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ОРАО
ЧЕКА ИМЕ

УДОВИЧИЋ:
Спорт вас учи животу

ТАНАСКОВИЋ
о години изазова

Другарство победило
у Поречу

ДОГАЂАЈИ

ДВОГЛАВИ ОРАО МАСКОТА
СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА
О
дбојкашe и одбојкашице који ће
се од 25. јуна до 3. јула такмичити на Светском школском првенству у Београду представљаће
једна маскота, а два лица. Двоглави орао
којег је осмислио Марко Шерер ученик
београдске Средње школе за дизајн победио је на конкурсу који је месец дана био
отворен за ученике свих средњих школа у Србији.
- Изабрао сам двоглавог орла као маскоту јер је то део грба наше државе. Хтео сам
да овогодишња маскота буде везана за локацију тј. државу у којој се ово првенство
одржава. Дао сам им белу мајицу и црни
шорц што је стандардна одећа на физичком
у средњим школама. Једна глава је мушка,
а друга женска. Хтео сам да прикажем дружење кроз одбојку у овој маскоти и лопту
сам ставио на центар тачно изнад двоглавог орла као симбол добацивања, забаве
и игре- рекао је Шерер на коференцији за
новинаре која је данас одржана у Средњој
школи за дизајн поводом проглашења победника конкурса.
Избор маскоте поздравио је и државни
секретар за спорт и председник организационог одбора Светског школског првенства Предраг Перуничић, као и директорка
Средње школе за дизајн Јелена Медаковић.
Председник Савеза за школски спорт Србије
Жељко Танасковић истакао је да је уживао
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у „жирирању и избору најбољег међу многим пристиглим креативним радовима”,
док је директор маркетинга Одбојкашког
Савеза Србије Зоран Аврамовић напоменуо је да је „било тешко донети одлуку иако је Марков рад евидентно имао највише
духа и смисла”.
Победника конкурса за маскоту, компанија ВИП мобиле, иначе генерални
спонзор Одбојкашког Савеза Србије, наградила је најновијим моделом андроид
телефона „Хјуавеј”. У најужи избор ушао
је и Стефан Цвијановић, такође ученик
Средње школе за дизајн и Теодора Обрадиновић из Школе примењених уметности из Шапца.
Потрага за маскотом трајала је до 31.
марта, а око 30 пристиглих радова оценио је жири у саставу: Драган Јовићевић
уредник рубрике култура у НИН-у, Јелена
Медаковић директорка Средње школе за
дизајн, Зоран Аврамовић директор маркетинга Одбојкашког савеза Србије и Жељко
Танасковић председник Савеза за школски
спорт Србије.
Потрага за маскотом за Светско првенство је само наизглед завршена. Ту је маскота, али и даље је безимена. Ко ће бити кум
двоглавог орла? Савез за школски спорт је
отворен за предлоге, а њих можете оставити на фејсбук страници Савеза за школски спорт Србије.

УВОДНИК

ВАЊА УДОВИЧИЋ

МИНИСТАР ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Поштовани ђаци, драга децо, будући спортски шампиони,
Велико ми је задовољство да уводником у новом спортском дечијем часопису ‘’Пламенко’’ будем први који
је имао част да испише свој поглед
на спорт и одрастање. Сасвим сам
сигуран да ће ‘’Пламенко’’ исписати
најлепше спортске приче, које се дешавају у школском спорту, које треба да инспиришу што већи број ученика да се активно укључе у спортске,
наставне, ваннаставне и ваншколске спортске активности.
Полазак у школу је за мене, као и
за сву децу, био можда најважнији
тренутак у животу - први сусрет са
учитељицом, другарима, упознавање живота кроз књиге, а школа ми
је постала, поред породице, најважнији кутак. На моју срећу, имала је
и базен, који ће у будућности бити
моје спортско борилиште и животни полигон за одрастање.
Када сам постао министар, нисам
заборавио своја сећања и важну улогу школског спорта у мом спортском
развоју, образовању и одрастању.
Данас Министарство омладине и
спорта заједно са Савезом за школски спорт, реализује бројне програме и ствара услове којима се подстичу деца у школама широм Србије
да се у што већем броју укључе у
школске спортске активности. Мени је спорт у школи помогао да стекнем радне навике и будем одговоран
према својим обавезама, да будем
здрав, да схватим колико је тимски
дух важан за успех, да пораз није
крај света, већ поука за будућност,
да поштујем противника, да играм
фер и будем поштен.
Укључите се у школски спорт,
представљајте свој разред, школу,
град. Будите ђаци репортери, ширите
добре спортске приче, покажите другој деци зашто је спорт важан.
Исто тако, са највећим задовољством ћу позвати све школарце, да током свог одрастања пронађу
спорт за себе, да упорно и марљиво
тренирају, а награде ће доћи – у школи, животу, породици, послу…
„Пламенку” желим да буде „ветар у леђа” школском спорту и да
својим текстовима буди жељу школараца за спортом и спортским активностима.
Министар омладине и спорта,
Вања Удовичић

СПОРТ ВАС
УЧИ ЖИВОТУ
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ИНТЕРВЈУ

ЖЕЉКО ТАНАСКОВИЋ
ГОСТ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША” ИЗ БЕОГРАДА

СПОРТ ОТКРИВА КАРАКТЕР
Ж

ељка Танасковића смо некада гледали као одбојкаша. Уживали смо у његовим потезима, бодрили смо њега и
нашу одбојкашку репрезентацију. Последњих година је први човек Савеза за школски
спорт Србије и брине о потребама школараца на
школским такмичењнима, а и многим другим
пројектима иза којих стоји овај Савез...
- Док сам био ученик учествовао сам на разним
школским такмичењима и првенствима, тако да
ми је школски спорт познат одавно. На срећу, имао
сам одличног професора физичког васпитања који
ме је усмерио ка одбојци. С обзиром на то да сам
био врхунски спортиста са успешном каријером и
у генерацији која је освајала велики број медаља,
схватио сам да је школа управо то место на коме

би требало да се изврши селекција и одабере спорт
којим ћемо се бавити – објаснио је Танасковић због
чега се одлучио да дође на место председника Савеза за школски спорт Србије.
Да ли на такмичењима причате ђацима о свом
великом искуству у одбојци и на тај начин их подстичете да се баве спортом?
- Имамо доста такмичења, па сам баш на њима доста разговарао са учесницима. Ви, деца сте
искрени и зато нема за нас веће среће него да на
вашим лицима видимо осмех после добре утакмице. Ви сте најбитнији у целој овој причи, А пошто су деца врло искрена са њима највише волим да радим, јер данас наћи неког искреног са
ким ћемо разговарати и ко ће о томе реално писати је врло тешко.

