, подстичемо однос поштовања и очувања простора у коме 

живе. Деца се упознају  са спољашњим одликама, везама и променама  

везаних за појмове из екологије:  рециклажа, депонија, отпад,  животна 

средина, штедња,  енергија... Развијајући одговорни активни однос према 

природи, увиђају  да својом акцијом мењају простор у коме живе, откривају  

да су део природе и да од ње зависи храна, светлост, ваздух...  Али и да 

сопственим понашањем утичу/мењају природу. Развијају однос према лепом, 

добром, племенитом ...  како би ове вредности постале саставни део дететовог 

система вредности у животу. 

 

 

 

 

 

 



ШАХОВСКИ ТУРНИР 

„Шах је права чаролија, док размишљам, баш ми прија...“ 

 

Девети по реду, Шаховски турнир, одржан је 20. маја у вртићу 

„Звончићи“ где је прича о шаху у вртићу и започела.  

Упознавање деце са игром „шах“, савладавање технике игре, 

подстицање развоја мишљења и стратегије размишљања „за корак испред“, 

подстицање развоја опажања и логичког мишљења, решавање проблема, 

усмереност пажње, мишљења и памћења, подстицање развоја  просторне 

оријентације, уочавање квантитативних односа и релација...кроз игру „шах“ 

стимулисање жеље за откривањем и учењем...  Негујући и развијајући дечје 

интересовање за друштвене игре, гради се позитиван однос према себи и 

другима и партнерски однос међу децом.  

 

 
 

Хор Предшколске установе „11. април“, отпевао је химну Установе и 

Шаховску химну 

 



На овогодишњем Шаховском турниру, поред деце новобеоградских 

вртића, такмичила су се и деца шахисти предшколских установа 

Земуна,Чукарице, Лазаревца и вртић „Фантазија“ из Батајнице. Уз 

традиционалну подршку међународних судија Шаховског савеза Србије на 

челу са  међународним судијом Небојшом Баралићем, одиграно је пет кола по 

швајцарском систему. Прве потезе одиграли су председник Шаховског савеза 

Београда Миодраг Ракић и секретар Шаховског савеза Србије Миливоје 

Миливојевић.  Победници су шахисти из новобеоградског вртића „Изворчић“, 

друго место ПУ Лазаревац, а треће вртић „Фантазија“, Батајница. 

 

 

 

фотографије 

 
 



 
 

 
 



 
Пехари за победнике, израђени у ликовним радионицама у Установи 

 

 

Предшколска установа „11. април“ Нови Београд, установа која 

збрињава око 9000 малишана, има обавезу да пружа најбоље услове за живот, 

развој и напредовање  деце, што својим сталним развојем, напредовањем и 

резултатима и  доказује.  

 

 

 

 

 

Текст приредила : Данијела Дробњак, васпитач 


