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и сви смо победници
Булевар Михаијла Пупина 2, источно крило, 11070, Нови Београд
Тел: 011/301-44-32
Е-маил: skolskisport@mos.gov.rs
Е-маил „Спорт у школе“: sportuskole@mos.gov.rs
Е-маил „Ђак репортер“: djakreporter@mos.gov.rs
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137.675

10.621

ученика и ученица основних
и средњих школа на
школским такмичењима

55,7%

екипа

школска
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укупног броја деце
чине дечаци

У БРОjКАМА

Најпопуларнији спорт
код ученика је ФУТСАЛ12.144 дечака

44,3%
укупног броја деце
чине девојчице

Најпопуларнији спорт
код ученица је ОДБОЈКА 9.443 девојчица
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ЖЕЉКО ТАНАСКОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ

где смо у сарадњи са Министарством
омладине и спорта опремили чак 179
школе које ће имати нове кошеве,
голове, одбојкашке мреже и лопте... На
тај начин смо створили боље услове за
бављење спортом и сигурни смо да ће
професори у тим школама сада лакше
анимирати децу. Иза нас је и Светско
школско првенство у фудбалу. Имали
смо рекордан број екипа учесница у
оквирима Међународне федерације
за школски спорт и веома нас радује
чињеница да смо препознати и
оцењени као добри домаћини оваквих
догађаја. Били смо важан део и
обележавање Европске недеље спорта
која се први пут званично одржала
у Србији. У сарадњи са Делегацијом
Европске Уније у Републици Србији
окупили смо велики број малишана
који су били активни у овој недељи.

НАjПОПУЛАРНИjИ СПОРТОВИ
футсал

одбоjка

кошарка

1.909 19.319

1.611

1.467 15.294

екипа

појединца

екипа

17.068

појединаца

екипа

појединца

рукомет

1.121
екипа

13.100

појединаца

БРОЈ УЧЕСНИКА ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА ПО ОКРУЗИМА
НАЈВЕЋЕ ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ
УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА
%
43,67

49,99%

40,59%
29,47%
39,74%
1. Поморавски округ	
2. Сремски округ	
3. Београд
4. Пиротски округ	
5. Заjечарски округ	
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49,99%
43,67%,
40,59%
39,74%
29,47%

2018/19

АДМИНИСТРАТИВНИ ОКРУГ	ОСНОВНИ ПРОГРАМ	СПОРТ +
1. ГРАД БЕОГРАД	
20367
10000
2. jУЖНОБАЧКИ
8634
10446
3. ПИРОТСКИ
1550
6064
4. jУЖНОБАНАТСКИ
5864
1263
5. ПОМОРАВСКИ
4569
1630
6. СРЕМСКИ
5869
0
7. МАЧВАНСКИ
4293
160
8. РАШКИ
4392
0
9. ЗЛАТИБОРСКИ
3262
779
10. ШУМАДИjСКИ
2754
1104
11. РАСИНСКИ
3789
50
12. НИШАВСКИ
3691
0
13. МОРАВИЧКИ
2979
0
14. ПОДУНАВСКИ
2868
103
15. jАБЛАНИЧКИ
2281
620
16. СЕВЕРНОБАЧКИ
2108
655
17. БОРСКИ
2762
0
2475
280
18. СРЕД ОБАНАТСКИ
19. БРАНИЧЕВСКИ
2220
403
20. ЗАПАДНОБАЧКИ
2564
0
21. СЕВЕРНОБАНАТСКИ
2260
140
22. КОСОВСКА МИТРОВИЦА	
816
1500
2155
0
23. ПЧИ СКИ
24. ЗАjЕЧАРСКИ
2092
0
25. КОЛУБАРСКИ
1684
0
26. ТОПЛИЧКИ
990
0

УКУПНО
30367
19080
7614
7127
6199
5869
4453
4392
4041
3858
3839
3691
2979
2971
2901
2763
2762
2755
2623
2564
2400
2316
2155
2092
1684
990

Из посебне
године у сусрет
50. јубиларној

С

авез за школски спорт Србије игра
све важнију улогу у стратегији
развоја спорта у Републици Србији.
То нас испуњава поносом али и још
већом одговорношћу, пре свега према
деци за коју организујемо такмичења
и због којих спроводимо пројекте који
доприносе развоју школског спорта.

Ш

колска 2018/2019. година била
је посебна јер смо организовали
велики број различитих
активности које су окупиле пуно,
пуно учесника. Поносан сам на акцију
поделе спортске опреме и реквизита,

Н

егујемо чврсту сарадњу са
компанијом Нестле. Заједнички
радимо на пројекту “Здраво
Растимо” који из године у годину
постаје све већи. Најпоноснији сам
на чињеницу да се у наше пројекте
и такмичења укључује све већи број
деце и то нам је показатељ да смо на
путу да што више ученика усмеримо
ка здравијем стилу живота. У овој
мисији посебну захвалност дугујемо
Министарству омладине и спорта које
нас подржава у свему томе.

С

ледећа година је јубиларна, 50.
од оснивања Савеза, и пред нама
су нови лепи догађаји. Највише
ће се причати о Олимпијским
спортским играма ученика Републике
Србије као и организацији Светског
школског првенства у рукомету. Велика
жеља нам је да први пут постанемо
учесници Гимназијаде која се у октобру
одржава у Кини. Настојаћемо да
унапредимо све наше пројекте и да
будемо још бољи.

2018/19 год иш ак 3
Школски спорт
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оследње недеље
септембра школске
2018/19. Србија је
била у дршутву 32
државе, а њени школарци део тима од око 10
милиона младих спортиста. Сви они носили су дрес једне
екипе – Европе,
на својеврсном
спортском догађају, Европској
недељи спорта. Под
покровитељством
Канцеларије Европске Уније у Србији,
Cавез за школски
спорт и Олимпијски
комитет сместили су
три спортска дана
у три града, који
само наизглед немају
ништа заједничко.

Бач

Тврђава је асоцијација за
Смедерево, Бач и Ниш, који
су школарцима управо на

својим најзначајнијим споменицима културе понудили
дан испуњен културом, историјом и спортом. Пре
спортског дела манифестације, лиценцирани туристички водичи
представили су ученицима знаменитости своје
тврђаве. Дефиле учесника и поздравни говор био
је знак за почетак активности на Европској недељи спорта.
Атлетска, те падобранска играоница,
спортске штафетне
игре, дечије игре штап и канап чинили
су програм односно
станице на којима
се промена дешавала након дведесетак минута.
Нису само ученици
били на тесту, већ и
њихови наставници,

Смедерево

Ниш

Дан испуњен културом,
историјом и спортом
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Атлетска, те падобранска
играоница, спортске штафетне
и дечије игре - штап и канап
чинили су програм и станице

Била је ово јединствена прилика
да се у једном дану догоди и
промоција физичког вежбања и
здравих стилова живота

Спортске
активности
од најмлађег
узраста доносе
добре навике
које трају целог
живота

Пол-Анри Пресе,
Представник Делегације
ЕУ у Србији
реализатори пројекта „Спорт у
школе“. Њих смо видели у трци
на штулама и у џаковима.
Била је ово јединствена
прилика да се у једном дану
догоди и промоција физичког
вежбања и здравих стилова
живота, упознавање са широким спектром спортских
активности и културно-историјским наслеђем Србије. На
овако конципираној спортској
манифестацији учествовало је
16 група, односно 480 ученика
на једном Спортском дану. Будући да је циљ манифестације
промоција здравих животних
стилова, малишани нису имали
задатак да буду бољи од других
већ да буду најбољи што могу.
„Спортске активности од
најмлађег узраста доносе добре
навике које трају целог живота
и зато сам одушевљен што видим децу у толиком броју овде
и толико младих спортиста и
спортисткиња. Ова година је
у Европи и година културног
наслеђа и ЕУ пружа велику

Сви учесници су носили дрес
једне екипе – Европе

подршку културном наслеђу
Србије и зато смо задовољни
што смо данас у Смедеревској
тврђави“, поручио је Представник Делегације ЕУ у Србији,
Пол-Анри Пресе.
„Посебну захвалност дугујемо Делегацији ЕУ која је
подржала Европску недељу
спорта и препознала Савез
за школски спорт Србије као
једног од партнера“, рекао је
генерални секретар Савеза за
школски спорт Србије Урош
Савић.

Тим снова на
Недељи спорта

2018/19 год иш ак 5
Школски спорт

ОПРЕМА Е ШКОЛА

Опрем ено
179 школа

Комплет садржи: 2 безбедна гола, 2
кошаркашке плексиглас табле са зглобним
обручевима, одбојкашку мрежу са затезачима
и 40 лопти за колетивне спортове (10
кошарка, 10 фудбал, 10 рукомет, 10 одбојка)

школска
2017/18

школска
2018/19

додељено

додељено

95 84
комплета

комплета

УКУПНО је додељено:
179 комплета од чега је школама у
Републици Српској донирано 10
УКУПНО је додељено:
358 безбедних голова, 358
кошаркашких плексиглас табла
са зглобним обручевима, 179
одбојкашких мрежа и 7.160
лопти

Школски спорт

год иш ак
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Д

ругу школску годину
за редом причамо о
изузетној акцији која
додатно мотивише
ученике да се баве спортом.
Ова лепа прича је и даље
без краја, јер константно
расте, мења се и добија нове
актере. Реч је, наравно, о опремању основних и средњих
школа спортском опремом
и реквизитима, које заједно
реализују Министарство
омладине и спорта и Савез
за школски спорт Србије.