Како се дошло на идеју да се покрене пројекат „Ђак репортер “, а затим и часопис ,, Пламенко”?
- Једноставно сви у Савезу имали смо велику
жељу да управо ученици пишу и извештавају
са такмичења и тако учествују у нашем циљуа то је да сву децу укључимо да се активно баве спортом. Срећан сам што је пројекат „Ђак
репортер“ заживео и што ћемо имати прилику да у „Пламенку“ читамо ваше извештаје. Ми
желимо и на овај начин да позовемо децу да се
баве спортом, не мора то бити професионално, него све само зарад здравог живота. Многи
кажу да спорт гради карактер, али ја мислим
да га само открива.
Ви сте тренутно председник Савеза за школски спорт Србије и тренер ОК “Визура” , како
усклађујете све обавезе?
- Ја сам волонтер на месту председника и моје
активности се углавном своде на лобирање и присуствовање финалним деловима такмичења. С
обзиром на то да ми је спорт веома пуно пружио у животу, формирао ме као човека и дао ми
могућност да могу нормално да живим, дужан
сам да вратим то спорту. Моје ангажовање у Савезу своди се на волонтерски рад и из тог разлога имам времена и могућности да радим и неке
друге ствари. Није лако све уклопити, али успевам некако да постигнем све.
* Шта све очекује Савез до краја школске године?
- Много тога. Ова година је година изазова
за наш Савез. Поред устаљених пројеката, вредно радимо и на припреми два велика такмичења. Најпре нас у мају у Врању очекују школске Олимпијске игре, на којима ће наступити чак
7.000 учесника, а потом нам крајем јуна предстоји и Светско школско првенство у одбојци.
Први пут ћемо организовати светско школско
такмичење и то најзахтевније. У Београд ће нам
доћи мушке и женске школске одбојкашке екипе из чак 35 држава.
Анђела Марчићев
ОШ”Веселин Маслеша”
Београд
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ЗВОНИ, ОДБОЈКА ЗОВЕ!
СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО
У ОДБОЈЦИ (25. ЈУН – 3. ЈУЛ)

У

Палати Србија први пут се зачуло школско звоно. Зазвонило је јер је одбојка позвала да
се одржи свечано жребање
група и отвори прво поглавље приче о Светском школском првенству у
одбојци. Куглице су се завртеле и одредиле судбину наших представника. Ученице Спортске гимназије из Београда
такмичиће се у Групи Г заједно са Грчком, Пољском и Кипром, док ће момци из Средње школе Велико Градиште
такмичење почети у групи Ф, где се још
налазе и Грчка, Чиле и Словачка.
Одбојкаш Средње школе Велико
Градиште Никола Илић напоменуо је
да осећа велики понос што ће у Београду на школском Светском првенству носити дрес Србије.
- Ово је велика част. Толико сам
срећан што смо овде, што имамо
прилику и да видимо сва ова велика одбојкашка имена. Обећавам да
ћемо дати све од себе да на најбољи
начин представимо нашу земљу –
рекао је Илић.
Одбојкашица Спортске гимназије
Мила Ђорђевић била је делимично
задовољна жребом.
- Група није лака, али у сваком
случају ми ћемо дати све од себе да
на прави начин представимо Србију. Сви са нестрпљењем очекујегрупе

група

А

ФРАНЦУСКА
БРАЗИЛ
ЛЕТОНИЈА
ЕСТОНИЈА

група

Б

ШПАНИЈА
КИПАР
ИТАЛИЈА
РЕП. ИРСКА

група

Ц

ИРАН
НЕМАЧКА
ДАНСКА
ЈЕРМЕНИЈА

група

Д

група

Е

ГРЧКА
ЧИЛЕ
СЛОВАЧКА
СРБИЈА

група

Ф

768 64

ученика

ТУРСКА
АУСТРИЈА
ЧЕШКА
МАКЕДОНИЈА

група

Г

ПОЉСКА
ИЗРАЕЛ
ПОРТУГАЛИЈА
КОСОВО*

група

Х

екипе

224 11

утакмице

МУШКАРЦИ
ЦИ

КИНА
ЕНГЛЕСКА
БУГАРСКА
ЦРНА ГОРА

ског спорта. Кулен је уверен да ће Србија бити одличан домаћин свог првог
Светског школског првенства. Градоначелник Панчева Саша Павлов напоменуо је да његов град поносан што
ће помоћи Београду у организацији.
Председник Европске и потпредседник Светске одбојкашке федерације
Александар Боричић изразио је задовољство што је Одбојкашки Савез Србије партнер овог такмичења.
Гости жреба били су представници
амбасада земаља учесница, а догађај је
подржао и селектор одбојкашке репрезентације Србије Никола Грбић.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
У БРОЈКАМА

МУШКАРЦИ
ЦИ

KИНЕСКИ
ТАЈПЕХ
МАЂАРСКА
ХОЛАНДИЈА
ХРВАТСКА

групе

мо почетак такмичења- рекла је Мила Ђорђевић.
Свечаном жребу у Палати Србија, између осталих, присуствовали су: Предраг Перуничић, председник организационог одбора Светског
школског првенства и државни секретар за спорт, Јан Кулен, генерални секертар Међународне федерације школског спорта (ИСФ) и делегат
првенства, Жељко Танасковић, председник Савеза за школски спорт Србије, Саша Павлов, градоначелник Панчева, Александар Боричић,
председник Европске и потпредседник Светске одбојкашке федерације.
Председник организационог одбора
Светског школског првенства и државни секретар за спорт Предраг Перуничић истакао је да је „2016. година великих такмичења - не само у свету, због
предстојећих Олимпијских игара, већ
и у Србији. После ватерпола, футсала
и школски спорт окупиће најбоље...“ .
Перуничић је напоменуо да је уверен
да ће ово школско и дечије такмичење
протећи у духу фер-плеја и да ће деца показати одраслима како се то ради. Генерални секертар Међународне
федерације школског спорта (ИСФ) и
делегат првенства Јан Кулен рекао је
да је част бити део једног оваквог жреба који је окупио битна имена срп-

