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Недеља спорта 

Поводом ,,Недеље спорта“која је одржана од 19.-23. септембра 2022. године, 

уприличене су и одржане разне спортске активности. Спортске активно- 

сти су осмислиле и испланирале учитељице које су са својим ученицима 

испуниле задате циљеве. 

Осим што спорт доприноси правилном физичком развоју , сигурно је да спорт  

промовише и друге вредности као што је поштовање противника, 

Фер-плеј игра, тимски рад , поштено надметање.  

Један од основних циљева подстицања деце на бављење спортом је развијање 

љубави према здравом животу и спорту. 



Bavite se sportom, ne moze da skodi, 

sportisti su bili i bice u modi. 

Kondicije puni, uvek vedri, zdravi. 

Svako dete treba sportom da se bavi. 

Oduvek smo bili, jer smo takva sorta; 

najbolji u skoro svakoj vrsti sporta. 

Da li bili prvi, drugi ili treci, 

tu potoci znoja moraju poteci. 

Sigurno ce neko sa Olimpijade, 

sa medaljom doci, kao Divac Vlade. 

Ili ce da igra Ligu sampiona, 

i podici pehar visoko do trona. 

Razloga ce mnogi imati za slavlje, 

al' na prvom mestu - sport je, deco ZDRAVLJE. 

mnog 



Спортске активности у Матичној школи ,,Кнез Сима Марковић“ 

Учитељица Весна Јовановић, учитељица 2-1, је организовала час на  

тему ,, Мој омиљени спорт“. Ученици су својим вредним рукама и  

дивним цртежима представили спортове којим се баве или којим би  

волели да се баве. Свакао да су и разговарали о разним спортовима  

, правилима игре и зашто свако воли баш тај спорт. 



Учитељица 2-3 Маатичне школе ,, Кнез Сима Марковић „ је одржала час  

на тему ,,Мој омиљени спорт“. Ученици су кроз ликовне радове изразили  

свој доживљај омиљеног спорта. Пре ликовног изражавања, ученици су  

разговарали о спорту, спортистима , спортским реквизитима. Радове су  

изложили 

На паноу који је окачен у ходнику школе. 



Подручно одељење Глумчево Брдо, ОШ,, Кнез Сима Марковић“,2-9 

је такође дало допринос овој недељи и промоцији спорта. 

Учитељица Биљана Лалић је са својим ђацима уприличила активност ,,  

Пешачењем до здрвља“. Ученици су шетњом кроз природу увидели  

значај кретања, пешачења и како оно доприноси здрављу , а нарочито  

боравак у природи . 



Ученици Подручног одељења Арнајево 2-4, ,,ОШ,,Кнез Сима Марковић“  

Су са својом учитељицом Љиљаном Крговић , организовали ,,пешачење у природи и тиме  

допринели спортској недељи.Ученици су ходали различитим темпом и на различите начине. 

Успут су певали научене песме из музичке културе али и посматрали промене у природи  

доласком јесени. Ученици су уочавали и различите биљне врсте, али су се подсетили и како 

се можемо орјентисати у природи. 



Подручно одељењ ,,Баћевац“ , ,,ОШ,, Кнез Сима Марковић“-2-5,је са својом учите- 

љицом Снежаном Голубовић, организовало час ,, Игром без граница“. 

На репепертоару су биле многе занимљиве игре, такмичарског карактера.  

Штафетне игре, полигон, прескакање дуге вијаче у пару, прескакање конопа, вучење 

Кконопа и надметање у вучењу. Ученици су исказали спретност, снагу, пажљу али и  

такмичарски дух. 





Ученици подручног одељења Гунцати 2-9, ,,ОШ,,Кнез Сима Марковић“, 

Заједно са учитељицом Иреном Дукић , су такође дали допринос Недељи  

спорта, тако што су у школском дворишту организовали извођење неке од  

елементарних игара. Ученици су одрадили сплет вежби за обликовање тела , а 

потом су одиграли ,,Ходање по уском путу“, ,, Лопта лопту стиже“, ,, Што пре  

пребаци лопту“ и ,, Између две ватре. Ђаци су били вредни, упорни, показали  

брзину, спретност и пажњу.Такође показали су и поштовање правила игре, али  

и поштовање противника. 





 

Срдачно се заваљујем свим својим колегиницама на материјалу које 

су пслале како би приредила ову презентацију! 

Руководилац Разредног већа другог разреда  

Ирена Дукић 

Школске 2022./23. година 


