Р.број

ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2014/2015 ГОДИНЕ
(У ОБЛАСТИ СПОРТА)
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Организатор
Акционарско
друштво
културноспортски центар
"Пинки - Земун"

Адреса

Телефон

Назив Програма

Градски парк
бр. 2

3771-660;
3771-588;
3771-680

Рекреативно
пливање

Школа ватерпола

Школа пливања
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Јавно предузеће
спортско
пословни центар
"Нови Београд"

Аутопут бр. 2

063/478-128

Школа пливања

Плес у води
(синхроно
пливање)

Обука непливача

Садржај програма

Рекреација

Основе ватерпола

Обука пливања
Упознавање деце са
основним
елементима
пливања;
исправљање
погрешних покрета у
пливачким
техникама,
обучавање
правилних техника
стилова: прсно,
краул, леђно,
делфин; пливање на
време
Сиххорно или
уметничко пливање је
спој пливања, као
базичног спорта, са
роњењем, балетом
али и плесом и
гимнастиком. Састоји
се од естетски
обликованих и
ритмичко пливачких
покрета, положаја,
фигура и састава које
пливачице изводе у
води уз музику.
Упознавање деце са
основним
елементима пливања
- навикавање на
воду, вежбе на сувом,
вежбе дисања,
плутање на води, рад
ногама и рукама...

Место одржавања

Дужина трајања
(датум)

Термини
одржавања

КСЦ "Пинки - Земун"

31.12.2014.20.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

Понедељак – петак од
17-19ч; субота и
недеља 10-14ч

КСЦ "Пинки - Земун"

31.12.2014.20.01.2015. (осим
01,02,
07.01.2015.)

Понедељакпетак

11-13ч

КСЦ "Пинки - Земун"

31.12.2014.20.01.2015. (осим
01,02,
07.01.2015.)

Понедељакпетак

9:30-11ч

СРЦ "11. Април",
велики базен

05,06,08,09,12,13
,14,15,16 и
19.01.2015.

Понедељакпетак

СРЦ "11. Април",
велики базен

05,06,08,09,12,13
,14,15,16 и
19.01.2015.

Понедељакпетак

СРЦ "11. Април",
мали и средњи
базен

05,06,08,09,12,13
,14,15,16 и
19.01.2015.

Понедељакпетак

Сатница

Три групе: Прва од
12-13ч; Друга од 1314ч; Трећа од 14-15ч

15-16 ч

Четири групе: Прва од
12-13ч; Друга од 13-14ч;
Трећа од 14-15ч; Четврта
од 15-16ч

Зимске игре с
лоптом (одбојка,
кошарка, мали
фудбал) Камп 1

3

Јавно предузеће
за управљање
пословним
простором
Пословни центар Раковица Београд

Мишка
Крањца бр.
12

3564-101;
3564-185

Спортскорекреативни камп
за ученике
основних школа
(стреличарство,
карате и
корективна
гимнастика)

Спортскорекреативни камп
за ученике
основних школа
(фудбал, рукомет
и кошарка)
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Спортско
рекреативно
образовни цeнтар
Врачар

Сјеничка бр.
1

2452-342;
3445-334;
069/885-14-07

Пливачка
учионица

Обука пливања за
средњошколце

Упознавање деце са
основним
елементима кошарке,
одбојке и малог
фудбала: - провера
моторичких
способности,
загревање и
истезање - припрема
за игру, рад са
лоптом у месту и у
кретању, пријем
лопте, пас, дупли пас,
блокаде, дриблинг.....
Програм обухвата
школу стреличарства,
школу каратеа и
програм корективне
гимнастике. Школе
обухватају учење и
усавршавање технике
поменутих спортова,
док се програм
корективне
гимнастике фокусира
на вежбање са децом
најмлађих узраста.
Програм обухвата
школу фудбала,
школу рукомета и
школу кошарке.
Школе спорта
обухватају учење и
усавршавање технике
поменутих спортова
као и физичке
припреме деце.
Кроз различите
вежбе у месту и
кретању, и игре као
неизоставног дела
обуке, деца на један
забаван начин
усвајају технику
дисања, плутања,
рад рукама и ногама,
и на крају
повезивање научених
елемената у једну
целину.
Едукативни и
спортско-рекреативни
садржај обуке
основних техника
пливања, краул и
леђно, и технике
правилног дисања.