128
судија

35

шефова
делегација

хала

35

држава

16

терена

128

професора

200

волонтера

групе

ДЕВОЈКЕ

ТУРСКА
ЧИЛЕ
БЕЛГИЈА ФЛ
ЛИХТЕНШТАЈН

група

групе

Жребом је руководила председница техничке комисије за одбојку у ИСФ Моник Крек Гивер, а помагали су јој прослављени одбојкаш,
потпредседник Одбојкашког Савеза Србије и амбасадор Специјалне Олимпијаде Вања Грбић и некадашњи капитен женске одбојкашке
репрезетације Србије, одбојкашица
Весна Читаковић Ђуришић.
Светско школско првенство у
одбојци одржаће се од 25. јуна до 3.
јула. Уз подршку града Панчево, Београд ће угостити чак 64 екипе из
35 земље.

А

ПОРТУГАЛИЈА
ХОЛАНДИЈА
СЛОВЕНИЈА
ЕНГЛЕСКА

група

Б

БРАЗИЛ
СЛОВАЧКА
МАЂАРСКА
ЦРНА ГОРА

група

Ц

ШПАНИЈА
БУГАРСКА
ДАНСКА
ЈЕРМЕНИЈА

група

Д

ДЕВОЈКЕ

НЕМАЧКА
ФРАНЦУСКА
ИЗРАЕЛ
КОСОВО*

група

Е

КИНА
ЧЕШКА
ИТАЛИЈА
ЛУКСЕМБУРГ

група

Ф

ГРЧКА
ПОЉСКА
КИПАР
СРБИЈА

група

Г

КИНЕСКИ
ТАЈПЕХ
ХРВАТСКА
АУСТРИЈА
ЕСТОНИЈА

група

Х
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РЕПОРТАЖА ИЗ МИЛАНА

ПУТОВАЊЕ
ИЗ СНОВА

ОШ „Свети Сава“ Житиште
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад
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олазак у школу ове године донео
нам је велику радост. У школи су нам
саопштили да је наша школа „Свети
Сава“ из Житишта заједно са школом
„Доситеј Обрадовић“ из Новог Сада добила
наградно путовање у Милано. Из наше школе
је било потребно шест дечака – фудбалера,
и исто толико девојчица – фудбалерки из
новосадске школе.
Ученици осмог разреда су у прошлој години
освојили државно првенство у малом фудбалу и тиме је наша школа награђена. Велико
изненађење за нас је што нас је испратио министар омладине и спорта Вања Удовичић.
Мислили смо да је озбиљан и строг, међутим,
он се шалио са нама. Пожелео нам је срећан
пут и да поједемо све сендвиче.
Насмејаних лица кренули смо ка Милану.
После дугог пута сви су стигли у хотел Ст. Џон,
а сутрадан смо сви заједно - и фудбалери и
фудбалерке отишли на сајам Експо. Када смо
дишли до Киндеровог штанда, прешли смо један полигон и дали неколико интервјуа. Касније смо у оквиру Киндер+спорт одиграли
ревијалну утакмицу са Италијанима.
Највеће задовољство за нас је било то што је
последњи меч за нашу школу играо Дејан Станковић. Играли смо утакмицу заједно. Колико дечака сања о томе? А ето ми на италијанском те-

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Цртеж Душана
Михољчића ОШ Свети Сава Житиште
рену играмо против Италије. Изгубили смо, али
то није важно, важно је играти. Деки је био и наш
домаћин. Врло је занимљив. Водио нас је на стадион „Сан Сиро“ где је некада и сам играо. Седели смо у фотељама њихових фудбалера.
Ишли смо у музеј спорта, у ком су изложени
пехари и дресови познатих фудбалера. Стадион Сан Сиро, предивна зелена површина која
мами да шутирамо лопту по њој, а гледалаца
пуне трибине. Како би то било дивно! Али нека, сачекаћемо док порастемо, можда се и то
деси. Неко од нас у Интеру.
Добили смо поклоне од директора клуба „Интер“ што нас је обрадовало. Милано је диван
град са грађевинама и скулптурама. Има уличних забављача. Обилазили смо град и продавнице, јели пице и сладолед. Све је било супер организовано. Осећали смо се као у бајци.
Вратили смо се кући после четири предивна дана. Ово путовање било је велико и лепо
искуство. Моји другари и ја смо били поносни што смо представљали своју државу. Зато желимо да се захвалимо министру Вањи
Удовичићу и Савезу за школски спорт што
су нам омогућили овај доживљај..
Као да смо сањали диван сан, сан о Интеру, да тамо играмо... У једној књизи пише:
Заиграј за месец па и ако промашиш бићеш
међу звездама.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ СПОРТА
„Свети Сава“ на ЕП у ватерполу
Основне школе „Свети Сава“ и Вук Караџић“ посетиле су
Европско првенство у ватерполу за мушкарце и жене. Карте је обезбедио директор Основне школе у Брадарцу, а превоз су заједнички организовале наше две школе. Срећних
24 ученика трећег, шестог и осмог разреда су имали прилику да одгледају утакмицу Србија – Шпанија у женској конкуренцији и Италија–Грузија у мушкој. Наставник Саша Миловановић каже да је посета Комбанк арени била једно лепо
искуство, али и повод за дружење ученика две школе.
Новинарска секција
ОШ „Свети Сава“ Пожаревац