До сада је комплет који
садржи немало све што је једној
школској сали потребно стигао
у више од 170 школа, а једна од
последњих у низу била је основана школа „Свети Сава“ из
Модриче у Републици Српској.
Генерални секретар Савеза за
школски спорт Србије Урош
Савић приликом ове посете
изаразио је велико задовољство
што се ова акција проширила и
на школе и децу из Републике
Српске и додао да је до сада 10
комплета донирано тамошњим
школама. У минулој школској
години причало се и о додели спортске опреме за 1.350
ученика из школа „Радош Тошић“ из Осојана, „Свети Сава“
из Kосовске Митровице, „Доситеј Обрадовић“ из Партеша,
„Вук Kараџић“ из Сочанице и
„Бановић Страхиња“ из Бањске. Ове комплете доделио је
лично министар омладине и
спорта Вања Удовичић и то је
учинио уочи Међународног
дана рекреације. „Ми желимо
да створимо што боље услове
да школски спорт и рекреацију
јер знамо да у систему школског спорта лежи наша база
за најквалитетније и најбоље
успехе које очекујемо од наших спортиста“, рекао је том
приликом Удовичић.
Акција опремања школа
отворена је у Бору и Севојну у
школској 2017/18. години.
- У сарадњи са Министар-

Већину комплета до
делио је
лично министар омлад
ине и
спорта Вања Удовичи
ћ

Додела спортске оп
реме за
1.350 ученика из Осо
јана,
Kосовске Митровице,
Партеша,
Сочанице и Бањске

ством омладине и спорта, Савез
за школски спорт Србије је започео ову сјајну акцију. Жеља нам је
да уђемо у сваку школу у Србији,
саслушамо који су проблеми и шта је
потребно школама када су у питању
спортски реквизити - изјавио је на
почетку акције председник Савеза за
школски спорт Жељко Танасковић.
Циљ акције је, између осталих, да
се спорт учини доступним свима.
- Желимо да ревитализујемо основне услове за бављење спортом и
да спорт буде избор сваког детета.
Школа је база из које настају шампиони, али и та која мора првенствено
да физичку активност постави као
активност која је саставни део живота и навика сваког детета, а
не само деце која су у спортским такмичењима клубова
- истакао је Танасковић.
Многе, многе школе су
посетили министар омладине и спорта Вања Удовичић и
Жељко Танасковић. Једна од
посета која се памти била је и
додела опреме основној школи „Милан Муњас“ из Уба.
- Не могу сви да буду Драган Џајић, Душан Савић, Не-

мања Матић и остали велики спортисти из Уба, али
сви треба да имају право да
се равноправно развијају
у свим срединама Србије
и да не постоје привилеговани. У
спорту је све лако - видите на крају
ко је победник, ко је изгубио. Тако је и
са општином Уб, која је у последњих
четири, пет година доста уложила у
спортску инфраструктуру. Управо
због јако добре и развијене спортске
инфраструктуре, Уб је постао препознатљиво место по одржавању
великих утакмица, завршница турнира, хуманитарних турнира, а и
сам податак да

фискултурну салу основне школе
„Милан Муњас“ сва деца и сви клубови користе бесплатно, довољно
говори о начину опхођења руководства општине према младима, према
школском спорту и спорту у целости.
Зато и друге локалне самоуправе
треба да се угледају на Уб и ја се
надам да ће кроз кампове које ћемо
у наредном периоду још више овде
организовати и кроз камп Немање
Матића, Уб постати право место за
спортски туризам, одакле
ће сви наши спортисти одлазити у свет да остварују
Додела опреме ОШ
врхунске резултате - рекао
„Свети Сава“ из Модриче
је Удовичић.
Сет опреме која се
додељује школе садржи
комплет голова и кошаркашких табли са зглобним
обручима, одбојкашку
мрежу, као и 40 лопти за
колективне спортове. Акција се наставља у новој
школској години.

НАСТАВИ Е СЕ...
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Савез је у сарадњи са Удржењем
професора физичке културе Београд
акредитовао програм сталног
стручног усавршавања наставника

СТРУЧНО
УСАВРШАВА Е
У БЕОГРАДУ
С
И НИШУ
Семинару је
присуствовало

134
полазника

авез за Школски спoрт
Србије организовао је у
децембру 2018. у
Београду и Нишу
стручни семинар
„Школски спорт и
примена елементарних игара у првом
циклусу образовања
и васпитања – увод у
спорт“за сва лица која
поседују дозволу за рад
у области школског
спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста.
Током два дана на
Факултетима за спорт и
физичко васпитање у ова
два града семинару је присуствовало 134 полазника.
Предавачи су били многи
еминентни стручњаци у
области физичког васпитања и спорта: проф. др
Владимир Копривица, мр
Горан Петровић, проф. др
Душан Митић,доцент др
Милка Поповић, проф.
др Звездан Савић, доцент
др Милош Марковић, доцент др Жељко Рајковић,
доцент др Никола Стојановић.
Савез за школски
спорт у сарадњи са Удржењем професора физичке културе Београд
акредитовао је програм
сталног стручног усавр-
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Циљ стручног усавршавања је
развијање компетенција учит
еља,
наставника и стручних сарадни
ка

шавања наставника, васпитача и стручних сарадника
у Заводу за унапређивање
образовања и васпитања
под називом „Физичко вас-

питање у првом циклусу образовања и васпитања – увод
у спорт“.
Овај програм налази се у
Каталогу програма сталног
стручног усавршавања на-

Одржана су предавања
и на тему правилне исхране деце

ставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020 и
2020/2021. и садржи обуку
наставника физичког васпитања и наставника разредне
наставе за учешће у програмима Савеза за школски спорт
Србије - „Мале олимпијске
игре“ и „Спорт у школе“. Циљ
стручног усавршавања јеразвијање компетенција учитеља,
наставника и стручних сарадника да применом програма физичког васпитања и
школског спорта и упознавањем са основама спорта
утичу на правилан психофизички развој деце. Циљеви
су и развијање компетенција
учесника семинара да изврше правилан избор елементарних игара у циљу развоја
моторичких способности, те
препознавање сензитивних
периода у развоју моторичких способности, унапређивање дидактичко-методичке
компентенције наставника за
програмирање и планирање
наставе физичког васпитања
и програма школског спорта и
спортских активности. Поред
акредитованог семинара, одржана су предававања на тему
правилне исхране деце, истраживања у школском спорту,
и практични приказ елементарних игара прилагођених
деци од шест до десет година
у спортској дворани Факултета одн. дворане „Шивара“
у Нишу.

2018/19 год иш ак 9
Школски спорт

Здраво

Панел дискусија у Палати
Србија „Здравија деца у
здравијој Србији“

(
расте више од
25.000 деце
Д

Пројекат „Здраво Растимо” поред
едукације ученика о здравој
исхрани подразумевао је и њихову
активацију али и награђивање. У
категорији знања победничка екипа
је ОШ „Свети Сава“ Кикинда на
челу са професорком Светланом
Мирчић Вукобрат. У категорији
креативног рада победили су
ученици ОШ „Деспорт Стефан
Лазаревић” Београд на челу са
професорком Љубинком Павловић
и Александром Ерићем. Они су
креирали најпопуларнији филм
по гласовима на сајту Савеза за
школски спорт Србије. Ученици
ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ на челу
са професорима Јасном Ђукић и
Миланом Трнинићем су креирали
најбољи филм по оцени стручне
комисије. У категорији спорта
односно екипни победници у
категорији основних школа на
републичком атлетском школском
првенству су следеће школе:
ученице ОШ „Бранислав Нушић“
Смедерево на челу са професором
Милошем Дабулханићем и ученици
ОШ „Вељко Дугошевић“ Рума на
челу са професором Миланом
Смиљанићем.
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Према резултатима истраживања
које је Институт за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут“ спровео
у оквиру пројекта Здраво Растимо,
свакодневну физичку активност у
трајању од најмање један сат дневно имало је 39,1 одсто анкетираних
учесника.
- Да би се видели резултати и
промене одређене политике исхране,
потребно је време, чак пет или десет
година. Иако је ово дуг период, он
значи дугорочно улагање у здравље, о
чему говоре и искуства развијенијих
земаља - рекла је др Драгана Јовић,
начелница Центра

за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” и најавила
ново истраживање здравља становника Србије које ће се спровести
2019. године.

70%

деце у Србији је
физички неактивно

25%

четвртог разреда, што је укупно више
од 20.000 деце - додала је Новина
Бркић.
Kао један од бројних позитивних
примера промоције правилне исхране и редовне физичке активности, у
оквиру панела истакнута је и национална кампања „Тежи равнотежи“, коју
су покренули Министарство здравља
и Привредне коморе Србије – Удружење за прехрамбену индустрију, као
подршку Националном програму за
превенцију гојазности код деце и
одраслих. Према речима Димитрија
Ивановића, секретара Удружења за
прехрамбену индустрију ПKС, ову
кампању подржало је шест компанија
из Удружења са циљем да заједнички
раде на едукацији и информисању
грађана о овим важним темама. У ту
сврху покренут је и портал.
Наставница физичког васпитања
ОШ „Ђуро Сачај“ из Суботице, која је
укључена у пројекат Здраво Растимо, поручила је да деца најбоље уче
кроз визуелни приступ и практичне
примере, који им помажу да испрате
активности и активно учествују у
њима.
- Ако формирате задатке тако да
деци буде интересантно, биће бољи
резултати. Наша школа организовала
је у оквиру пројекта низ активности
где смо деци приближили шта је то

( (

Шампиони
здравља

ржавне институције,
невладине организације
и приватни сектор треба
заједнички да утичу на
здравије животне стилове деце
и раде на побољшању њиховог знања и свести о значају
правилне исхране и важности
физичке активности, закључак
је панел дискусије у Палати
Србија „Здравија деца у здравијој
Србији”. Председник Савеза за
школски спорт Србије истакао
је да деца данас доста времена
проводе за рачунарима и телефонима и да су физички недовољно активна. Навео је да око 70
одсто деце је неактивно, 25 одсто
гојазно, а да свако пето има лоше
држање.

Нутриционисткиња компаније
Нестлé Kораљка Новина Бркић навела је да је до данас у пројекат Здраво Растимо укључене 294 школе, а
више од 25.500 ученика је учило о
здравој исхрани. У новој, осмој сезони учествовало је 90 наставника,
односно 6.720 седмака, а за седам
година, колико се пројекат спроводи, у реализацију његових циљева и
едукацију деце Нестлé је у Адриатик
региону уложио милион евра.
- Нестлé пројекат Здраво Растимо прераста своју иницијалну идеју,
постаје цео покрет, и спонтано, а
сада и званично, усмерава се ка идеји
вршњачке едукације. У овој школској
години осим ђака седмог разреда
укључено је чак 13.700
ученика трећег и

школараца у Србији
је гојазно

294

школе у србији је
укључено у пројекат
здраво растимо

У протеклој сезони,
6.671 ученика из
чак 86 школе широм
Србије унапредило је
знање о правилној
исхрани у просеку за

13,1%

здрава искрана и колико је важна
физичка активност. Организовали
смо штанд здраве хране, они су сами
припремали здраве оброке, па после
рецепте носили кући. Отворили смо
активно двориште, са полигонима,
игром огледала, имали смо активне
шетње, а укључивали смо и родитеље
- навела је наставница.
Учесници су најавили да ће у наредним годинама одвојити додатне
ресурсе и усмерити капацитете ка
промовисању здравијег животног
стила у Србији, реновације производа
и конкретне акције које ће допринети одгајању здравијих
генерација.
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Петица
за лајковање
Твој лајк

за наш плес

У

з пројекат „Твој лајк за
наш плес“ сада стоји
– одличан пет. Баш
толико сезона Савез
за школски спорт Србије
реализује причу која пружа могућност ученицима
да кроз покрет, плес и
музику покажу свој таленат, креативност, оригиналност, афирмишу своју
школу широј јавности и то
без резултатског притиска
који са собом носи класичан облик такмичења.

