
ИНТЕРВЈУ СА СПОРТИСТОМ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Веома ми је драго што вам данас представљам своју пријатељицу, особу коју
сви знамо као ведру и насмејану, овогодишњег спортисту генерације,

Антонину Сирковић

Како би описала свој најлепши дан основне школе?

- Најлепши дан ми је био јуче, матура. То ми је најлепши дан за свих ових осам година. Било
ми је много драго што смо сви били на матури, сва одељења, нису сви наставници, али
већина. Драго ми је што смо сви били заједно.

Како си ушла у свет спорта, како је све то кренуло?

- Ја сам као мала имала пуно повреда, ломила сам руке, па ми је један доктор препоручио
пливање да ојачам кости и зглобове. Ја сам због тога кренула да тренирам, а онда ми се
свидело и баш сам заволела пливање. Кренула сам да се бавим пливањем са својих
седам-осам година.

Колико мислиш да су ти наставници помогли у успесима и колико је  њихов подстицај
теби био важан?

- Могу слободно да кажем да иза сваког мог успеха, поред тренера и мојих родитеља, моје
породице, стоје и наставници који су увек имали велико разумевање према мени. Ја сам
нон-стоп излазила са часова због свакодневних тренинга и такмичења и увек су имали
поштовање према мени, па су ме пуштали са часова.

Да ли постоји неки наставник који се посебно издвојио?

- Да.  Поред разредне, Данијеле Николић, свакако бих издвојила наставниву физичког,
Мирјану Скокнић, која је увек ишла са мном на такмичења и која је стално пратила моје
резултате и бодрила ме.

Како видиш своју будућност?

- То је јако тешко рећи, али сваком спортисти је циљ олимпијада. Тежак је пут ка
олимпијади, мора доста да се тренира и пливање није спорт где само треба отићи на
тренинг, поред пилвања морам да вежбам у теретани, морам да пазим на исхрану, да би све
то довело у ред и да би отишла на олимпијаду. То ми је циљ и то ми је жеља.



Шта сматраш својим највећим успехом до сада?

- Мој највећи успех је то што сам у спорту. А што се тиче медаља,  на државном првенству
сам освојила друго место за кадете у штафети.

Како успеваш да стигнеш да тренираш, идеш у теретану, а после и да идеш у школу?

- Ја у једном дану одем ујутру на тренинг, вратим се, одем у теретану, дођем у школу, идем
кући… Некако не знам ни ја како стижем, али упливала сам у то. Просто сам навикла да
увек имам нешто пре тренинга или после. Има тренутака где нешто не могу да стигнем,
али увек поправим. Ова година ми је била најтежа, ја мислим.

Да ли сматраш да је наша школа доваљно опремљена за спорт и шта би ти променила
или унапредила у нашој школи?

- Наша школа је изузетно добро опремљена, само је мана то што немамо базен, једина мана,
али остало је све супер.
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