Мали фудбал за осмаке
У ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу од 9. до 14. марта трајао
је турнир у малом фудбалу за ученике осмог разреда. Првог дана турнира састале су се екипе 8/4 и 8/5. Победило
је 8/4 резултатом 5:2. Победничка екипа 8/4 сутрадан се
састала са екипом 8/3. Убедљивом победом од 6:1 пласирали су се у следећи круг такмичења. Следећег дана турнира састале су се екипе 8/1 и 8/2. Екипа 8/1 је убедљиво савладала екипу 8/2 резултатом 4:0. Последњег дана
турнира састале су се две најбоље екипе- 8/4 и 8/1. Сјајном победом од 7:2 тријумфовало је одељење 8/4 и тако
постало шампион школског турнира у малом фудбалу.
Матија Шутовић 7/2
ОШ „Јован Цвијић” Костолац

Из Каћа право на футсал Еуро
У периоду од 2. до 13. фебруара наша земља била је домаћин
Европског првенства у футсалу. То је 10. по реду Европско
првенство у футсалу у организацији УЕФЕ. Ове године у Београду сусрело се 12 репрезентација а победу је однела Шпанија док је наша репрезентација заузела 4. место.
Ученица наше школе ОШ „Ђура Јакшић“ у Каћу Јелена Добријевић имала је част да на отварању Европског првенства
у футсалу у Арени 2. фебруара 2016. године изнесе лопту
на терен. Пред почетак утакмице Србија – Словенија, Јелена је изнела лопту на терен а почетни ударац пред више од 11.000 људи извео је бивши репрезентативац Србије Дејан Станковић
Новинарска секција
ОШ „Ђура Јакшић” Каћ

Општинско такмичење у стрељаштву
Последњег дана месеца марта у просторијама Спортског
друштва „Металац” у Бору одржано је Општинско такмичење у стрељаштву за ученике основних и средњих школа. Седам екипа, односно укупно 28 такмичара пионира
и пионирки, омладинаца и омладинки борило се за одлазак на Окружно такмичење у Белој Паланци у појединачној и екипној конкуренцији. РЕЗУЛТАТИ: екипно пионириОШ„3.октобар” Бор (Ђорђе Ицић Вељко Петровић, Огњен
Перић); пионирке, ОШ„Душан Радовић” Бор (Нина Станисављевић, Нађа Станисављевић и Милица Трујић); омладинци: Машинско-електротехничка школа Бор (Стефан Гађић,
Димитрије Рајковић и Маријан Милојић); омладинке- Машинско-елекротехничка школа Бор (Милица Машић, Андјела Грујић и Ирена Тончев). Најбољи појединачни резултат
остварили су пионири Младен Мишковић из ОШ „Бранко Радичевић” и Марија Белчић из ОШ„ 3.октобар” док се
међу омладинцима истакао Алекса Анисијевић из Гимназије „Бора Станковић”.
Матија Јанков
ОШ „Трећи октобар” Бор
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ДРУГАРСТВО
ЈЕ ПОБЕДИЛО

Дружење фудбалера и новинара почело је у аутобусу

С

убота, недеља, 2. и 3. април:
У поподневним часовима
кренули смо из Алексинца.
Атмосфера у школи пред полазак је била готово свечана. Путујемо
у Пореч на Светско школско првенство у футсалу, али не у улози фудбалера, већ ђака репортера и сви у школи су схватили важност овог задатка
и трудили се да нам помогну. Од школе смо добили нови професионални
фото- апарат и сву неопходну опрему
како бисмо и технички били достојни задатка и догађаја. Прва станица
био је Нови Сад, друга Суботица где
нас је чекала екипа фудбалског тима
који је имао част да представља Србију на Светском школском првенству
у футсалу. Ученици техничке школе
„Иван Сарић“ победили су на републичком такмичењу и тиме стекли
право да носе национални дрес на
једном светском такмичењу.
Кроз разговор са њима увидели смо
да су јако амбициозни, желе да играју
са фудбалским велесилама као што
су Бразил, Португалија и Италија и
циљају прво место. Наставили смо
путовање у више него позитивном
расположењу - распевано, весело са
типичним средњошколским шалама,
задиркивањима, коментарима...
Како смо се приближавали мору,
пејзажи су се мењали . Од равница
Славоније до долина Истре. Поглед
на море је изазвао највеће узбуђење.
Музика у аутобусу је постала још јача
а расположење је додатно узаврело.
У вечерњим часовима смо коначно
стигли у смештај у коме ћемо боравити наредних недељу дана. Хотел

Српско коло на Дану нација у Поречу
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Школска репрезентација Србије у футсалу
„Делфин“, огроман комплекс који
делује импозантно већ на самом улазу. По самом уласку у хотел дочекали су нас вршњаци са свих крајева
планете. У лобију су одмарали Бразилци, спонтано смо почели да се
дружимо са њима. Као да нам је тек
тада постало јасно- ми смо на светском првенству и све нас чека један
велики и озбиљни задатак.
Понедељак, 4. април: Такмичење
није могло боље да почне по репрезентацију Србије, Србија – Мађарска 4:2.

Наш тим је лоше отворио меч, већ
после седам минута Мађари су имали предност од два гола. Србија је до
краја првог полувремена успела да
стигне до изједначења да би у другом полувремену направила и невероватан преокрет.
Радосни због победе кренули смо на
свечано отварање Светског првенства,
које је одржано у сали Интерспорта.
Церемонији су присуствовали високи
званичници ИСФ-а, ХССС–а, Истарске
жупаније и хрватски министар просвете и спорта Предраг Шуштар, а пр-

венство је подржала председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић.
Цермонија је била весела и аутентична. На терен су у пару излазили
представници свих репрезентација
са својим заставама, што је био јако
леп призор. Било је ту и песме, плеса,
жонглирања лоптом...церемонија је
завршена подизањем заставе ИСФ-а
што је означило и званичан почетак
ове велике манифестације.
Уторак, 5. април: Други дан
такмичења донео је нашем тиму две
утакмице. Нажалост, нисмо имали

