ВЕСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ СПОРТА
Ревија
ритмичке
гимнастике

Уорганизацији Савеза за школ-

ски спорт Војводине одржа-

на је „Ревија ритмичке гимнастике“. Спортска сала основне школе
„Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду, била је стециште ритми-

Турнир у мини рукомету

УХали спортова у Костолцу за

уче-нике петог разреда костолачке
ОШ „ Јован Цвијић“организован је
турнир у мини рукомету. Учествовало је пет женских и седам мушких
екипа. Утакмице је судио настав-ник
физичког васпитања Алексан-дар
Шаманц, а медаље је победни-цима
доделила директорка Центра

за културу Јелена Шаманц.

У конкуренцији девојчица прво
место заузела је екипа одељења
5/2. Друго место припало је девојчицама 5/5, а на трећем месту наш-

ла се екипа 5/3.

Дечаци петог разреда оствари-ли
су следећи резултат:Прво место
освојили су дечаци 5/2. На другом
месту нашла се екипа 5/6, а за треће
место изборили су се дечаци 5/1.
За најбољег играча у женској комкуренцији проглашена је Исидора
Стојићевић, ученица одељења V/2.
Најбољи играч у мушкој конкурен-цији
је Никола Бундао, такође уче-ник
одељења V/2.
Исидора Стојићевић
ОШ „ Јован Цвијић“ Костолац

чарки из целе Војводине. Ове године наступило је 134 такмичарки
узраста од првог до осмог разреда, које
су се представиле кореографијама са и
без реквизита. Иако је тог дана у Но-вом
Саду био кишни и ветровит дан, „јачи“
део наше репортерске екипе у саставу :
Дмитар Вујаковић, Ратко Ђа-ковић и
Едвин Грбовић, ученици 8/4 одељења
били су на висини задатка . Испратили су
ревијални део, такми-чење, и били
подршка нашим учес-ницама Нини, Иви и
Маји које су на-шу школу ОШ „Ђура
Јакшић“ - Каћ, представиле екипно и
заузеле треће место у категорији трећих и
четвртих

разреда. Девојчице су изјавиле да се
ритмичком гимнастиком баве већ 4, 5
година да уживају у акробацијама које
изводе уз музику и да успевају да
ускладе школске обавезе са тренинзима и вежбањима за наступ. На овогодишњој ревији заузеле су треће место,

а у годинама које долазе сасвим
смо сигурни да ћемо их видети на
на тро-ну победничког постоља.
Дмитар Вујаковић

Ратко Ђаковић
Едвин Грбовић ОШ
„Ђура Јакшић“ Каћ

Ђаци репортери на Сајму спорта

на Београдском сајму 24 новембра 2017. године од десет метара.
одржан је Сајам спорта под слоганом „Србија Осим ових спортова занимљиви су били и неки
земља спорта“. На сајму је било било пуно људи, нови мање познати код нас као крикет, бејзбој , голф,
познатих и маље познатих спортиста и много софтбол, боћање и други. Обишли смо и штандове
штандова који су презентовали спорт којим се баве. популарних спортова код нас где је и било највеће
Новинарска секција ОШ“Веселин Маслеша“ била је интерсовање. Причали смо са многим спортистима.
на сајму, обишла је многе штандове и причала је са Најинтересантније је ипак било на штанду Тениског
спортистима. Упознали смо мачеваоце, који су нам савеза гед смо причали са прослављеним тенисером
рекли да мачевање није опасан спорт.Тело спортисте је Ненадом Зимоњићем, као и на штанду Ватерполо
у потпуности заштићено тако да се не може повредити. савеза где смо упознали многе занимљиве и огромне
Побеђује онај ко противника убоде мачем .
људе као што је Дејан Савић. Сајам спорта је баш
Још један интересантан спорт је стрељаштво, који био забаван.Сви смо нешто научили и добро се
је због тежине пушке намењен младима старијим забавили,а то је најбитније.
ОШ „Веселин Маслеша“ Београд
од 15 година , који могу да погоде диск на висини

Н

Велики успех малих
рукометашица из Умчара

близини нашег главног града, Бе- рићем, постигао је веома запажен

Уограда, налази се једно мало ме- резултат на такмичењима. Прво су

сто, Умчари, на самом рубу општине
Гроцка. Ту се издваја и наша Основна школа „Мића Стојковић“. Поред
тога што из ње излазе вредни ђаци,
једног дана изаћи ће веома талентовани спортисти. Наша школа нуди
бројне ваннаставне активности. Наши ученици су највише заинтересовани за спортску секцију, где одлази
и највећи број ученика. Најуспешнија је рукометна секција, што се
може видети и по успесима наших
девојчица на разним такмичењима. Ове године рукометни тим наше школе, који чине девојчице петог
и шестог разреда, предвођен наставницима физичког васпитања, Драганом Белошевић и Николом Ма-

16 пламенко ДЕЦЕМБАР 2017.

учествовале на општинском такмичењу 13. октобра 2017. године, које је
одржано у ОШ „Свети Сава“ у Врчину, у организацији Спортског савеза
Београда. Градско такмичење одржано је у Спортском центру „Ранко Жеравица“ на Новом Београду.
Полуфинале је одржано 7. новембра, а финале 8. новембра. Поред седамнаест општина, девојчице наше
школе успеле су да остваре велики
успех и освоје друго место. За нас и
нашу школу то је велики успех, зато што смо као мала школа показали да можемо бити на нивоу великих београдских школа.
Наталија Мијаиловић
ОШ „Мића Стојковић“ Умчари

Посебан час
физичког

Усали ОШ „Драгиша Луко-вић

Шпанац“ у Крагујуевцу одржан је
час физичког вас-питања
„Савладавање полиго-на уз
примену елементарних иг-ара“ за
ученике првог разреда. На часу су
коришћени рекви-зити које је
школа добила у ок-виру пројекта
„Спорт у школе“ Савеза за
школски спорт Србије, као и
реквизите које је школа већ
поседовала. Уз креатив-ност
учитељица одељења 1/1

и 1/2 Славице Атанацковић и Наде
Аксентијевић средства су коришћена на различите начине. Ученици су
били подељени у пет група, а сваки
полигон се састојао од пет препрека. Циљ је био да ученици што брже
и спретније прођу полигон. Атмос-фера
на крају часа је била узбудљива,

разиграна и узаврела. Ученици су би-ли
веома мотивисани и расположени за
савладавање препрека. На питање,
како су се осећали, наши другари су
рекли: „ Час је одличан, хоћемо увек да
имамо овакве часове“.

Анастасија Живковић ОШ
„Драгиша Луковић Шпанац“
Крагујевац