СРЦ "11. Април",
велика дворана

05,06,08,09,12,13
,14,15,16 и
19.01.2015.

ПонедељакДве групе: Прва од 9:30-12ч; Друга
петак
од 12-14:30ч

03.-19.01.2015.

Понедељак недеља

11-12ч Школа каратеа;
12-13ч Школа
стреличарства;
13-14ч Корективна
гимнастика

Београд, Раковица,
Вишевачка 2

03.-19.01.2015.

Понедељак недеља

11-12ч Школа фудбала;
12-13ч Школа рукомета;
15-16ч Школа кошарке

СРОЦ "ВРАЧАР"
мали базен

30.12.2014. –
19.01.2015. (осим
01,02,
07.01.2015.)

Понедељаксубота

У три групе: Прва од 1011ч; Друга од 11-12ч;
Трећа од 12-13ч; Суботом
од 10-11ч

СРОЦ "ВРАЧАР"
мали базен

30.12.2014. –
19.01.2015. (осим
01,02,
07.01.2015.)

Понедељаксубота

Радним данима од 14-15;
Суботом 12-13ч

Београд, Раковица,
Вишевачка 2

Делфинчић
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Центар за културу
и спорт "Шумице"

Устаничка
бр.125

244-00-59

Спортски микс
борилачких
спортова

Рекреативно
играње стоног
тениса
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Установа за
физичку културу,
спортско
рекреативни
центар
"Ташмајдан"

Илије
Гарашанина
бр. 26

655-65-02

"Рекреативно
пливање"

"Обука пливања"

"Рекреативно
клизање"
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Градски центар за
физичку културу

Делиградска
бр. 27

2658-747

Спортско
рекреативни камп
"Стари диф 2015,,

Зимска школа
пливања ,,СТАРИ
ДИФ,, 2015

Спортскорекреативни и
едукативни садржај
усавршавања
пливачких техника краул, леђно, прсно и
делфин.
Упознавање са
борилачким
спортовима, њиховим
тајнама и
могућностима да се у
каратеу, текбонду
,аикидо и рвање
спортовима ужива и
рекреира.
Рекреативно играње
стоног тениса са
прављењем дневних
турнира,
популаризација
стоног тениса,
стицање кондиције,
такмичење и
стварање нових
познанстава.

Рекративно пливање
за девојчице и дечаке
школског узраста
Програм садржи
основе обуке
пливања, посматрано
са аспекта технике и
одржавања на води и
прилагођено узрасној
категорији деце
Рекреативни програм
за оба пола школског
узраста. Обухвата
клизање на леденој
плочи.
*Спортска школица
*ритмичка гимнастика
*фудбал *кошарка
*одбојка *плес *ужина
и слободне
активности
Примена вежби и
игара у води, а то су вежбе кретања у
води, -вежбе дисања
у води -вежбе
роњења -вежбе
клижења -скокови у
води

СРОЦ "ВРАЧАР"
велики базен

30.12.2014. –
19.01.2015. (осим
01,02,
07.01.2015.)

Понедељакпетак

14-15:30ч

Центар за културу и
спорт "Шумице"

02,05,06,08,09,12
13,14,15,16,
јануар.2015.

Понедељакпетак

15-18ч

Салон стоног тениса
Центара за културу
и спорт "Шумице"

02,05,06,08,09,12
13,14,15,16,
јануар.2015.