ДНЕВНИК ИЗ ПОРЕЧА

Ђаци репортери на задатку
разлога за радост као дан раније,
Португалија – Србија 6:1.
Србија је на почетку првог полувремена играла добро, нападачки и
одважно и тада је наш тим успео да
дође до предности од 0:1. Ствари су
се промениле у наставку након што
је у игру ушао Бето. Португалија је
ређала шансе и углавном их претварала у голове да би на крају заслужено и убедљиво славила.
Нови убедљиви пораз Србије уследио је од квалитетне репрезентације
Аустрије, Србија - Аустрија 2:8.Аустрија је током целе утакмице имала
предност и диктирала темпо. Након
одбитка Павловић је смањио на 1:2,
али су Аустријанци брзо и лако повећали предност на 1:4 да би голом
Бабића наша репрезентација стигла
до 2:4, међутим, убедљив пораз никако нисмо могли да избегнемо.
Среда, 6. април: И трећи такмичарски дан био је у знаку две утакмице, а Србија је остварила половичан
учинак, Бразил - Србија 11:0.
Србија није успела да стане на пут
Бразилцима који су хитали ка освајању
титуле светског шампиона. Они не
знају за пораз. Бразил је неумољив
и дефинитвно најбољи тим овог првенства. И коначно, у другој утакмици Србија је коначно остварила победу. Овог пута против била је боља од
Италије, Италија - Србија 1:3
Италија је групну фазу такмичења
завршила на последњој позицији без
тријумфа. Србија је заузела четврто место у групи А и тиме стекла
услов да игра против трећег у групи Ц. Треће место у групи Ц је заузела Хрватска!
Четвртак, 7. април: Наши момци
као да су осуђени на најтеже ривале
на овом такмичењу. Дошао је тренутак и за сусрет са домаћином и екипа из Суботице је умела да га искористи, Србија – Хрватска 6:5.
Хрватска је на почетку меча успела да дође до предности од 0:1 да би
наши момци стигли до преокрета од
4:1. Јурили су Хрвати наше фудбалере, приближили су се на 5:2, па на 5:4.
Србија успева да постигне још један
гол, међутим, домаћин се није дао

Детаљ са утакмице Бразил – Србија
и стиже до 6:4. Суботичани су „стали“ на лопту и стрпљиво и паметно
привели утакмицу крају.
Сваки делић Пореча прича је вредна дивљења. Од знамените Еуфразијане, преко структура улица и
зграда, готово да и не постоји траг
минулих времена који неће побудити интересовање. Наше интересовање је највише пробудио главни
трг у Поречу, где је одржана је манифестција Дан нације.

ни су им се придружили Бразилци ,
Хрвати, Аустријанци и многи други.
На Дану нација на моменте се није
могло разликовати ко је из које државе на бини јер је владало толико
пријатељство између играча да се
у једном тренутку велики број људи из различитих држава налазио на
сцени. Плесали су уз традиционалне
ритмове, али и уз мало новију музику. Један мулти-културалан дан који
је забавио све присутне до вечерњих

судио пенал који није постојао, уз то
је и голмана Николића послао у свлачионицу пре времена.
Без првог голмана заиграли смо
„руски рулет“ и изгубили.
Субота, 9. април: Србија је победом отворила такмичење, али није
успела на исти начин и да га заврши, Србија – Кипар 0:1.
Србија је од почетка имала иницијативу и стварала велики број шанси. . Једна од квалитетнијих утакми-

Незаборавно дружење са светским шампионима
Репрезентације су могле да одморе од футсала како би се забавиле
и упознале културе нација које су на
пренству. Сви су добили прилику да
представе своју државу. На штандовима су се налазили производи који
карактеришу одређену државу: сувенири, храна, пиће, пропагандни материјал и поврх свега позитивна енергија
коју је ширила свака нација на себи
својствен начин. Током манифестације на бини су се смењивале екипе
које су традиционалном музиком и
плесом представљале своју државу.
Србија је довела атмосферу до
усијања када су изашли на бину и
уз традиционално коло инспирисали
и остале учеснике да заиграју. На би-

сати и што је најбитније све државе
су оставиле одличан утисак и представиле себе у најбољем светлу.
Петак, 8. април: Овог пута Србија је
играла против Португалије и судија,
Португалија – Србија 10:9 (4:4).
Србија није успела да се Португалији освети за пораз у групи. Наша
репрезентација је лоше ушла у дуел
и одмах на почетку примила гол. Успели су наши играчи да се пробуде
и крену напред. Резултат свега тога
је био невероватан преокрет. Србија
је имала три гола предности, водила
је 4:1. Португалци су се у другом полувремену тргли и стигли до изједначења два минута пре краја меча.
Погрешном проценом, судија је до-

ца Србије, али једноставно лопта није
хтела у гол. Због пораза, наша репрезентација је заузела 12. место на
овом Светском првенству.
У хали Интерспорта одиграле су се
финалне утакмице женских и мушких
екипа. У обе конкуренције тријумфовао је величанствени Бразил. Девојке су победиле Француску, а момци
Иран. После финалних утакмица уследила је додела медаља и церемонија
затварања Светског школског првенства у футсалу. Неки су славили, неки
жалили али једно је сигурно, сви су се
одлично дружили. Застава ИСФ-а је
свечано спуштена.
Новинарска секција
Алексиначка гимназија
пламенко АПРИЛ 2016. 9

ЂАЧКЕ ПРИЧЕ

МИ ПЛЕШЕМО ЦЕЛИ ДАН И НОЋ
ројекту „Твој лајк за наш плес“, који је
организовао Савез за школски спорт
Србије, одазвало се доста плесних група из разних школа у Србији, међу којима је била и наша, „Светозар Марковић“ из Лапова. Од момента када им је наставник музичке
културе саопштио да ће се такмичити, ученици
су добили још већу мотивацију за плес, самим
учешћем у њему.
Свака од група је дала максимум да би освојила
што бољи резултат и наравно показала своју јединствену кореографију. То су показале у још већој
увежбаности и уложеном труду око смишљања
оригиналне кореографије. Најуспешнији у шко-

ких у Србији, поставила сам њеним члановима
неколико питања.
Када сте основали групу и увежбали прве кораке?
– Групу смо основали пре три године, па смо у
том периоду смислили и увежбали кораке и показали их нашим другарима из основне школе.
Тада је била и прва приредба на којој смо наступили.
Шта је то што вас је подстакло да играте баш
џампстајл и у којом мери се он игра у Србији?
– Џампстајл смо гледали као неки нови плес
који није много заступљен у Србији, па смо решили да почнемо да га играмо и ширимо. Мало
људи данас у Србији игра џампстајл, можда негде око 20, рачунајући и нас, али наравно број је
већи него пре две године. Џампстајл захтева пуно кондиције, све остало није ни битно. Најбитније је колико се трудите и да ли имате вољу да
успете. Физичка спремност у нашем случају не
представља ни најмањи проблем.

