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Ученици и наставници Основне школе „22. август“ из Буковца нису били у могућности да се 

директно укључе у такмичење у оквиру Спортских игара младих у Новом Саду, али су зато тог дана 

одржали Фестивал спорта, који је био од изузетне важности за децу из тог приградског места.  
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С толико позитивне енергије, усхићености и посвећености свих 315 ученика школе и још 32 

предшколца, свако у свом домену, допринели су да дан на спортским теренима остане свима у дугом 

сећању. 
 

Ученици виших разреда, од петог до осмог, надметали су се у колективним спортовима, фудбалу и 

одбојци, док су они нижих, од првог до четвртог, присуствовали демонстрацији рвања, гимнастичких 

вежби, модерног плеса, да би затим изашли на отворене терене и заједно са својим учитељицама учили 

већ помало заборављене игре попут „школице“, кликерања, прескакања вијаче и ластиша, игре између 

две ватре, полигон... 

          

 

Фото: Dnevnik.rs 

https://www.dnevnik.rs/novi-sad/skola-22-avgust-u-bukovcu-organizovala-festival-sporta-29-05-2018
https://www.dnevnik.rs/novi-sad/skola-22-avgust-u-bukovcu-organizovala-festival-sporta-29-05-2018


 

„И ми смо желели да дамо допринос Спортским играма младих које су се одржавале у граду па смо 

организовали Фестивал спорта, који смо, иначе, планирали до краја школске године“, рекла је 

директорка ОШ „22. август“ Миланка Деман. 

„На радост наших малишана, прикључили су нам се и представници локалног рвачког клуба с 

тренером Ђорђом Стојчићем, који су приказали рвачке захвате и све оно што тај древни спорт чини 

занимљивим. Од Покрајине смо добили 300.000 динара за гимнастичке справе па је наш ученик и 

освајач више о 200 медаља Влада Раковић демонстрирао вежбе на справама.“ 

 

Ученица трећег разреда Драгана Пантелић била је одушевљена демонстрацијом спорта и самим 

учешћем. 

„Тренирам гимнастику и била сам посебно одушевљена тим делом програма. Једва сам чекала да се и 

ја опробам у вежбању!“, рекла је Драгана. 

 

Миодраг Стојчић (14) пет година тренира рвање. 

„Млађим школским другарима смо демонстрирали део рвачког тренинга у жељи да их заинтересујемо 

за тај спорт и да нам се и они што пре прикључе“, рекао је Миодраг. 
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Десетогодишња Лара Страјнић уживала је дружењу. 

„Свидело ми се све што сам данас видела. Ја сам вежбала у „Спортисиму“, а сада сам се заинтересовала 

за плес и то ћу почети да тренирам“, открила је Лара. 

Живко Гаврић (10) истакао је жељу учесника да им што више дочарају одређене спортове. 

 

„Дивим се рвачима шта све могу да ураде, сви су се трудили до једог. Једном речју, уживао сам. Ипак, 

остаћу у фудбалу, који тренирам неколико година. Битно је то да смо у спорту“, рекао је Живко Гаврић 

(10). Ученица првог разреда Сара Амиџић није одвајала поглед од игара које су некада биле 

популарније код девојчица. 
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„Одушевљена сам ластишем, морала сам и ја да пробам, свидело ми се јако. Али и девојчице које су 

плесале оставиле су леп утисак на мене“, искрено је рекла Сара. 
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