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ЛЕТЊИ РАСПУСТ У „ОНИЦИ“ 

КО СМО МИ? 

Едукативни центар „Оница“ је приватни боравак за децу који већ више од девет година 

организује рад са децом и бригу о њима пре и после школе. Годинама се трудимо да генерацијама, 

које смо извели, приуштимо лепа сећања на школске дане, учимо их правим вредностима кроз 

свакодневни рад и разне хуманитарне активности у којима смо учествовали.  

КОМЕ ЈЕ ПРОГРАМ НАМЕЊЕН? 

Боравак је намењен деци узраста од 6 до 11 година.  

ЗАШТО? 

Након једног дела дана проведеног у кући, деца имају потребу за боравком напољу и 

дружењем са другом децом. Некима је потребна и помоћ око обнављања градива из претходног 

разреда, имајући у виду да су имали скраћене часове и другачији начин школског рада од 

уобичајеног. У складу са тим, у договору са родитељима ће се, у августу месецу, организовати 

увежбавање градива из претходног разреда и припрема за иницијалне тестове. Деца, такође, 

свакодневно вежбају читање током делова дана посвећених томе.  

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

Током лета, биће организован велики број истраживачких, ликовних, музичких, 

едукативних радионица, стреличарство, спортске игре, а у двориштву боравка ће бити постављен 

базен за активности на води. Обзиром да се налазимо на идеалној локацији, у близини Зведарске 

шуме, ићи ћемо у шетње, као и до спортског центра „Олимп“ (у Миријеву до Стојчиног брда). Биће 

и организоване посете музејима и разним занимљивим локацијима у граду, кроз које ће деца 

уживати и научити нешто ново о свом граду и његовим културним институцијама. 

КО РАДИ СА ДЕЦОМ? 

Активности са децом организују стручна лица, мастер учитељи Учитељског факултета, 

стално запослени у боравку „Оница“. 

ЦЕНОВНИК 

Број деце Месечна цена боравка Цена дневног боравка 

Прво дете 17 700 динара 1 250 динара 

Друго и треће дете 9 300 динара 800 динара 
*Ручак можете донети или поручити преко кетеринга са којим годинама сарађујемо, а то је 

https://eatam.rs/. Са месечним менијем можете бити упознати. Цена оброка је 250 динара.  

*У цену боравка укључена је једна воћна ужина.  

* Број места је ограничен. 
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ЛОКАЦИЈА 

Лион - Брсјачка 8, тел: 060-5405-045 

Миријево - Пере Вељковића 8а, тел: 065-3405-045 

KAДА? 

Радним данима од 07-18 часова, почев од 22. јуна до 31. августа 2021. године. 

 

 