Понедељакпетак

9-13ч

Затворени базен
СРЦ "Ташмајдан"

30.12.2014.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

Понедељком од 1415:30ч; Уторак, среда,
четвртак, петак од 13:3015:30ч

затворени базен
СРЦ "Ташмајдан",
мали базен или
платформа

30.12.2014.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

СРЦ "Ташмајдан" Ледена дворана
"Пионир" Чарли
Чаплина 39

30.12.2014.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

Градски центар за
физичку културу

05.-16.01.2015.
(осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

8-12ч

Мали базен ГЦФК

05.-16.01.2015.
(осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

8:30-9:30ч;
9:30-11ч

9-12ч

8-9:30ч-10-11:30ч

Школа клизања
..Стари диф 2015,,
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Завод за спорт и
медецину спорта
Републике Србије

Кнеза
Вишеслава
бр.72

3545-460

,,Зимска школа
баскета 3X3 2015,,

Зимска школа
стоног тениса
2015

Аеробик за
ученице средњих
школа 2015

Рекреативно
пливање 2015
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Јавно предузеће
спортски центар
"Олимп-Звездара"

Вјекослава
Ковача бр. 11

066/296-985

Рекреативно
клизање за
школску децу
Олимп 2015

„Школа хокеја
Олимп 2015“

„ Школа клизања
Олимп 2015“

У оквиру кампа
ученици имају
организован
вишечасовни дневни
боравак и могу да се
опробају у свим
спортовима:
aтлетика, кошарка,
рукомет, футбал и
одбојка
Обука почетника у
савладавању
основних елемената
кошаркашке технике
и баскета
*Усавршавање,
турнири у баскету
Обука почетника у
савладавању
основних елемената
стоног тениса *
Усавршавање
елемената игре,
турнири
Програм је спортскоедукативног
карактера, намењен
подизању физичке
кондиције. Програм
се састоји од вежби
за обликовање тела.
Програм је намењен
ученицима основних
и средњих школа из
Београда који знају
да пливају. Један од
елемената ће бити и
кондиционо пливање
са вежбама дисања.
Обука почетника у
савладавању
основних елемената
кошаркашке технике
и баскета
*Усавршавање,
турнири у баскету
Обука почетника у
савладавању
основних елемената
стоног тениса *
Усавршавање
елемената игре,
турнири
Програм је спортскоедукативног
карактера, намењен
подизању физичке
кондиције. Програм
се састоји од вежби
за обликовање тела.

Отворено
клизалиште ГЦФК-а,
Делиградкса 27

05.-16.01.2015.
(осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

8:30-9:30ч;
9:30-11ч

Велика хала Дома
спортова

03.01.18.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

12-14ч

Велика хала Дома
спортова

03.01.18.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

12-14ч

Сала за борилачке
вештине Дома
спортова

03.01.18.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

12-14ч

Затворен базен у
Дому спортова на
Кошутњаку

03.01.18.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

12-14ч

01.01.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

10-16ч

01.01.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

11-13ч

01.01.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

8-10ч

ЈПСЦ“ОлимпЗвездара“,
Вјекослава Ковача
број 1, отворено
клизалиште.
ЈПСЦ.“ОлимпЗвездара“, улица
Вјекослава Ковача
број 11, отворено
клизалиште СЦ., и
затворено
клизалиште „Игло“
ЈП СЦ.“ОлимпЗвездара“, улица
Вјекослава Ковача
број11, отворено
клизалиште.

„Зимски камп на
Олимпу 2015“ у
фискултурној
сали, балону за
фудбал и
обилазак
Астрономске
опсерваторије.

"Зимски камп на
Олимпу 2015" у
трим сали, плес
зумба, аеробик и
на клизалишту

Програм је намењен
ученицима основних
и средњих школа из
Београда који знају
да пливају. Један од
елемената ће бити и
кондиционо пливање
са вежбама дисања.
Камп за децу од
првог до четвртог
разреда из девет
звездарских средњих
школа и од петог до
осмог разреда из 12
основних школа.
Максимални број
учесника по дану је
30 ученика (програм у
оквиру спортова
Карате,
Џудо,
Кик-бокс ,
школу клизања)
Камп је осмишљен
тако да окупи децу од
петог до осмог
разреда из 12
звездарских основних
школа и 9 средњих
школа. Максимални
број ученика по дану
је 30. (програми:
школа плеса, зумба
за децу, аеробик за
децу, одлазак на
клизалиште и са
инструктором
клизања обука
основних елемената.