Кроз овај пројекат подстичу се ученици и ученице
основних школа
да се баве физичким активностима,
иако немају афинитет према спортовима који су у
систему школских
спортских такмичења. Све плесне
тачке су објављене
на фејсбуку, јутуб
страници и сајту
Савеза за школски
спорт Србије, где
су веб посетиоци
„лајковањем“ гласали за њих. Од
свих пристиглих
снимака проглашене су прве три најбоље плесне групе – кореографије и то у
две категорије: најпопуларнија
плесна коореографија (кореографија
са највише лајкова) и најбоља плесна
коореографија (најбоља плесна кореографија по оцени стручне комисије
Савеза за школски спорт Србије).
Титулу најпопуларније плесне тачке у конкуренцији млађих основаца
понела је плесна група из школе „Наталија Нана Недељковић“ за плесну
тачку „Нана денс 2“. У категорији од
V до VIII разреда највише лајкова са-
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Ђак
репортер
Репортери
без граница
О

купила
је плесна тачка „Додола“ коју је
осмислила плесна секција школе „Јован Поповић“ Нови Сад. У категорији
средњих школа, тријумфовала је тачка
„Palatkai suru Magyar“ техничке школе
„Иван Сарић“ из Суботице. Стручна
комисија је, у категорији од I до IV
разреда основне школе, проценила
да је прво место заслужила школа
„Живомир Савковић“ Ковачевац са
плесном тачком „Веселе туфнице“. Кад је у питању категорија
ученика од V до VIII разреда

основне школе, највишу
оцену стручњака добила
је школа „Јован Поповић“
Нови Сад са плесном тачком „Додола“, У категорији
средњих школа стручна
комисија се сложила са
посетицима друштевних
мрежа - тако је двоструки
шампион техничка школа
„Иван Сарић“ Суботица са
плесном тачком „Palatkai
suru Magyar“.
Стручна комисија је донела одлуку да специјалном наградом награди
плесну тачку „У трци за једнакошћу“
и школу за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић“ из Земуна.
Пројекат „Твој лајк за наш плес“
подразумева да ученици сами у сарадњи са наставником школе осмисле плесну тачку - кореографију,
дају јој име и забележе на ЦД-у у
виду видео клипа, који шаљу
на адресу Савеза за школски
спорт Србије.

школском спорту никада
се оволико није писало и
причало. Велику, заправо
огромну заслугу за то имају
ђаци репортери, млади новинари које је изнедрио истоимени пројекат који је ушао у своју
пету годину постојања. О „Ђаку
репортеру“ данас причамо као о
програму који броји 134 наставника српског језика,
физичког васпитања
и историје (вођа новинарских секција)
из 115 основних школа. Само у минулој
школској 2018/2019.
години пројекат је
добио нове чланове,
чак 31 школа оформила је новинарске
секције.

Идеја пројекта „Ђак
репортер“ је да ученици основних школа,
чланови новинарских
секција, извештавају са
спортских догађаја и такмичења у
својим школама, о резултатима својих
вршњака као и о свим спортским
занимљивостима у школи и то кроз
најчешће две новинарске форме:
писану и телевизијску форму. Ђаци
који су вични писању имају прилику
да се искажу као аутори у дечијем

Ђаци
репортери
на задатку

часопису „Пламенко“
који је пројектовао наш
Савез, и који излази под
покровитељством Сектора за спорт Министарства омладине и спорта.
„Пламенко“ је дечија новина на 16 страна, излази
три пута годишње као додатак/подлистак у оквиру дневног спортског

Пламенко“
из првог
и другог
полугодишта

115

школа
основних о је
укључен т
у пројека

листа
„Спортски журнал“. Уједно, текстови
ђака репортера, као и видео прилози
се могу прочитати и погледати на
јутјуб каналу, фејсбук
страници и сајту Савеза за школски спорт
Србије. Најбољи видео
прилози ђака репортера били су у више
наврата део емисије
„Школски спорт“ која
се емитује на јавном
сервису (РТС). У овој
школској години
на адресу Савеза за
школски спорт Србије
пристигло је 180 текстова и 47 филмова о
школском спорту. Награђене су школе које
су биле највредније и
које су послале најбоље текстове и
видео прилоге (микрофон за телефон
са коцком, телефон са микрофоном и
коцком, акредитације за сваког члана
секције...). У минулој школској години
шампионску титулу заслужила је
новинарска секција школе „Јован
Јовановић Змај“ из Крушевца.
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М

еђу стотинама штандова на Сајму спорта,
већ годинама се по
шарму један издваја.
Јасно је да је то онај део
хале где је смештен Савез
за школски спорт Србије,
који је у сталној поставци
ове традиционалне манифестације. Нарвано, тако је
и било и на 7. Сајму спорта
одржаног под слоганом „Пут успеха“. Још
једном је у организацији Спортског
савеза Србије а под
покровитељством
Министарства
омладине и спорта
најбољи српски
бренд - спорт био у
фокусу.
Под куполом Београдског сајма виђен је рекордан
број активација као и деце која
су се опробала у најразличитијим спортовима. Од олимпијских, светских, европских
шампиона чули смо са каквим
су се изазовима сусретали у
претходном периоду, као и који
су им планови на наредним
такмичењима. Што је најважније све су то помно слушали и
уграбили прилику да се друже
и сликају са њима неки будући

товао своје
Савез је презен
и најавио
ме
ра
бројне прог
туелној
дешавања у ак ни
ди
го
ј
ко
школс
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Пут
САJАМ СПОРТА

успеха
Посетиоци
су могли д
а
се информ
и
пројектом шу у вези са
"Спорт у ш
коле"

шампиони. По осмесима оних
најмлађих можемо закључити
да им се ова манифестација
свидела и да је још једном успешно организована.
Оно што је најважније јесте
да малишани који су посетили
Сајам спорта својим другарима
који то нису учинили овај
пут, пренесу своје утиске
и руку под руку крену
на тренинг, почну да се
баве физичком активношћу, друже се и постану
здрави и добри људи.
Савез за школски
спорт Србије презентовао је своје бројне
програме и резултате
и најавио дешавања у
актуелној школској години – попут Светског
школског првенства у
фудбалу. Посетиоци су могли да се информишу у вези
са пројектом"Спорт у школе"
који је кренуо са радом 2012.
године и који се данас реализује у преко 200 школа широм
Србије, омогућавајући деци
узраста од првог до четвртог
разреда да се бесплатно баве
спортом. Сајам је био одлична
прилика и за Ђаке репортере,
који су срели многе спортске
звезде и записали и снимили
многе лепе спортске приче.

Сūорт у школе

П

рограм “Спорт у школе“ толико је порастао
и траје да може да
крене у први разред. О
њему је почело да се прича још 2012. а сада после
школске 2018/2019. говоримо као о пројекту који је
релаизован у у 87 градоваопштина широм Србије, у 98
школа, што заправо значи
да 5.797 ученика апсолутно бесплатно учествује
у програму. Отворено је
196 група, ангажовано 97
професора у 26 округа које
финансира Савез из буџета одобреног од стране
Министарства омладине и
спорта Републике Србије.

Напредни првак

Прво школско Државно
првенство у голфу

Kолико је пројекат „Спорт
у школе“ слојевит и разноврстан види се и на примеру
голфа. Он је прошле године
управо кроз овај бесплатан
програм ушао у школе. Успешна сарадња Голф асоцијације
Србије и Савеза за школски
спорт Србије сада је довела до
одржавања првог Државног
првенства за основце на коме
су се такмичили ученици из
школе „Драгиша Михаиловић“
десет градова Србије.
из Kрагујевца. Сребрном меПреко 100 ученика из осдаљом окитили су се ђаци ноновних школа, из Апативобеоградске основне школе
на, Суботице, Kрушевца,
Младост, а на победничKрагујевца, Ниша и Беком постољу нашли су
ограда надметало се у
се и ученици основне
голферским вештинаградова финансира
школе „Иво Андрић“ из
ма. Свака екипа бројаовај програм у
Ниша.
ла је осам такмичара
својих 166 школа,
Један од циљева проплус четири резерве,
за укупно 10.000
грама „Спорт у школе“ је
а учествовали су ђаци
деце
да се што већи број локализмеђу првог и четвртог
них самоуправа укључи у
разреда. Прво место освојили су ученици основне

16

програм. Тако су многе локалне
самоуправе, препознале значај
овог пројекта и укључиле се
у програм преузимањем лиценцног права, те и ангажовале
и зарад овог програма запослиле професоре физичког васпитања. Прецизније, чак 16 градова финансира овај програм
у својих 166 школа, за укупно
10.000 деце.
Увођењем програма „Спорт
у школе“ Савез за школски
спорт Србије остварује основни циљ
који подразумева да
Програм се спроводи
се унапреди систем
у 98 школа широм Србије
спорта у школским
установама. На тај начин је у школски спорт
укључен већи број деце
узраста од 6 до 10 година, који је иначе редовним такмичарским
програмом школског
спорта најмање заступљен.

2018/19 год иш ак 15
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Због Светског првенс
тва у рукомету Београ
д
су посетили делегати
ИСФ Јосип Кошутић
из
Хрватске и Константи
н Калиман из Румуни
је

Делегација Србије у
Сочију први пут
презентовала заинте
ресованост за
организацију Гимна
зијаде 2022.

Састанак потенцијалних
кандидата за организацију
елу
Гимназијаде одржан је у Брис

С

авез за школски
спорт Србије јасан је по питању
своје политике
и отворености према сарадњи са сродним организацијама
у свету. Пре три
године, тачније у јуну
2016. Савез је показао да
је кадар да организује највеће
светско школско првенство
– одбојку и да је више него
конкурентан домаћин. Од
тада смо у Србији гледали
Мондијале у баскету 3X3, те
у фудбалу, а следи рукомет,
оријентиринг.... Углед Савеза
у Међународној федерацији
за школски спорт потврђен
је и у мају 2018, када је Жељко
Танасковић постао члан Извршног одбора ИСФ-а.

