 Спортске игре „Special Olympics 2019“ у Абу Дабију

На светским играма “Special Olympics” за особе са посебним потребама које су
одржане од 14. до 21. марта 2019. године у Абу Дабију учествовало је 7500
спортиста из 190 земаља света. Делегација Специјалне Олимпијаде Србије
учествовала је на овим играма са 117 спортиста у 10 спортова.
Unified спортске дисциплине чине тимови у којима се заједно надмећу особе из
редовне популације и оне са посебним потребама. Овакав званични програм на
светском нивоу представља један од најбољих примера социјалне инклузије у
свету. Испред СК Сингидунум на овим играма учествовало је 10 спортиста и три
тренера. Женска одбојкашка unified репрезентација освојила је бронзану медаљу.
Ученици и наставници наше школе кроз сарадњу са СК Сингидунум већ више од
десет година укључени су у рад Специјалне Олимпијаде Србије. На овим
Олимпијским играма из наше школе учествовале су ученице Весна Јаношевић и
Марија Стаменковић у женској unified одбојкашкој репрезентацији, Никола
Ђокић у мушкој одбојкашкој репрезентацији и наставници Анђелка Бранковић и
Александра Слијепчевић.
Све укупно на овом највећем спортском надметању на планети у 2019. године
специјални олимпијци освојили су чак 17 медаља. На такмичењу у Абу Дабију
са репрезентацијом Специјалне Олимпијаде Србије били су и министар спорта
Вања Удовичић, помоћник министра спорта Дарко Удовичић и наш прослављени
одбојкаш и глобални промотер Special Olympics - Владимир Вања Грбић.
Више фотографија погледајте у издвојеној вести на нашем сајту.

 20.03.2019. - Светски дан шума на Кошутњаку

Ове године, светски дан шума обележили смо 20. марта едукативном акцијом у шуми на
Кошутњаку. Са полазишта Хајдучка чесма ученици чланови Еко-школе у пратњи два
наставника прошетали су кроз шуму Кошутњака, сазнајући путем о овом заштићеном
подручју, његовој историји, али и о њеним природним вредностима и значају за укупни
квалитет живљења у градској средини. Кликни овде за повезану вест на сајту.

 21.03.2019. - Регионално такмичење у стоном тенису

Дана 21. марта 2019. године одржано је регионално такмичење ученика у стоном тенису
на спортским теренима спортског центра Бањица.
Ученици средње школе Пасу Вељко, Даниловић Драган и Пасу Александар поновили су
прошлогодишњи успех и поново освојили златну медаљу у екипном такмичењу.

 22.03.2019. - Светски дан вода у Градском акваријуму

Едукативном акцијом у Градском акваријуму обележили смо и Међународни светски
дан вода. Јавни акваријум и тропикаријум има поставку која је намењена упознавању са
шаренилом живог света наших вода, шума, прашума и хладних хладних мора. Ученици
чланови Еко-школе имали су прилику да виде рибице, водене и сувоземне биљке и
животиње са разних страна света. Све ово представља највећи део школског програма са
којим ће се упознати уживо и схватити њихов изглед, начин исхране и живота.
Кликни овде за повезану вест.