пех за који сте добро радили и онда се све то исплати. Љубав према овом плесу је наша главна
мотивација. Док плешемо ми исказујемо наше
емоције у том тренутку, да ли ћемо играти јако
и енергично, јер нас је неко изнервирао у том
тренутку, или елегантно и течно, јер се осећамо као да је цео свет наш. Љубав према плесу
се развијала три године и даље се развија. То
је нешто наше... Нешто што смо ми пренели у
нашу школу, нешто што ће се, надамо се, још
пуно година играти.
Од вашег првог наступа до сада, колико је порасло интересовање других ученика за ову врсту плеса у школи?
– Три године је прошло од нашег првог наступа. Учценици млађих разреда се прилично интересују, па понеки чак покушавају да нам буду конкуренција. Стварно се надам да овај плес
неће нестати из наше школе, већ да ће га и остали ученици ширити и показивати млађим генерацијама, као што смо и ми њима.

ли, а и у целом пројекту били су џампери, тј. група Вајт поинт.
На интернет такмичењу су за своју феноменалну тачку „Kejџ“ освојили прво место, сакупивши највише лајкова на интернет страници и
Јутјуб каналу Савеза за школски спорт Србије. Захваљујући том резултату имали су задовољство да
посете Сајам спорта. На штанду Савеза за школски спорт Србије џампери су својом победничком кореографијом привукли доста људи, а поготово млађе генерације које су показале велико
интересовање за ту врсту плеса. Поводом резултата који је група Вајт поинт постигла на овом
такмичењу и плеса џампстајл, као један од рет-

Које су по вашем мишљењу особине које треба
да има сваки плесач да би био успешан?
– Плесач мора бити јак карактер, јер ако жели
да плеше и да буде успешан мора поднети критике, у нашем случају увреде које су нам вршњаци свакодневно добацивали, али нисмо обраћали
пажњу на то. Плесу посвећујемо не пуно, али за
нас довољно времена. Кораке веома лако и брзо
научимо, јер када смо решени да нешто научимо,
ми то научимо у року од недељу дана.
Шта је то што вас мотивише да играте и будете успешни у томе?
– Бити упоран, чак и када сви остали то не
виде, одгурати то до краја и тек тада осетите ус-

Колико пажње сте посвећивали увежбавању
кореографије захваљујући којој сте освојили прво
место на такмичењу „Твој лајк за наш плес“ ?
– Нисмо очекивали прво место, хтели смо само да оставимо добар утисак на све, али, наравно, труд, рад и воља довели су нас ту где смо сада. Нама заправо резултати и нису толико битни.
Трудимо се и радимо и улажемо само да бисмо
после одгледали видео и видели себе како блистамо, како смо успели.

ЏАМПЕРИ ПОБЕДНИЦИ
ТАКМИЧЕЊА „ТВОЈ ЛАЈК
ЗА НАШ ПЛЕС“

П

10 пламенко

АПРИЛ 2016.

Александра Јанкоски
ОШ „Светозар Марковић“
Лапово

ЂАЧКЕ ПРИЧЕ
ЗДРАВА ХРАНА
Хранити се здраво формула је живота,
здрава храна права је лепота.
Једи здраво и не брини за здравље,
таквом храном стичеш срце лавље.
Срце лавље дугог живота вредно,
признати се мора, не може бити свеједно.
Брза храна сада је у моди,
здрављу она може много да шкоди!
Колико је штетно сви морају знати,
хитно се на пут таквој храни мора стати.

УЧЕНИЦИ
ОШ „АНДРА
САВЧИЋ“
ИЗ ВАЉЕВА
ЗНАЈУ СВЕ О
ПРАВИЛНОЈ
ИСХРАНИ

Здравље ипак треба да буде на првом месту,
у сваком моменту и у сваком гесту.
Воће, поврће то је избор прави,
нек то буде у свачијој глави.
Хамбургер, пљескавице, паштете, саламе
већину људи много маме.
ИЗБЕЋИ ИХ ОДМАХ ТРЕБА,
ВЕЛИКА ОПАСНОСТ ОД ЊИХ ВРЕБА!
Здрава храна, права храна,
донеће вам живот без икаквих мана.
Елена Радосављевић 7/5
ОШ „Андра Савчић“
Ваљево

ЗДРАВО

растимо
П

ројекат „Здраво растимо“ и
у нашој школи је подразумевао учешће свих ученика
седмог разреда и започео
је спровођењем анкете у свих пет
одељења. Пројекат је реализован уз
помоћ наше професорке физичког
васпитања Весне Николић, а кроз
низ едукативних трибина на којима су, поред тога што су пратили
предавања, наши ученици активно учествовали у дискусијама на тему
здраве исхране,
спорта, значаја
правилног раста и развоја...
Посебно смо
поносни на трибину која је одржана поводом
Дана дијабетичара. Том при-

ликом предавање је одржала наша другарица Тамара која болује
од дијабетеса. У присуству чланова локалне заједнице, патронажне сестре, родитеља и оболелих од
дијабетеса сазнали смо како се треба носити са овом болешћу и колико је правилна исхрана значајна
за оболеле. У гостима су нам, овом
приликом, били ученици ОШ „Владика Николај Велимировић” (који
су, такође, учествовали
у пројекту),
предвођени својом
професорком Катарином Митровић Крстајић,
па смо кроз
квиз упоредили своја
знања.