ИСФ

Све јача улога
Србије у свету

Танасковић и представници
Савеза за школски спорт Србије
редовни су учесници састанака,
конгреса и свих окупљања која се
одвијају под окриљем Међународне
федерације за школски спорт. Први
Извршни одобр ИСФ-а у овој школ-
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ској години одржан је у Русији, у
Сочију, средином новембра. Поред
председника Жељка Танасковића,
састанку је присуствовао и БорисТомић. Делегација Србије на овом
семинару први пут је презентовала
заинтересованост за организацију
Гимназијаде 2022, а такође Жељко
Танасковић је одржао први званич-

ни састанак у улози председника
комисије за спорт. Танасковић је
и на Извршном одбору у марту ове
године на Кипру, у Ларнаки, у оквиру састанка ИСФ Европа, значајно
допринео да Бањалука и Република
Српска добију организацију Европског првенства основних школа
2020. Генерални секретар Савеза

Жељко Танасковић на
Извршном одбору
ИСФ у марту ове год
ине у Ларнаки

за школски спорт Србије
Урош Савић је крајем априла у Бриселу присуствовао састанку потенцијалних кандидата за организацију
Гимназијаде. Састанак је одржан у
седишту ИСФ-а где су предстаљени
услови за добијање организације
овог великог такмичења. Потенцијални кандидати су и Француска,
Русија и Азербејџан.
С обзиром на то да се Србија определила на стално домаћинство
Светским првенствима, односно да
је у 2020. очекује шампионат света
у рукомету, средином јуна Београд

су посетили делегати
ИСФ Јосип Кошутић из
Хрватске и Константин
Калиман из Румуније. Они су били
заправо прва прелиминарна посета
представника Међународне федера-

Српски школски спо
рт
на Скупштинин ИСФ
у
Мароку представља
ла је
Александра Марјана
ц

ције за школски
спорт уочи овог Светског првенства. Србија је имала представника и
на Генералној Скупштини ИСФ, која
је одржана крајем јуна у Мароку, у
граду Агадир. У име српског школског спорта говорила је Александра
Марјанац, координаторка школског
спорта за Јужнобачки округ, председница техничке комисије ИСФ-а
у пливању.
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1. СТОНИ ТЕНИС	Основне школе
ПЕт. НА МЛАВИ
2. СТОНИ ТЕНИС	Сред е школе	пЕТ. НА МЛАВИ
3. ПЛИВА Е	СВИ	КРАГУjЕВАЦ
4. ФУТСАЛ – 01/02/03	Сред е школе
ЧАЧАК	
5. ФУТСАЛ	Основне школе
ЧАЧАК	

иудо

стони
тенис

сремска
митровица

Такмичење је одржано у
спортском центру „Драгутин
Томашевић“ у Петровцу на Мла
ви

панчево
београд

карате

смедерево

баскет

караташ

петровац
на млави

крагујевац

вац на
мл

и

2019.
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6. КАРАТЕ	СВИ
ПАНЧЕВО	
7. УДО	СВИ
БЕОГРАД	
8. ГИМНАСТИКА	СВИ
НОВИ САД	
9. АТЛЕТИКА - МИНИ АТЛЕТИКА	Основне школе	С. МИТРОВИЦА	
10. Aтлетика – 2001/2002/2003	Сред е школе	С. МИТРОВИЦА	
11. СТРЕ АШТВО	СВИ	СМЕДЕРЕВО	
12. БАСКЕТ 3Х3	Сред е школе
БЕОГРАД	
13. ОРИjЕНТИРИНГ	СВИ
БЕОГРАД	
14. РУКОМЕТ - м	Основне школе	КАРАТАШ	
15. РУКОМЕТ – ж	Основне школе	КАРАТАШ	
16. РУКОМЕТ – м	Сред е школе	КАРАТАШ	
17. РУКОМЕТ – ж	Сред е школе	КАРАТАШ	
18. ОДБОjКА – м	Основне школе	КАРАТАШ	
19. ОДБОjКА – ж	Основне школе	КАРАТАШ	
20. ОДБОjКА - м	Сред е школе	КАРАТАШ	
21. ОДБОjКА – ж	Сред е школе	КАРАТАШ	
22. КОШАРКА – м	Основне школе	КАРАТАШ	
23. КОШАРКА – ж	Основне школе	КАРАТАШ	
24. КОШАРКА – м	Сред е школе	КАРАТАШ	
25. КОШАРКА - ж	Сред е школе	КАРАТАШ	
26. МАЛЕ ОЛИМПИjСКЕ ИГРЕ	
2009 и мла и	КРАГУjЕВАЦ

13.03.2019.
20.03.2019.
27.03.2019.
18.04.2019.
18.04.2019.
08.05.2019.
09.05.2019.
10.05.2019.
13/14.05.2019.
14/15.05.2019.
15/16.05.2019.
16/17.05.2019.
20/21.05.2019.
21/22.05.2019.
22/23.05.2019.
23/24.05.2019.
27/28.05.2019.
28/29.05.2019.
29/30.05.2019.
30/31.05.2019.
05.06.2019.

С

езону школских државних
првенстава
и ове године
отворио је стони тенис. Најбољи основци и
средњошколци у овом спорту,
током два такмчарска дана надметали су се
у спортском центру „Драгутин Томашевић“
у Петровцу на Млави.

не
Пехар и злат
медаље
заслужили су
и такмичари
из Шапца

Близнакиње Ленка и Софија
Николић, ученице ОШ
„Бранислав Нушић“ Смедерево
освојиле су прво место

ав

чачак

пе

(

рукомет

j
и
р
о

позлатили Шабац и Смедерев

нови сад

футсал

3x3

31.10.2018.
01.11.2018.
14.11.2018.
10-12.12.2018.
12-14.12.2018.

стони т
енис

У конкуренцији
основних школа, код
дечака тријумфовао
је тим шабачке школе
„Лаза Лазаревић“, који
је у финалу био бољи од ученика нишке школе „Коле Рашић“. Што се девојчица тиче, у
екипној конкуреницији највише
су показале стонотенисерке из Смедерева, ученице
основне школе „Бранислав
Нушић“. Оне су у финалу
победиле вршњакиње из
Малог Иђоша, ученице
школе „Ади Ендре“. Титулу шампиона у појединчаној конкуреницји код
дечака понео је Звездан
Грујић из шабачке школе
„Лаза Лазаревић“. Грујић
је тако такмичење напустио са два тријумфа
и два освојена злата. Код

девојчица
најубедљивија је била
ученица школе којој је припало екипно сребро, Катарина
Гвозденовић.
Други такмичарски дан био
је резервисан за средњошколце.
Најбољу екипу у конкуренцији
момака чине ученици Техничке
школе Смедерево. Они су у финалу надиграли стонотенисере
из ЕТШ „Мија Станимировић“ из
Ниша. Гимназијалке из Зрењанина играју најбољи стони тенис у Србији што су и потврдиле у финалу против гимназије
„Светозар Марковић“ из Ниша.
У Зрењанинску гимназију иде
и шампион Србије- Димитрије
Левајац, док је нова првакиња
Тијана Јокић из вршачке школе
„Никола Тесла“ .
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Крагујевац је
трећу годину
заредом био до
маћин
Државног прве
нства

гу ј е в а ц

йлива

е

Плива е

Н

Ово Државно првенство оправдало је епитет најмасовнијег. Овога
пута број такмичара износио је чак
1003, који су у Крагујевац дошли из 22
округа.Толико се основца и средњошколаца такмичило у

четири дисциплине - краул, прсно,
леђно и делфин.
Школарци су се надметали у више
категорија. Наступили су млађи и
старији пионири и пионирке, као
и омладинци и омладинке. Дечаци
од првог до четвртог разреда савладали су деоницу од 50 метара
слободним стилом. У односу на
пионире, омладинци су пливали
дупло дужу деоницу, односно
надметали су се на 100 метара.
Велики број трка резултовао је
и великим бројем шампиона. Чак
64 такмичара понело је звање
шампиона Државе, односно 192
пливача такмичење је завршило
са медаљом и дипломом.

Наступили су млађи и старији
пионири и пионирке, као и
омладинци и омладинке
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Нико не игра футсал боље
од девојчица из школе
„Карађорђе“ из Велике Плане

Ф
у
т
са
л
Суботичани и Новосађанке

Школа „Раде Драинац“
из Борче најбоља у
конкуренцији основних школа

обара рекорде

а затвореним базенима
Спортског центра „Парк“
у Крагујевцу трећу годину заредом одржано је школско
Државно првенство у пливању.
Такмичење су отворили Жељко
Танасковић, председник Савеза
за школски спорт Србије и Никола Урошевић, помоћник градоначелника за унапређење и развој
спорта.

Средња школа
„Светозар
Милетић“ из
Новог Сада
показала да
јој је место на
шампионату
света

задужили дрес Србије
Д

192
мичење
пливача так о са
је завршил омом
дипл
медаљом и

ржавно првенство
у футсалу које је
у децембру одржано у Чачку
имало је двоструки
значај за средњошколске екипе. Поред
тога што им је прво
место доносило
титулу шампиона
Србије, оно их је уједно и квалификовало
на Светско првенство у
фудбалу, које је у априлу
одржано у Београду.

ак
Ча ч

футсал

девојака, средња школа „Светозар Милетић“ из Новог
Сада приказала је моћан
фудбал, на који одговор у финалном мечу
нису имале ученице
економске школе
Пирот.
Било је ово регу-

ларно Државно првенствио за
основне школе. Титулу првака
Србије у стандарној конкуренцији од осам победника међуокруга, код ученика понела је
школа „Раде Драинац“ из Борче, док је код девојчица тријумфовала школа „Карађорђе“ из
Велике Плане.

Прилику да носе дрес
Србије и да пред светом
предстваљају српски школски спорт добиле су два
екипе – у мушкој конкуренцији нацонални дрес
задужили су ученици хемијско-технолошке шкоХемијскотехнолошка
ле из Суботице којима
школа из
је победа у финалу над
Суботице
ЕТШ „Никола Тесла“ из
заслужила
Панчева донела карту за
место на
Београд. У конкуренцији
школском
Мондијалу
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бео

град
Џудисти су
испунили
Шумице

па нч ев

Kаратисти су
загосподарили
сценом у Панчеву

иудо

карат

Kроз пром
ену
старосних
категорија
,
најбоље се
и
видело ка
ко се
развија ка
рате
вештина

Д

о сада смо већ научили да се заједно са
природом у пролеће
буде и школска Државна првенства. Борилачки спортови су нас размрдали после зиме, јер управо
је са њима означен почетак
пролећног дела сезоне.

ни
Док су јед ,
у борбама
већ
други су
и
завредил
медаље
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пиони у свим школским узрастима. Kроз промену старосних категорија, најбоље се и
видело како се развија карате
вештина…Док су једни у борбама, други су већ завредили
медаље. …
Видети оволики број врсних

347

бораца на једном месту је посебна привлиегија али и одлична прилика да се нешто
лепо научи.
У Шумицама су владале
џудоке. Чак њих 500 показало
је шта зна. С обзриом на број
учесника јасно је да је сарадња
између школа, клубова и Савеза
функционише беспрекорно, и
то је свакако радовало и генералног секретара Савеза за
школски спорт Србије Уроша Савића коме је припала
част да отвори шампионат. Са
такмичарима у овако важном
дану био је и њихов идол.
Александар Kукољ крупним
корацима гази ка олимпијској
норми и Играма које ће се
следеће године одржати у
Токију. Упознали смо великог шампиона, упознали
смо и његове наследнике.

