И З В Е Ш Т А Ј
о учешћу у пројекту „Стоп - сви на спорт” 19. и 21. октобра 2016. год.

Ово је трећа сезона пројекта „Стоп - сви на спорт”за ученике четвртог разреда основних школа нишавског округа. Пројекат, као и претходних година организују Полицијска управа у Нишу,
Спортски савез Ниша и Град Ниш, односно Управа за омладину и спорт.
Поред нишких, учествовале су и школе из Алексинца, Дољевца, Сврљига, Мерошине и Ражња, као и гости из Косовске Каменице, укупно нешто више од 30.
Поред спортских умећа, манифестација промовише здраве стилове живота, без вршњачког
насиља; безбедоносну превенцију и културу ученика млађих разреда основних школа.
Школе су распоређене у две квалификационе групе, 19. и 20., док је финално такмичење било заказано за 21. октобар, у коме су одмериле снаге по пет првопласиране екипе на различитим
полигонима умећа и спретности, али и у квизовима знања из области безбедносне превенције и
опште културе деце прилагођене потребама и интересовањима ученика овог узраста.

Фотографисање, полазак и постројавање... Једва чекамо да почнемо, да покажемо шта можемо и умемо. И - надамо се победи! Уф, овај козлић! Ма, можемо и то! Гле, лук и стрела! Па бајс!
Одбојка... Биће супер такмичење!
Тако је и било, све поменуте дисциплине смо добро одрадили, мало се нисмо снашли у игри
оријентације, били у средини у играма меморије и слагалице; опет добри у одбојци и најбољи у
атлетским дисциплинама, у штафетној трци и скоку у даљ.
Нестрпљиво смо чекали саопштење резултата: ... и другиии, основна школа „Душан Радовић”.
Наше одушевљење!!! Да је само имао ко то да слика!
Идемо у финале!
Одморили смо један дан и ево нас у финалу. Мотив не недостаје, и жеља такође: једно од прва
три места!
Поново фотографисање и излазак на полигоне.

Не, ништа нам се није дало! Као да то нису те игре, а јесу.
Одбојку промашујемо за мало, на гимнастици нас враћају два
пута на почетак, вожња бицикле нам не иде, поправљамо утисак на слагалици и игри меморије, као и у квизу знања... атлетика стандардно одлична. Ипак се надамо првој половини табеле... Саопштавање резултата и пето место! Осећања су помешана, али преовлађује задовољство. Пети од 33 школе. Зар то није успех!
Стоп! Сви на спорт!
Екипу водио и
извештај припремио:
___________________
И. Алексић
учитељ IV разреда
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