Пошто је тема „Здраво растимо“
наишла на велико интересовање, уочено је да би било потребно одржати
и неко предавање везано за очување
животне средине. Организован је и
Дан рециклаже у нашој школи. Такође, ученици седмог разреда узели
су учешће у пројекту ЕкОлимпијада. Забавили су се у турнирима у
одбојци, баскету и малом фудбалу.
У организовању ових турнира помогли су чланови Вршњачког тима
школе без насиља, а све активности
пратиле су фото секција и новинарска секција.
На крају је спроведена анкета о
томе колико смо научили, а сви уче-

ници су награђени мајицама. Овај
пројекат је пробудио свест о здравом начину живота и одрастања, а
такође је објединио и многа интересовања. Заједнички циљ ујединио је
све чланове наше школе. Сада ученици чешће и у све већем броју доносе ужину од куће па, поред тога
што се здравије хране, имају и више времена за дружење на одморима.
Ђак репортер
Ивана Миливојевић 7/5
Фотограф
Тамара Спасојевић 7/1
ОШ „Андра Савчић“ Ваљево
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ПИШИ И СНИМАЈ
ЗА ШКОЛСКИ
СПОРТ СРБИЈЕ

А

НА НОВИНАРСКОЈ РАДИОНИЦИ
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЂАК РЕПОРТЕР“
ОТКРИЛИ СМО ЧАРИ НОВИНАРСТВА
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ко сте се питали како се постаје ђак репортер и како да и
ваш текст или видео прилог буде објављен у „Пламенку“
или у оквиру телевизијских емисија о школском спорту,
открићемо вам да иза тога не стоји нека велика заврзлама
већ врло једноставан пут. Довољно је да ваша школа, или ваша
новинарска секција одговори на позив за учешће који је послао
Савез за школски спорт Србије. Наша школа је једна од многих
која се одазвала том позиву и ми смо сада део те велике мреже
ђака репортера која повезује целу Србију.
У нашој школи је још у јануару одржана радионица у оквиру
пројекта „Ђак репортер“. Одзив ђака био је велики. Масовно су
учествовали ученици од петог до осмог разреда.
На радионици смо сазнали пуно корисних и нових ствари.
Научили смо доста тога о спортском новинарству. Искусни
предавачи су нас упутили у чари новинарства и спорта.
Представили су нам писање и снимање у новом светлу, на лепши
и занимљивији начин.
Пробудили су радозналост код нас. Потврили су наша очекивања.
Извукли смо доста корисних савета, који ће нам сигурно некада
послужити. Обрадовали су нас информацијом да ћемо од Савеза
добити теме за дечји часопис „Пламенко“ који ће излазити као
додатак у Спортском Журналу, а послати снимци бити емитовани
у телевизијским емисијама.
Пред крај радионице имали смо прилику да теорију претворимо
у праксу и да се опробамо испред камера. И сви смо добили
новинарске акредитације. На нама је сада само да пишемо и да
вас извештавамо о школском спорту у Србији.
Јана Радивојевић, Катарина Николић и Милица Станимировић
Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице

ЂАЧКЕ ПРИЧЕ
НАЈМЛАЂИ ОСНОВЦИ У БОРУ РАДО СЕ ОДАЗИВАЈУ ВЕЖБАЊУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СПОРТ У ШКОЛЕ“

По мери деце
и родитеља
П

ројекат „Спорт у школе“ је заживео и у Бору. Многи малишани су активно укључени, а професор који ради са
децом и највише се труди да укаже
на важност бављења спортом и да
их стручношћу и преданим радом
на најбољи начин усмери
је Ненад Петровић, професор физичког васпитања.
О важности овог пројекта,
начину спровођења и интересовању међу борском
децом разговарали смо са
професором.
Према речима професора Петровића, овај пројекат је посебно важан за
децу која се не баве спортом да би увидели колико
је спорт забаван и здрав у
исто време.
У пројекту учествује 50
ученика од првог до четвртог разреда. У првом и другом разреду преовлађују
дечаци, а у трећем и четвртом број дечака и девојчица

је сразмеран. Девојчице су заинтересованије за рукомет и одбојку, а дечаци, очекивано, за фудбал – испричао је професор Петровић.
Професор Ненад даје оцену девет за спровођење овог пројекта у
Бору јер сматра би он био још ус-

пешнији уз укључивање осталих борских школа.
- Најважније је да смо успешно
кренули, а резултати ће засигурно
током времена бити још бољи - истиче наш саговорник.
Разговарали смо и са ученицима

и родитељима који су их чекали после тренинга. Ученици не крију задовољство што се на овај начин друже са вршњацима. Наводе да су се
углавном информисали од својих
учитеља и наставника на могућност
бесплатног бављења спортом. Без обзира на то о ком узрасту је
реч, већина њих препоручује својим другарима да
обавезно дођу како би се
заједно играли и дружили.
Ту су и родитељи којима је
све ово значајна уштеда у
кућном буџету, а уз то су
сигурни да им дете квалитетно проводи време. Дете
ће бити здраво и физички
активно, а то је за данашње
време у коме се највише
времена проводи уз рачунаре и телефоне, највећа
добит овог пројекта.
Марко Стевановић
ОШ „Трећи октобар“ Бор
Фото:
Алекса Атанасовић
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СТАВ ЂАКА

ФУДБАЛ ЈЕ И ЖЕНСКИ СПОРТ
Ф

удбал сам одувек сматрала и женским спортом иако су
ме многи убеђивали у супротно. На таквом мишљењу
других људи да фудбал треба да играју само мушкаци
треба да „захвалимо” пре свега нашем, женском полу.
Већинa жена сматра фудбал грубим и неженственим спортом. Тако
ми, компликоване жене, саме себи ускраћујемо права и од женског
фудбала правимо „баук”.
Али како ја одрастам, а време пролази, тако и жене на фудбалу више не привлаче велику пажњу. Спроводећи неку врсту
истраживања закључила сам да се из године у годину
на општинском такмичењу, основних школа у малом
фудбалу пријављује све више женских екипа што
целој овој причи даје велики плус. Посматрајући и
Новогодишњи турнир у својој, Медицинској школи из Пожаревца, на којој се пријавило чак девет
женских екипа схватила сам да женски фудбал
код нас почиње да добија своју причу.
Такво размишљање ме је навело да запитам себе, а и друге, одговорније људе, зашто је средњошколкама онемогућено да
се такмиче у организацији школског спорта? Неопходно је на такав
начин подржати популаризацију женског фудбала и свих жена којима је љубав према фудбалу дража од негативних коментара или ће се
у супротном осетити дискриминисано.
Јована Секулић
I-2 Медицинска школа Пожаревац
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ОДГОВОР САВЕЗА ЗА
ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ

Д

рага Јована, хвала ти на
овако лепом запажњу и
интересовању за школски спорт.
Школска такмичења у малом фудбалу за средње школе у женској конкуренцији нису организована, нити се
данас организују, због слабог интересовања средњих школа. Једноставно
нема довољно заинтересованих школских екипа да
бисмо организовали првенство.
Уколико се тај тренд промени и ако у наредном
периоду у наш Савез стигне потребан број пријава,
радо ћемо и такмичење у фудбалу за средњошколке
уврстити у наш редован програм такмичења. И ми се
надамо да тако и бити, баш због девојчица попут тебе, које воле да играју фудбал.
Питање или сугестију за Савез за школки спорт
Србије у вези са школским такмичењима, редовним програмом и пројектима Савеза можете
послати на маил: skolskisport@mos.gov.rs

ФОТО ПРИЧА
ШКОЛСКИ ОЛИМПИЈСКИ ПЛАМЕН ОБИЋИ ЋЕ 26 ГРАДОВА

ПЛАМЕНКО ЈУРИ СРБИЈОМ
Ш
колске Олимпијске игре не
могу да почну док Пламенко не обиђе центре свих округа и обасја их својим јединственим пламеном. Тако је било
претходних олимпијских година, тако ће бити и ове. Пламенко је на овај
дуг пут кроз Србију кренуо 1. априла
из Сремске Митровице, свратио је и
у Кикинду, Сомбор, Суботицу, Нови
Сад, Зрењанин, Панчево, Шабац, Београд, Ваљево, Смедерево, Пожаревац... Свратиће и у још многе градове,
пре него што стигне у Врање, његово крајњо одредиште, где ће 9. маја
почети 10. јубиларне школске Олимпијске игре.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

КИКИНДА

ЗРЕЊАНИН

НОВИ САД
ПАНЧЕВО

ШАБАЦ

СМЕДЕРЕВО

БЕОГРАД

ПОЖАРЕВАЦ
пламенко АПРИЛ 2016. 15

ПОЗИВНИЦА

ТОКОМ ШКОЛСКИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА ТАКМИЧАРИ ЋЕ СЕ УПОЗНАТИ СА ЗНАМЕНИТОСТИМА ЈУГА СРБИЈЕ

ВИДИМО
СЕ У ВРАЊУ
Ш

колска олимпијада се ближи, а ми са
нестрпљењем очекујемо да угостимо
наше вршњаке из целе Србије у нашем
малом, али прелепом градићу. Срећни смо што ћемо бити домаћини 10. јубиларне
Школске олимпијаде и сигурни смо да ћемо бити одлични у њеној реализацији.
Припреме за предстојећу олимпијаду увелико трају, али наш задатак је и да учесницима покажемо вредности које наш град чине
посебним.Сви учесници ће имати прилику
да иду у обилазак града и да се упознају са
његовим културно-историјским споменицима и свим његовим богатствима.
Оно што можда никада нисте имали прилике да видите моћи ћете код нас. Културно-уметничко друштво Севдах из Врања
забавиће вас народном игром јужне Србије. Они су учесници многих европских
такмичења. Њихова игра биће нешто што
ће вас опустити и орасположити, а надамо
се да ће вам се свидети. Ни врањски трубачи неће изостати. Они су, имеђу осталог,
победници такмичења у Гучи 2007. године.
Направиће веома лепу и опуштену атмосферу. За неке од вас то ће бити незаборавно
искуство, па препоручујемо да максимално уживате и опустите се уз музику трубача.
Први на списку за обилазак свакако је Бели мост.
Овај мост представља наше благо. Легенда каже
да је тај споменик подигнут у част Туркиње Ајше
и српског момка Стојана. Они су били заљубље-
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ни једно у друго, а када је то Ајшин отац сазнао,
покушао је да убије Стојана. Ајша је стала испред
њега како би га заштитила и њен отац је погодио
њу. Касније се и Стојан убио због несрећне љубави. Мост је симбол вечне и честите љубави, а подигао га је Ајшин отац.

Затим, обавезно морате посетити Хамам! У хамаму су се купале девојке пре брака. Ова традиција више не постоји, али је Хамам наше благо из
времена када је Србија била под Турцима. Иако
није у употреби већ неколико векова, јако је популаран и још сви причају о њему.

Пржар је глава Врања, и тек када одете тамо видећете колико је Врање један диван град. Тамо породице иду на излет, за Први мај, тамо се слави љубав, тамо се сања..Пржар има најлепши поглед на
наш град, поглед који оставља без даха. У то се не
можете уверити, док не посетите Пржар!
Народни музеј Бора Станковић, Музеј кућа Боре Станковића, то су такође две
битне одреднице у Врању. Као што можете
закључити, у сродној су вези са познатим
врањским писцем Бором Станковићем. Чувају све тајне о познатом писцу, али и о времену у којем је живео. Гимназија и библиотека носе име нашег писца.
Ово су само предлози шта можете посетити, али свакако прошетајте нашим градом, идите у градски парк где можете уживати и где ћете се сигурно опустити после
напорног дана.
Надамо се да ћете из Врања отићи пуни лепих утисака и да ће вам се град допасти. Неки од вас биће победници, а то
је само разлог више да се радујете доласку. Остаје нам само да чекамо тај 9. мај
када ће Олимпијада званично почети. Радујемо се вашем доласку и уверавамо вас
да ће ова Олимпијада заувек остати урезана у
вашем сећању!
Тамара Милиев 8/1
Милица Миловановић 8/1
ОШ „Бранко Радичевић“, Врање