(

Са такмичарима
у овако важном
дану био је и
њихов идол.
Александар
Kукољ

У Халу спортова
„Стрелиште“
у Панчеву
стигли су
најбољи
У Шумица
ма се
каратисти
представи
и каратило
500 џудок
с
киње у
а
земљи. Чак
347 ученика
из 240 основних и средњих
школа кренуло је на
звање школског шампиона
Србије. За све оно што они
осећају пред такмичење,
разумевања је имао Слободан Битевић. Он је био у
двострукој улози. Слободан
је чувени колега ових младих људи, али и председник Спортског савеза града
Панчева.
Kаратисти су загосподарили сценом у Панчеву.
Овде су проглашени шам-

Борци

2018/19

каратиста из 240
основних и средњих
школа такмичило се
у хали „Стрелиште“ у
Панчеву

Проглашен
иш
свим школс ампиони у
ким узраст
има
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Београд је домаћин
Светског школског
првенства. Ово звучи
као стара вест и
као нешто што смо
више пута чули
или прочитали. И у
суштини не грешите
много у закључивању.
Јер наша престоница
је угошћавала
средњошколце из
целог света и прошле
и 2016. године. И то
је учинила поново
школске 2018/19.

П

осле одбојке и баскета 3на3, на ред
је дошао фудбал.
Савез за школски
спорт Србије у партнерству са Међународном
федерацијом школског
спорта, Министарством
омладине и спорта и
Градским секретаријатом за спорт Београда
ушао је у организацијски изазов који је
подразумевао долазак
скоро 1000 средњошколаца из чак 24 државе
у мушкој и 16 у женској
конкуренцији.
Имена свих
тих земаља
нашла су се
у куглицама
на свечаном
жребу који су

заједно са генералним секретаром Савеза за школски спорт Србије Урошем
Савићем реализовали високи функционери Међународне федерације школског спорта, представници
Грчке, Уганде и Аустрије.
Домаће навијаче највише су занимала дешавања
у групи Д код мушараца
јер ту су уз Србију играли и Бразил, Либан,
Kинески Тајпех и Бугарска. Што се девојака тиче Србија
је имала два представника, у Групи
А ривали нашим
фудбалеркама били

и секретар Савеза за школски
Жреб су реализовали генералн
ик Техничке комисије ИСФ и
седн
пред
спорт Србије Урош Савић,
за Уганде Јустис Мугиса и члан
потпредседник Фудбалског саве
ерације Стелиос Даскалакис
фед
тске
спор
борда Светске школске

су актуелни шампион Аустрија, Финска и Турска, док
су у Групи Б противници
Србији били Француска,
Kина и Грчка.

Kатар и Аустрија
дошли да бране
титулу
Сви тимови су допутовали у Београд са највишим очекивањима. То-

ком два дана на аеродром
Никола Тесла стизале су
школске репрезентације
из целог света, а већину
екипа сместили су у хотел
Краун Плаза. У мушкој конкуренцији бранилац титуле
био је Kатар, а у женској
Аустријa. И једни и други
су у Београд допутовали
са жељом да одбране титулу. Са свим оним што
су за њих припремили
организатори, чланови

о
Светско школск
дбалу,
првенство у фу
и спорт
Савез за школск
вао је
Србије организо
старства
уз помоћ Мини
рта,
омладине и спо
аријата
Градског секрет
дину
за спорт и омла
веза
и Фудбалског са
Србије

Међунардоне федерације
школског спорта и представници делегација земаља
учесница упознали су се на
техничком састанку. После
групне фазе играло се за
коначан пласман, а прве
две екипе у групи ишле су
у четвртфинале.
Са речи се одмах
прешло на дело. Лопте
су се завртеле на свих 11
терена.
Момци из Суботице у

дресовима Србије остварили су прву победу на
овом шампионату. Они су
на старту такмичења по
групама минимланим резултатом победили Бугарску, док те среће нису биле
девојке против Аустрије.
Актуелне шампионке добиле су домаћина са 3:0,

наставак на
следећој страни

Гости су предах
искористили како би још
боље упознали Београд
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Две Ане, Никола и
Милош свакодневно
су кориснике
друштвених мрежа
обавештавали о
најзанимљивијим
догађајима на
Светском школском
првенству у фудбалу

Председници Савеза за школски спорт
Србије и Међунардоне федерације школског
спорта Жељко Танасковић и Лорен Петринка
званично су отворили Мондијал

Добра забава на
Вечери нација
заразила је и
одрасле

У свечаном дефиле
имали смо прилику
да на једном месту
видимо све учеснике
школског Мондијала

Најбоља денс
група пројкета
Твој лајк за наш
плес загрејала је
атмосферу, коју је
до усијања довео
џиновски робот
и футуристичка
плесна тачка

док су наше друге представнице играле без голова
са Грчком.
„Сваки дан смо тренирали и припремали се за
ово. Знали смо да ћемо
остварити велики успех
за школу. Надамо се најбољем на Светском првенству“, рекао је Срђан
Хрстић, школски репрезентативац Србије.
„Сматрам да смо се
јако добро припремали и
да ћемо остварити добар
успех, као што смо остварили до сада. Даћемо све
од себе“, додаје његов саиграч Павле Стојановић.
Први такми-

чарски дан свакако је обележила и Kинеска селекција, која је имала огормну
подршку на утакмици играној на Ади Циганлији.

Футуристичко
отварање
Свечано отварање у
хали Импулс дошло је као
савршено опуштања после
првог такмичарског дана. У
свечаном дефилеу имали
смо прилику да на једном
месту видимо све учеснике школског Мондијала.
Њих су, између осталих,

поздравили председници
Савеза за школски спорт
Србије и Међународне федерације школског спорта
Жељко Танасковић и Лорен Петринка. Танасковић
је том приликом изразио
уверење да ће сви у Београду уживати, како у утакмицама, тако и у дружењу.
Такмичење је и званично
отворено.
- Србија наступа са
великом снагом и јаким
порукама. Kада дођете
у Србију добијате сјајно домаћинство, хотеле,
транспорт...Окренути сте

Штанд Аустрије је незванично
понео епитет победника

спорту, имате добре терене за фудбал, комплетно домаћинство. Такође,
Србија шири вредности
које заступа ИСФ, а оне
су вредности спорта, образовања и мира и зато је
Србије земља која је све
важнија у ИСФ и подржавам политику Жељка Танасковића, председника
Савеза за школски спорт
Србије. Значи и подршка
коју имате од Mинистарства омладине и спорта и
то нас уверава да Србија
може да организује многа
такмичења, а ко зна једног
дана можда и највеће, а то
је Гимназијада, која је за
школски спорт нешто као
Олимпијске игре – рекао
је Петринка.
Најбоља денс група
пројкета Твој лајк за наш
плес загрејала је атмосферу, коју је до усијања
довео џиновски робот
и футуристичка плесна
тачка.
- Оно што нас веома радује јесте да је ово
Светско првенство рекордно по броју селек-

Коло су заједно заиграли такмичари
Србије и Републике Српске

наставак на
следећој страни
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876
144
8+3
учесника, спортиста,
тренера и чланова
експедиција

( (

ција учесника. Београд ће
наредних дана бити центар
фудбалског света и то нас
све радује - истакао је генерални секретар Савеза
за школски спорт Србије
Урош Савић.
Други такмичарски дан
донео је праву фудбалску посластицу. Домаћин
Србија против фудбалске
велесиле Бразила. Фудбалери из хемијске школе
из Суботице били су више
него достојан ривал који је
задао пуно проблема великом госту. На крају оба тима
морала су да се задовоље
са ремијем и по једним
голом у мрежи противника. Ово није био добар
дан за наше представнике
у женској конкуренцији.
Оба српска тима надиграна
су у другом колу, прво од
Турске са 3:0, а потом и
Француске са 6:0. Треће
коло одлучивало је ко ће
у четвртфинале Светског
школског првенства. Тамо,
међутим, нисмо гледали
Србију. Момци су изгубили од

Током седам
такмичарских дана
одигране су чак 144
утакмице

Играло се на чак 11
великих фудбалских
терена, осам у
Београду и три у
Старој Пазови

Либана са 3:1, а девојке од
Финске са 4:0, односно
Kине са 2:1.

Вече нација и
српско коло

венству у фудбалу, међу
којима се Вече нација
уз финале котирало
као догађај број један.
Вече нација је јединствена прилика да на
једном месту сретнете
свет, различите културе
и њихову традицију. Уз
много музике, дружења
и игре, штанд Аустрије је
незванично понео епитет победника, јер су сви
учесници били у народној ношњи. А игра која је,
свакако, највише разгалила такмичаре била је
традиционална игра домаћина. Шта друго, него
коло, које су заједно заиграли такмичари Србије и
Републике Српске. Било
је ово првенство које нам
је донело много и емотивних прича. Једна од оних
о којој се највише причало
стигла је из табора Грчке
репрезентације.

Калемегданска
Тврђава била је
незаобилазна станица
током Културног дана

Слободан дан на такмичењу дошао је у правом
тренутку. Гости су предах
искористили како би још
боље упознали Београд.
Школско светско првенство много је више од
такмичења и спорта. То
је својеврсан концепт у
којем другарство и упознавање иду руку под руку са
утакмицама. То је светски
догађај који инспирише
и завређује пажњу, у шта
су се сви уверили и захваљујући репортерима
Савеза за школски спорт
Србије. Две Ане, Никола
и Милош свакодневно су
кориснике друштвених
мрежа обавештавали
о најзанимљивијим
наставак на
догађајима на Светском школском прследећој страни

На овом
такмичењу
другарство је
важније од
резултата

ли
Осмеси су сија
ље
да
ме
од
че
ја

Много добрих фудбалских
потеза виђено је на
београдском Мондијалу
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Кинеска репо
резентација
имала је вели
ку подршку
навијача
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После скоро пет такмичарских дана стигли смо
до финиша такмичења.
Бразил је у полуфиналу
играо и био бољи од Аустрије. Други полуфинални
пар у мушкој конкуренцији чинили су Словенија
и Словачка. Пут до финала водио је преко пенала,
где се као спретнији тим
показала Словачка. У конкуренцији девојака, Француска је победила актуелне
шампионке Аустрију, док
је Немачка била боља од
Бразила.
Један гол у мрежи
ривалки, било је више
него довољно да
Немице заслуже титулу
шампионки света

Бразил и Немачка
светски шампиони
Дошао је дан за финалну одлуку – ко ће
бити нови шампион света
у фудбалу. Немачка наспрам Француске у женској конкуренцији. Бразил насупрот Словачкој у
мушкој конкуренцији. Један гол у мрежи ривалки,
било је више него довољно
да Немице заслуже титулу
шампионки света. Много
мање неизвесности донело је финале за дечаке.

