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Одржан "Школски час", важност додатних часова физичког
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Горњи Милановац  У сали Oсновне школе "Момчило Настасијевић" одржан је
"Школски час" у организацији Савеза за школски спорт и организацију

такмичења "Игром до здравља" и Основне школе "Момчило Настасијевић".
Захваљујући Министарствима за спорт и просвету, Савезу за школски спорт Србије, од 2013.
године организује се бесплатна допуна часова физичког васпитања за основце узраста од
првог до четвртог разреда где се уз стручни надзор изводе различити садржаји користећи
реквизите који су добијени од Савеза за школски спорт Србије.
Циљ ових часова је ширење спортског духа, фер плеја као и здраво и правилно развијање
наших основаца.
Директорка Основне школе "Момчило Настасијевић" Драгана Никитовић и истакла је
важност додатног физичког васпитања за основце упознавши присутне да у данашњем
Школском часу учествују и ученици Основне школе "Свети Сава".
Председник Савеза за школски спорт Милун Достанић, велику захвалост упутио је
директору предузећа "Contango d.o.o" Дарку Вукобратовићу на финасијској подршци у
организацији и споровођењу различитих спорстких програма, уручивши захвалницу
извршном директору Зорану Недељковићу.
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"Кроз какве смо све проблеме за ове три године пролазили не бих овом приликом, али бих
свакако пре свега захвалио свима који су нам донацијама помагали да опстанемо поред
великих опструкција и неких назовимо савеза који функционишу у нашој општини који
узимају чланарину од малишана. Као председник овог савеза захваљујем се донаторима, а
вама драга децо обећавам да ћете и у наредном периоду моћи бесплатно и безбрижно да
вежбате и на здрав начин проводите своје детињство", истакао је Достанић у свом обраћању.
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