
Ревијалне међуопштинске смотре ,,Полигон спретности“ 

 

Традиционално, већ четврту годину заредом, Основна школа ,,Павле Поповић'' из Вранића 

посвећено ради на пројекту ,,Развој школског спорта'', финансијски подржаном од стране 

ГО Барајево. Пројекат обухвата широк спектар различитих спортских активности, од 

полигона спретности за млађи школски узраст, преко разних врста школских, општинских, 

градских и републичких такмичења у екипним и индивидуалним спортовима (кошарци, 

футсалу, одбојци, рукомету, пливању, стоном тенису), па до пливања којим је обухваћена 

сва популација непливача и пливача у школи. Главна мотивација апликације за пројекат и 

њене реализације је то што је научно доказано да су деца која се баве спортом емотивно 

стабилнија, мање стидљива, савеснија, самопоузданија, продорнија, упорнија, храбрија, 

одлучнија, кооперативнија, показују мањи степен анксиозности и агресивности, а виши 

степен самоконтроле и дисциплине. То је један од начина на који школа делује у правцу 

превенције вршњачког насиља, а уз максимални степен коришћења просторних капацитета 

и људских ресурса.  

Посебан значај завређује један сегмент пројекта, а то је међуопштински  ,,Полигон 

спретности''. Ова активност из године у годину броји све више учесника на свим нивоима, 

о чему сведоче следећи подаци.  

Почетак пројекта везује се за 30. март 2018. године, када је одржан први међуопштински 

,,Полигон спретности''. Окупио је 5 различитих школа из 5 насеља, са подручја 4 београдске 

општине (Барајево, Чукарица, Обреновац и Лазаревац),  а кроз полигон прошло је 100 

учесника. Школе које су учествовале у пројекту су: ОШ ,,Бранко Радичевић'' из Велике 

Моштанице, ОШ ,,Дражевац'' из Дражевца, ОШ ,,Вук Караџић'' из Степојевца, ОШ ,,Кнез 

Сима Марковић'' из Барајева и ОШ ,,Павле Поповић'' из Вранића. Иницијално окупљање је 

било ревијалног карактера, са проглашењем времена које је било потребно екипама да 

изведу полигон. Сваки учесник полигона је добио диплому, као и школе учесници. 

Други међуопштински ,,Полигон спретности'' одржан је 29. марта 2019. године и окупио је 

10 школа из 10 насеља, са подручја 7 београдских општина (Барајево, Чукарица, Обреновац, 

Лазаревац, Гроцка, Звездара и Вождовац), а кроз полигон прошло је 200 учесника. Школе 

које су учествовале у пројекту су: ОШ ,,Кнез Сима Марковић'' из Барајева, ОШ ,,Дражевац'' 

из Дражевца, ОШ ,,Вук Караџић'' из Степојевца, ОШ ,,Бранко Радичевић'' из Велике 

Моштанице, ОШ ,,Љуба Ненадовић'' из Жаркова, ОШ ,,Бановић Страхиња'' са Бановог брда, 

ОШ ,,Вељко Дугошевић'' са Звездаре, ОШ ,,Јанко Веселиновић'' са Вождовца, ОШ ,,Свети 

Сава'' из Врчина и ОШ ,,Павле Поповић'' из Вранића. Победила је екипа школе домаћина, 

другопласирана је била ОШ ,,Вељко Дугошевић“ са Звездаре и трећепласирана је  ОШ 

,,Бановић Страхиња“ са Бановог брда. Три победничке екипе су награђене пехарима, а сви 

учесници су добили заслужене  привезак медаље и дипломе, које су понели као награду и 

успомену на такмичење у Вранићу.  

 У плану је организација трећег међуопштинског ,,Полигона спретности''  у априлу 2020. 

године. Школе које су традиционални учесници су се већ одазвале такмичењу, а у плану је 

упућивање позивног писма и за још 5 школа. Заинтересоване школе за овај вид сарадње и 



такмичења су: ОШ ,,Лазар Саватић“ из Земуна, ОШ ,,Бранко Радичевић“ са Новог Београда, 

ОШ ,,Старина Новак“ са Палилуле, ОШ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена и ОШ 

,,Франце Прешерн“ из Раковице. По пропозицијама које консултативно осмишљавамо са 

представницима Асоцијације за школски спорт, планирамо да се следеће године у априлу 

такмичи 15 школа, са подручја 11 општина и укупно 225 такмичара. 

Дан одржавања ,,Полигона спретности'' почиње традиционалним дочеком, где наши 

ученице са погачом и соли, обучене у народне ношње дочекују госте. Ученици, 

представници Ученичког парламента, подељени су тако да је сваки од њих домаћин по једне 

школе учеснице, и помажу у што успешнијој реализацији дуго и детаљно припремљеног 

програма. Након што се такмичари припреме, у фискултурној сали, подељени по школама 

које представљају, стају у колоне, како би чули свечано отварање ,,Полигона спретности''. 

Директорка школе, Јела Стевановић, као и председник ГО Барајево Слободан Адамовић, 

одржавају говор добродошлице, захвалност учесницима и пожеле фер, спортску борбу и, 

пре свега, лепо дружење. Следи интонирање химне Републике Србије ,,Боже правде'', а 

затим и плес наших ђака првака за отварање такмичења. Након свечаног дочека и отварања 

,,Полигона спретности'', почиње и такмичење. Наставници физичког васпитања из наше 

школе стрпљиво покажу све активности које полигон захтева, а затим на сцену ступају 

такмичари, уз стални надзор наставника. Такмичење протиче у фер, спортској атмосфери. 

Када све екипе заврше први и други круг такмичења, следи свечано проглашење победника 

и додела пехара најбољима. Сви учесници добијају почасне дипломе и медаље, и одлазе из 

наше школе пуни лепих утисака, нових другара и позивницом да дођу и следеће године. 

Директорка школе, Јела Стевановић, учестовала је на 7. међународном симпозијуму 

директора у Будви, где су се састали директори из Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе, 

Македоније, Бугарске и Румуније. На симпозијуму је представила пројекат наше школе 

,,Развој школског спорта'' и пут као модел установи за развој школског спорта, коме тежимо. 

Школа у томе не би успела без јединства и подршке од председника ГО Барајево, Слободана 

Адамовића и чланова општинског Већа, чланова Савета родитеља, чланова Ученичког 

парламента,  запослених и школа које су наши гости. 

 

 

 

 

 

 Директорка 

 Вранић,  ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

26. 12. 2019. године  

 Јела Стевановић 