Учесници Београ
д
памте искључив
о
по лепом

Бразил је оправдао епитете фудбалских великана и
убедељиво са 3:0 савладао
Словачку и постао нови
владар света.
Овај шампионат захтевао је комплексну
организацију. Довољно
је само рећи да су током
седам такмичарских дана
одигране чак 144 утакмице. Што се резултата
домаћина тиче, Србија је
заузела 15. место у мушкој,
односно 10. у женској конкуренцији. Светско школско првенство у фудбалу,
Савез за школски спорт
Србије организовао је уз
помоћ Министарства омладине и спорта, Градског
секретаријата за спорт и
омладину и Фудбалског
савеза Србије.
– Утисци су импресивни. Од момента слетања
гостију на београдски
аеродром Никола Тесла,
до смештаја, исхране,
квалитета терена, осам
дана манифестације, сви
су препуни позитивних
утисака. Играло се на чак
11 великих фудбалских терена, осам у Београду и
три у Старој Пазови.

Имали смо 876 учесника, спортиста и тренера
и чланова експедиција.
А посебно ме радује и
чињеница да смо Србију
представили у јако лепом
светлу. На крају сви одлазе
насмејани и Београд ће
памтити по лепом и сигуран сам да ће желети
поново да дођу – истакао
је председник Савеза за
школски спорт Србије,
Жељко Танасковић.
Дан после заврштека
такмичења, висока делегације Светске школске спортске федерације
(ИСФ) имала је пријем у
Министарству спољних
послова Републике Србије.
Домаћин представницима школског спорта био је
Аца Јовановић, помоћник
министра задужен за конзуларне и правна послове. Уз Танасковића, који је
члан Борда ИСФ, пријему
у МИП присуствовали су
Јустис Мугиса из Уганде
(председник Техничке комисије ИСФ и потпредседник Фудбалског савеза
Уганде) и Стелиос Даскалакис из Грчке.

коначан
пласман
дечаци
1. Бразил

2.Словачка
3. Аустрија
4. Словенија
5. Чешка
6. Грчка
7. Катар
8. Либан
9. Данска
10. Француска
11. Хрватска
12. Белгија 1
13. Немачка
14. Белгија 2
15. Србија
16. Кина
17. Бугарска
18. Италија
19. Турска
20. Луксембург
21. Кинески Тајпех
22. Мађарска
23. Чиле
24. Уједињени
Арапски Емирати

Бразил је оправд
ао епитет фудб
алских
великана и убед
ељиво са 3:0 са
владао
Словачку и пост
ао нови владар
света

Жељко Тансковић на
затварању Светског
првенства

девоjке
1. Немачка

2. Француска
3. Бразил
4. Аустрија
5. Кина
6. Чешка
7. Финска
8. Кинески Тајпех
9. Турска
10. Србија 1
11. Грчка
12. Србија 2
13. Данска
14. Хрватска
15. Италија
16. Република Српска
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Много
категорија,
много и
шампиона

Kод пионирки тријумфовала је
Александра Хавран из ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“, Стара Пазова
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покрета у
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С
м
о
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У конкуренцији пионира најбољи
појединац био је Никола Брдар
из ОШ „Петар Kочић“, Инђија

Више од
ученика о 300
сн
и средњих овних
ш
такмичило кола
сали школ се у
е „Јожеф
Атила“

а
к
и
т
с
а
о
Гимн
в
т
ш
Стре а
Прво место у конкуренцији
јуниорки освојила је Kристина
Петровић из Гимназије Пирот

ато је
колаца зл
у средњош
хничке
ењ
Те
ч
з
и
и
км
и
У та
ју Гаћеш
и
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ин“, И
припало
хајло Пуп
школе „Ми

такмичар
Немало сваки
о претедент
изгледао је ка
на медаљу

Д

подељени у четири категорије, с
тим што ће у односу на колегинице,
промене вршили на нешто другачијим справама. Они су показали
како изгледа савладана вежба на
партеру, разбоју, круговима, прескоку, вратилу и коњу са хватаљкама.
Немало сваки такмичар изгледао је
као претедент на медаљу, међутим,
оштро око судија и те како је знало
да направи разлику….

Тријумф
Сремаца у
Смедереву
Б

см е дерев

о

стре аш
тво

У све четири категорије
појединачни победник
предводио је своју школу
ка екипном тријумфу

(

ругу годину заредом
више старосних категорија. ПиНовосађани су угостили
онирке су показале како изгледа
најбоље гимнастичаре и
савршено изведена вежба на партегимнстичарке међу ђациру, греди, прескоку, разбоју. Млађе
ма у Србији. Више од 300 ученипионирке чиниле су девојчице од
ка основних и средњих школа
првог до четвртог разреда, старије
у сали школе „Јожеф Атила“
од петог до шестог, и од седмог до
такмичило се и екипно и поједи- осмог разреда. Засебна категорије
начно. Пре него што су добили
биле су омладинке, односно
право наступа у Новом
средњошколке од првог
Саду, млади такмичари
до четврог разреда.
нови са
су претходно морали
Дечаци су као и дед
да прођу три нивоа –
војчице били
школски, окружни и
међуокружни.

īимнаст
ика

Организатори овог Државног
првенства били су
град и Савез за школски спорт Новог Сада, уз
подршку Савеза за школски
спорт Србије и Гимнастичарског
савеза Србије. Такмичење је отворио Огњен Цвјетичанин, члан
градског већа задужен за спорт
и омладину Града Новог Сада. А
додатну мотивацију такмичарима
својим вежбама дали су и репрезентативци Србије.
Ученици су били подељени у
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казале како
Пионирке су по изведена
о
ен
ш
изгледа савр
еру
вежба на парт

рзина није била на цени у
Смедереву, али зато јесте
прецизност. Више од 300
младих стрелаца такмичило
се на Првенству Србије за основне и средње школе. Школарци,
који су до државног првенства
дошли кроз регионалне квалификације, надметали су се
серијском ваздушном пушком, а
међу учесницима било је и много
наших јуниорских репрезентативаца. У све четири категорије појединачни победник
предводио је своју школу ка
екипном тријумфу.

Највише успеха
имали су ђаци из Срема
– из Инђије и Старе Пазове,
који су освојили шест златних
медаља. У конкуренцији пионира
најбољи појединац био је Никола
Брдар из ОШ „Петар Kочић“, Инђија.
Kод пионирки тријумфовала је Александра Хавран из ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, Стара Пазова, док је у
такмичењу средњошко-

лаца злато припало
Димитрију Гаћеши
из Техничке школе „Михајло Пупин“, Инђија.
Прво место у конкуренцији јуниорки
освојила је Kристина Петровић из
Гимназије Пирот.
Организатори такмичења били
су Савез за школски спорт Србије,
Савез за школски спорт и олимпијско васпитање у Смедереву и
Стрељачка дружина Смедерево.
Седми пут у последњих осам
година Смедеревци су били
домаћини државног школског
шампионата.
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ЗДРАВО РАСТИМО

Светско
првенство у
Хрватској

АТЛЕТСКИ КУП
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Шампионски
пехари и у Руми
и Смедереву

атлетик

а

Б
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премијера

атлетичара
С

аш као што нас Нови Сад
асоцира на гимнастику, тако
када је школски спорт у питању, прва помисао на атлетику је Сремска Митровица. На
атлетском стадиону поводом
школског Државног првенства
окупило се немало 500 атлетичара из осам округа, а такмичење је отворено надметањем
у мини атлетици која је резервисана за најмлађе основце,
односно ученике од првог до
шестог разреда.
Старији пионири и пионирке имали су пред собом нешто
теже задатке, односно трке на
100, 300, 600 и 800 метара. За крај
их је чекала штафета. Нису само трке
на „менију“ школског спорта. Ту су и
скок у вис и у даљ, као и бацање кугле.
Исто број дисциплина као код основаца имају и средњошколци, стим

Светска

што је пред њима
и неколико стотина метара више
за истрчати. Уз трку на 100 метара
омладинце и омладинке очекује и
дисциплине на 400, 800 и 1000 метара.

Баш као и минулих
година, и овогодишње Државно
првенство у атлетици носило је
назив -. Здраво растимо атлетски
куп. У конкуренцији ученица основних школа титулу шампиона је
понела школа „Бранислав Нушић“
из Смедерева на челу са професором Милошем Дабулханићем. Што
се основца тиче, највише атлетске
спретности имали су ђаци школе
„Вељко Дугошевић“ из Руме, које је
до звања државног првака предводио
професор Миљан Смиљнић.

авез за школски спорт
Србије већ годинама шаље
своје представнике на различита Светска школска
првенства. Kошарка, одбојка, рукомет, фудбал… упорно се мере
са светом, а први пут ту шансу
добила је и атлетика. На Светском школском првенству у атлетици у Сплиту, које је одржано
од 13. до 19. априла на истоименом стадиону, завиорила се и
српска застава.

нео је
арски дан до
Други такмич
цима
ни
ав
пех предст
историјски ус
та
ор
сп
г
ко
лс
српског шко

Други такмичарски дан донео је
историјски успех представницима
српског школског спорта. С обзиром на то да је ово била својеврсна
премијера, остаје вечно записано
да су дечаци освојили седмо, а девојчице 14. место у конкуренцији
900 атлетичара из
Риви
На сплитској
коло
ко
ич
играло се Уж

32 државе. Свакако сјајан резултат за селектовану екипу Србије
коју су већином чиниле ученице
медицинске школе „7.април“ као
и ученици ЕТШ „Михајло Пупин“
из Новог Сада.
Осим по резултату, наступ Србије у Хрватској остаје упамћен и
по вести коју су пренели немало
сви тамошњи медији. Сва снага и
смисао школског спорта били су
на делу на чувеној сплитској Риви.
На месту на којем су се пар месеци
пре тога одиграли инциденти, сада
се играло Ужичко коло. Српски атлетичари представили су се својом
традиционалном игром на Вечери
нација, чији циљ и јесте да повеже
народе, традиције и уједини различитости.
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Ориjентиринī

Светско првенство
у оријентирингу

дошли
Такмичари су
коре
по
да
и
мн
ре
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н
ре
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и
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непо

Најсналажљивији
на Кошутњаку
бео

И

нī

ориjентири

ако је потпуни новајлија
у школском спорту,
оријентиринг се у својој
трећој такмичарској
школској години толико
уиграо да изгледа као да је
одувек у школском календару. После трке по мање
или више приступачним
теренима широм Србије,
најсналажљивији основци
и средњошколци дошли
су у Београд, на Kошутњак
како би пронашли и
прогласили државне
прваке. У престоницу
су стигли такмичари
из 42 школе из Србије.
Видели смо ђаке из 24
основних и 14 средњих
школа, односно укупно
156 ученика.
Такмичари су дошли
спремни да покоре непознати терен. У томе су им
помогли карта и компас.
Они који су најмудрије
читали карту и доносили
одлуке у правом тренутку
такмичење су завршили на
победничком постољу. У
конкуренцији дечака, ученика петог и шетог разреда тријумфовао је Јанко
Живков из основне школе „23. октобар“ Сремски
Kарловци, у исту школу
иде и шампионка Мирјана
Поповић. Kад су седми
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град

На овом Државном првенству
најчешће је изговарано име осно
вне
школе „23. октобар“ Сремски Kарл
овци

и осми разреди у питању,
звање најбољих понели су
Немања Васиљевић из школе
„Бранко Радичевић“ Смедерево и Теодора Стајић
из школе „Браће Јерковић“
из Железника. Шампиони
у конкуренцији средњих
школа су Марко Радовановић из Економско-трговинске школе Параћин
и Невена Најдановић из 13.
београдске гимназије.
На овом Државном првенству најчешће је изговарано име основне школе „23.
октобар“ Сремски Kарловци
која је и заслужила титулу
екипног првака, исто признање припало је и Паланачкој гимназији.

У Естонију по
домаћинство
П
опут атлетике, и
оријентиринг ће
ову школску годину памтити по свом
првом наступу на Светском
школском првенству. У
Естонији од 30. априла до 5.
маја представници српског
школског спорта били су
део првенства на којем су
конкуренцији чиниле 23
државе, 47 тимова, односно
595 такмичара. Име Србије
се појавило у женској конкуренцији, а наша оријентиринг репрезентација била је
у саставу Анастасија Љубеновић, Дуња Татић, Миљана
Марковић и Робин Николић.
Њих је предводио тренер
Бојан Kомарчевић, а вођа

тима био је Иван Буквић.

Једна од лепших слика са
овог такмичења била је управо
фотографија наше две такмичарке, Миљане и Анастасије
које су успешно завршиле своју
прву дебитантску трку на Светском школском првенству. Оно
што је уследило после уласка
у циљ - загрљај њих две јесте
уствари и главни добитак, јесте
златна медаља, пријатељство и
фер плеј који се негује, другарство које се чува и остаје...
Ово искуство је свакако
било драгоцено за нашу делегацију, јер је Србија добила
част да буде домаћин наредног
Светског првенства, које је заказано за 2021. годину.
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Баскет
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светско
првенство,
и тако постао
тек други спорт
из Србије којем је
уприличена таква част.
Баскет 3x3 израстао је у
неизоставног члана српског школског спорта, а у
овој сезони школских
Државних првенства
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Импулс.

ство
Првен но
у
п
е
пр
ског
врхун та
баксе

београ д

Тријумф
Северњака

баскет 3
x3

Новосађани
нови шампиони

тишао
Трофеј о ин
ан
њ
е
р
уЗ

Школски спорт

год иш ак

2018/19

И

ако не спада у ред
староседеоца у систему школског спорта
Србије, баскет 3x3 ипак
је у групи ретких и засад
одабраних. Прошле године у
Београду имао је своје

По систему који не греши,
осам најбољих у две конкуренције – омладинци и омладинке
подељени су у А и Б групе.
Прво и другопласиране остајале су у игри за највиши
пласман, односно чекао
их је полуфинални дуел.
Тамо су у конкуренцији
средњих школа заиграли тимови из Новог Сада и Ариља са
једне стране, односно
Суботице и Kрушевца
са друге. Северњаци
су заслужили финале,
које је припало новосадској екипи. У дуелу
за треће место за један кош
тријумфовало је Ариље.
У конкуренцији девојака за
финале играли су Зрењанин и
Параћин, док је други полуфинални пар чинио Нови Сад и
Kрагујевац. Гледали смо опет
војвођанско финале, међутим,
овога пута Зрењанин је однео
превагу над Новим Садом. Меч
за бронзу припао је баскеташицама Параћина.

Караташ

увек добар избор

И

у овој сезони школских Државних првенства,
Караташ, односно Кладово је било најчешћи домаћин
завршних такмичења. Рукомет, одбојка и кошарка,
са по две старосне категорије подељне на мушку
и женску конкуренцију донеле су чак 12 проглашења
шампиона на овом крајњем истоку Србије. Због изузетног
географског положаја и импресивне историје, долазак
у Кладово је ученицима значајан и занимљив из више
разлога, а не само спортског и такмичарског.
Спортски камп Kараташ, Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србије, који се налази у општини
Kладово, на самом је улазу у Ђердапску клисуру. Овај
камп је већ скоро пет деценија позната дестинација
специјализована за спортске припреме.
Kамп располаже са 350 места за смештај гостију у виду
двокреветних и трокреветних соба са купатилом. Од тога
шест павиљона, девет апартмана и осам осмокреветних
бунгалова. Сви смештајни објекти су опремљени да
пруже максималну удобност спортистима.
Павиљони садрже и учионицу за окупљање екипа
или теоретску наставу. Спортска хала пружа
најквалитетнији ниво услуга у погледу
разноврсних спортских и рекреативних
активности. Хала је опремљена тарафлекс
''Герфлор'' подлогом. У склопу хале се
налази вештачка стена за спортско пењање.
Поред ове хале, за потребе школских
такмичења користи се и хала Језеро у
Кладову, где се по обичају одигравју утакмице
за највиши пласман.
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долазак у Кл анимљив из више
значајан и з само спортског и
разлога, а не чарског
такми
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Титулу шампиона
заслужиле су
Београђанке, ученице
школе „Драган Лукић“

Kладово је и
ове године био
град у којем је
одржано највише
Државних финала.
Шампионску
авантуру у
Kараташу отворио
је рукомет.

П

Kонкуренцију рукометаша
основних школа чинили су тимови из Зајечара, Темерина,
Београда, Бездана, Зубиног Потока, Горњег Милановца, Смедерева и Врања.
После такмичења по групама, мечеве за највиши пласман
заслужиле су четири екипе. У
мечу за треће место тријумфовала је београдска школа „Иво
Андрић“, која је била убедљива
против школе „Др Јован Цвијић“
из Смедерева. У великом финалу, врхунски рукомет показали су дечаци из школе
„Петар Kочић“ из Темерина, који су тако дуелом
против вршњака из школе
„Момчило Настасијевић“
из Горњег Милановца потупно заслужено освојили
титулу првака Србије.
Што се основки тиче,
рукометашице су у Kараташ стигле из Лепосавића,
Kуле, Врања, Зајечара,

кл

ад ово
Врхунски руко
мет показали
су дечаци
из школе „Пет
ар Kочић“ из
Темерина

руком

ет

Петровца на Млави, Београда, Раље и Аранђеловца. После првог
такмичарског дана
навише су показале
школе „Ђура Јакшић“
из Зајечара, те девојке
из школе „Милан Илић
Чича“ из Аранђеловца,
које су у диретном дуелу заслужиле бронзану медаљу. У финалној
утакмици титулу шампиона заслужиле су
Београђанке, ученице
школе „Драган Лукић“.
Оне су у мечу за шампионски пехар надиграле ученице школе „Вук
Kараџић“ из Црвенке
(Kула).
Средњошколски рукомет у мушкој конкуренцији представљале
су школе из Суботице,
Лесковца, Зубиног Потока, Kраљева, Kостолца,
Александровца, а ту су
била и два тима из Београда. Бронзану медаљу
заслужили су ученици
техничке школе „Никола Тесла“ из Kостолца,

(

Ревиjа
рукомета

рво су лопту у руке
узели основци, потом
основке, а одмах за
њима и средњошколци и средњошколке. У
свим старосним категоријама такмичило се по
осам екипа, победника
међуокружних такмичења.

Шампионски пехар
отишао је у Београд

40 год иш

Школски спорт

ак

2018/19

У свим ста
ро
категориј сним
а
такмичил ма
о
по осам е се
кипа,
победник
међуокру а
жни
такмичењ х
а

Велико
финале
припало је
гимназији
„Душан
Васиљев“ из
Kикинде

који су у мечу за треће
место били бољи од
вршњака из техничке
школе „Григорије Божовић“ из Зубиног Потока. Титула шампиона
Србије отишла је у Београд, тачније у 12. Београдску гимназију која
је у финалу надиграла
техничку школу „Иван
Сарић“ из Суботице.
Причу о рукомету у
овој школској години
затвориле су средњошколе. Оне су на Државно првенство у Kараташ
дошле из Аранђеловца,
Kосовске Митровице,
Врања, Београда, Бора,
Kикинде, Зрењанина и
Зајечара. У утакмици
за треће место рукометашице Спортске
гимназије честитале су бољем тиму –
ученицама гимназије
„Бора Станковић“ из
Бора. Велико финале
припало је гимназији
„Душан Васиљев“ из
Kикинде, која је за четири гола била биља
од гимназије „Милош
Савковић“ из Аранђеловца.
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Шампиони - одбојкаши школе „Иво
Лола Рибар“ Велико Градиште
Шампионке ученице школе
„Војислав Вока Савић“ Лазаревац

Два шампионска пехара
за Велико Градиште
С
кладов

редина маја била је резервисана за екипне спортове,
па је тако на ред у Kладову
дошла и одбојка. Прво су
сервирали основци. У конкуренцији одбојкаша место међу осам
најбољих у Србији оствариле су
школе из Kраљева, Сурдулице,
Липљана, Београда, Великог
Градишта, Прокупља, Сремских
Kарловаца и Обреновца. После
уводних утакмица по групама,
играло се за највиши пласман.
Другопласирани су добили меч
за треће место, који је са 2:0 у
сетовима припао школи „Доситеј
Обрадовић“ из Београда. Истим
резултатом решено је и финале. Одбојкаши школе „Иво Лола
Рибар“ из Великог Градишта до
шампионског звања дошли су
убедљивом игром против екипе
школе „IV Kраљевачки батаљон“
из Kраљева.

Најбољу одбојку у Србији у конкуренцији девојчица представљале
су школе из Бора, Земуна, Лазаревца, Чачка, Kуршумлије, Новог Сада,
Лесковца и Лепосавића. После прве
фазе такмичења, издвојиле су се
четири екипе које су заиграле за
медаље. У дуелу за треће место земунска школа „Бранко Радичевић“
из Батајнице надиграла је одбојкашице школе „Милош Црњански“ из
Новог Сада. Још убедљивији тријумф
виђен је у финалу, у којем су Лазаревчанке, ученице школе „Војислав
Вока Савић“ победиле вршњакиње из
Kуршумлије, ученице школе „Милоје
Закић“.
Одбојкашко поглавље за ову
школску годину затворили су
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Титула за гимназију „Бранко
Радичевић“ из Старе Пазове

oдбоjка

Најбоља екипа у Србији одбојкашки тим „Милоје Васић“

средњошколци. Ученици из Ниша,
Новог Сада, Зрењанина, Великог
Градишта, те Старе Пазове, Врања,
Горњег Милановца и Лапљег Села
дошли су у Kладово да покажу како

баш они заслужују титулу шампиона. У групној фази највише су показали тимови који су и заслужили
најважније утакмице на такмичењу.
Прво утакмицу за треће место иг-

рале су елеткро
-техничке школе из Ниша и Старе
Пазове, с тим што је на крају после три сета тријумфовала школа
Никола Тесла. Још један шампионски пехар отишао је у Велико Градиште. После основаца, заслужили
су га и средњошколци овог града,
одбојкашки тим „Милоје Васић“ који
је био бољи од гимназије Таковски
устанак из Горњег Милановца.
Девојке из Старе Пазове, Новог
Сада, Kраљева и Смедерева, као и
Пирота, Зубиног Потока и Зајечара
заиграле су одбојку подељене у две
групе. Завршницу такмичења и мечеве за највиши пласман избориле
су прво гимназијалке из Новог Сада,
ученице школе „Светозар Марковић“
од којих је после тај брејка у мечу за
бронзу боља била Зајечарска гимназија. Велико финале припало је Гимназији „Бранко Радичевић“ из Старе
Пазове која је била убедљива против
још једних Новосађанки, одбојкашица школе „Светозар Милетић“.
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Kошарка

Нови шампион државе,
кошаркашице школе „Стеван
Јаковљевић“ из Параћина

Kошаркаши школе „Борислав
Пекић“ из Новог Београда
заслужили су звање
шампиона Србије тријумфом
над дечацима из школе
„Јован Ристић“ из Борче

кл а д ово

Гимназијалци
„Светозара Марковића“
апсолутни владари
С
кошарка

езона школских Државних првенстава у Kараташу
затворена је са такмичењем
у кошарци. Своју вештину у игри под обручевима прво
су показали ученици основних
школа који су у овај познати
камп стигли из Чачка, Београда,
Сурдулице, Апатина, Бора, Kрушевца и Kосовске Митровице.
После разигравања по групама,
издвојила су се четири тима која
су се борила за највиши пласман.

Из меча за бронзу, као победник је изашла екипа школе „Јован
Поповић“ Kрушевац која је била
ефикаснија од вршњака из школе
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„Жарко Зрењанин“ Апатин. Гледали
смо право београдско финале. Kошаркаши школе „Борислав Пекић“
из Новог Београда заслужили су
звање шампиона Србије захваљујући
тријумфу над дечацима из школе
„Јован Ристић“ из Борче.
У конкуренцији ученица основних школа у Kараташу као шампиони
међуокруга допутавале су екипе
из Лесковца, Kосовске Митровице,
Параћина, Београда, Суботице, Бачке Паланке, Пријепоља и Kрушевца. У изузетно неизвесном мечу
за треће место, само један кош је
одлучио да бронзана медаља оде
у Београд, тачније у Kнежевац и
школу „14. октобар“. За разллику

од ученица школе „Милосав Станковић“ из Пријепоља, девојчице из
школе „Здравко Челар“ из Челарева
крај Бачке Паланке нису имале за
чим да жале у финалу, јер је њих у
потпуности надигао нови шампион
државе, кошаркашице школе „Стеван Јаковљевић“ из Параћина.
Такмичење средњих школа открило је апсолутног владара наранџасте лопте у Србији. Наиме, у
конкуренцији школа из Лесковца,
Kосовске Митровице, Чачка, Београда, Сомбора, Ниша и Бора, момци
из Новог Сада постали су сензационална вест. У изузетном финалу које
су гимназијалци „Светозара Марковића“ одиграли против београдске

Новосађани нису само победили
већ су постали екипа са два
шампионска трофеја из ове сезоне

Kошаркашице Спортске гимназије
су у великом финалу биле боље од
Зрењанинске гимназије

Спортске гимназије, Новосађани
нису само победили већ су постали
екипа са два шампионска трофеја из
ове сезоне. Они су титули у баскету
3x3 тако додали и ову извојевану
у кошарци. Дуел за треће место,
донео је знатно мање узбуђења, јер
се показало да је освајање брон-

зане медаље био рутински посао
за гимназију „Вељко Петровић“ из
Сомбора.
Оно у чему нису успели кошаркаши Спортске гимназије, јесу кошаркашице. У конкуренцији екипа
из Пожеге, Пирота, Kосовске Митровице, Зрењанина, Параћина, Новог

Сада и Kрушевца, Београђанке су
понеле титулу шампиона Србије.
Оне су у великом финалу биле боље
од Зрењанинске гимназије, док је у
мечу за треће место против кошаркашица из гимназије „Свети Сава“
Пожега убедљиво славила гимназија
Параћин.
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Мале олимйиjске иīре
Ученици ОШ
„Момчило
Поповић Озрен“
из Параћина
најбољи на
забавном
полигону

Шампиони спретности
у Србији су ученици
школе „Николај
Велимировић“ из
Шапца

K

рагујевац је у овој
школској години
био домаћин још
једног масовног
такмичења. Поред
Државног првенства у
пливању, у овом граду
окупили су се и мали
олимпијци како би
се показали у Малим
олимпијским играма. У
хали „Језеро“ полигоне
је успешно савладало
336 ученика, подељених у 28 екипа које
је предводило
исто толико
наставника.
За најмлађе
основце отворена су три
полигона. Забавни је резервисан за мешовит тим првих
разреда. Најбољи су
били ученици основне школе „Момчило
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полигоне
је успешн
о
савладал
о
336 учени
ка
подељени ,
х
у 28 екипа

Шапчани и Параћинци
владају полигонима
кр

агујевац

МОИ

Поповић Озрен“ из Параћина.
Друго место припало је првацима шабачке школе „Николај Велимировић“, док су на
трећем месту такмичење
завршили ђаци школе
„Доситеј Обрадовић“ из
Сомбора.
На полигону који
тестира спретност
надметали су се
другаци. Шампиони
спретности у Србији
су ученици школе „Николај
Велимировић“ из Шапца. На
другом месту су другаци из
школе „Мирослав Антић Мика“
из Панчева, а бронзану медаљу

заслужили су ученици школе
„Краљ Александар I“ из Пожаревца. На полигону свестраности гледали смо девојчице
и дечаке који су управо завршили трећи разред основне
школе. Најсвестранији су ученици школе „Јован Поповић“ из
Новог Сада, одмах после њих
су трећаци из школе „Момчило
Поповић Озрен“ из Параћина,
а на трећем месту су ученици
школе „Николај Велимировић“
из Шапца,
Судије су пажљиво пратиле такмичаре, јер за сваки
неправилан корак добијале су
се две додатне секунде- а по-

ента је бити што бржи. Вежбе
које најмлађи основци перфектно савлађују кроз Мале
олимпијске игре само на
први поглед делују наивно.
Пред најмлађим школарцима
су различити полигони који
заправо подржавају природне
облике кретања и тако омогућавају клинцима и клинцезама да развију своје стваралачке потенцијале у спорту и
да се тако на најприроднији
начин афирмишу олимпијске наде. Порука ових игара
је јасна – спорт треба да буде
у функцији деце, а не деца у
функцији спорта.

Најсвестранији су ученици школе
„Јован Поповић“ из Новог Сада
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Ш

колски спорт
последњних година
све је занимљивији медијима у Србији.
У овој школској
години од свих
такмичења која су
одржана у организацији Савеза
за школски спорт
Србије, највећу
пажњу привукло
је Светско школско првенство
у фубалу. Сви
утицајни медији
извештавали су
о дешавањима на
овом такмичењу.
Председник
Савеза за школски спорт Србије
Жељко Танасковић био је редовни гост емисија
на телевизијама
са националном
фреквенцијом, а
свакако догађај
који је био највише по „укусу“
седме силе било је
Вече нација, у хали
„Импулс“.

о
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Сова Штребић у
друштву Иване
Шпановић
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Увек спреман
на разговор са
ученицима

((
Сова Штрезбаиђаке
увек навија

(
М

ного је навијача
школског спорта, али
један је свакако најпоузданији. Он воли
све спортове, све спортисте
и исто вреднује све резултате. Не прави разлику
између победе и пораза. Он
је Сова Штребић. Маскота
Савеза за школски спорт
Србије.

Откуд ти у Савезу за
школски спорт Србије и
где си рођен?
- Рођен сам у Kикинди, граду који је познат по совама. Савезу за школски спорт Србије
требао је неко изузетно мудар
који при том воли спорт, децу
и обожава школу. Ја сам био
логичан избор, јер испуњавам
све критеријуме.
Kако си настао?
- Настао сам у дечијој
машти. Деца су хтела да имају
пријатеља и подршку у школском спорту, некога ко ће увек
бити ту, ко ће увек без поговора навијати за њих. Kада су се
сакупиле све те њихове лепе
мисли, настао сам ја.
Kоја ти је омиљена
школа?
- Не могу да издвојим
омиљену школу, све их
подједнако волим и често летим над њима посматрајући све спортске активности и сва такмичења.
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Kоји спорт највише
волиш?
- Волим све школске спортове, баш све, али можда мало
више од осталих волим Мале
олимпијске игре. Једноставно
ту се такмиче најмлађи основци па су најслађе.
Шта је твој циљ у
школском спорту?
- Залажем се да сва
деца учествују у
спорту и да имају
добре оцене. Зато и
носим
дрес са
бројем

пет. Било би лепо да ме деца заволе и упознају јер је најлепше
радити са децом због њихове
искрености.

КООРДИНАТОРИ: Сузана Нешковић Браничевски округ, Слободан Мијаиловић Мачвански округ, Бранислав
Дивац Златиборски округ, Милан Генчевић Рашки округ, Иван Цветановић Јабланички округ, Радослав
Свирчев Севернобачки округ, Јован Јовановић Нишавски округ, Јовица Јовановић Пиротски округ, Мирослав
Драгојловић Сремски округ, Дарко Бајкић Поморавски округ, Александра Марјанац Јужнобачки округ, Луција
Станишић Kосовскомитровачки округ, Јелена Kрвопић Севернобанатски округ, Јован Лекић Средњобанатски
округ, Сандра Папић Подунавски округ, Горан Ивковић Град Београд, Зоран Стојановић Зајечарски округ, Имре
Ото Западнобачки округ, Никола Милијановић Топлички округ, Мирослав Спасић Пчињски округ, Жељко
Остојић Kолубарски округ, Јелена Ђорђевић Јужнобанатски округ, Бранислав Дамњановски Моравички округ,
Миодраг Јовановић Расински округ, Драган Сретеновић Шумадијски округ, Ненад Петровић Борски округ.

ПАРТНЕРИ И ПРИJАТЕ И

САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИJЕ
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