„Зимски камп на
Олимпу 2015“ у
трим сали и на
клизалишту.
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Установа
спортски центар
Вождовац

Црнотравска
бр.4

2667-780;
062/803-20-60
Ратко Ћорић

ЈП СЦ “ОлимпЗвездара“, улица
Вјекослава Ковача
број 11, велика сала.

05, 06, 08, 09, 12,
13, 14, 15, 16, и
19. јануар 2015.
године

ЈП СЦ “ОлимпЗвездара“, Улица
Вјекослава Ковача
број 11, трим сала и
клизалиште.

05, 06, 08, 09, 12,
13, 14, 15, 16, и
19. јануар 2015.
године

Понедељакпетак

Спортски полигон од
10-10:45ч; Рукомет од
11-11:45ч; Кошарка од
12-12:45ч; Фудбал од
13-13:45ч;
Обилазак опсерваторије
од 14:30-16ч

Понедељакпетак

Карате од 12-12:45ч;
Џудо од 13-13:45ч;
Кик-бокс од 14-14:45ч;
Клизање од 15:15-16ч;

Плес од 8-8:45ч;
Зумба од 9-9:45ч;
Аеробик од 10:3011:15ч;
Обука клизања од
12-14ч

ЈП СЦ “ОлимпЗвездара“, Улица
Вјекослава Ковача
број 11, трим сала и
клизалиште.

05, 06, 08, 09, 12,
13, 14, 15, 16, и
19. јануар 2015.
године

Понедељакпетак

Школа фудбала

Обука почетника
(деца школског
узраста основних и
средњих школа)

Београд, Мала сала
УСЦ „Вождовац“,
ул.Црностравска 4

31.12.2014.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

10-12ч

Школа рукомета

Обука почетника
(деца школског
узраста основних и
средњих школа)

Београд, сала УСЦ
„Вождовац“,
ул.Црностравска 4

31.12.2014.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

8-10ч

Школа стоног
тениса

Обука почетника
(деца школског
узраста основних и
средњих школа)

Београд, сала за
стони тенис УСЦ
„Вождовац“,
ул.Црностравска 4

31.12.2014.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

9-13ч

Школа теквонда

Обука почетника
(деца школског
узраста основних и
средњих школа)

Београд, кабинет
УСЦ „Вождовац“,
ул.Црностравска 4

31.12.2014.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакпетак

9-13ч
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Установа за
вршење јавне
службе у области
физичке културе
спортско
рекреативни
центар "Љубомир
Ивановић Геџа"

Вука
Караџића 35

064/16-96-338
Радослав
Стојић

Зимски спортски
камп
(карате,рвање,кик
бокс)

Новогодишњи
турнир у малом
фудбалу
Зимски спортски
камп
(одбојка,кошарка,с
тони тенис )
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Спортско
рекреативни
центар
"Пионирски град"

Кнеза
Вишеслава
бр. 27

7542-095;
064/149-14-22
Душан Јовић

Мултирекреаспорт
+

Мултирекреаспорт
+ јуниор

Обука :
- Карате
- Рвање
- Кик бокс
Турнир у малом
фудбалу за
различите узрасне
категорије за ученике
основних и средњих
школа
Одбојка (обука и
игра)
- Кошарка (обука и
игра)
- Стони тенис (обука,
игра, турнир)
Програм се реализује
по принципу
радионица. Планира
се пет различитих
активности са три
различита тематска
садржаја у свакој
радионици.
Радионице:
природњачкоеколошка радионица,
корективна
гимнастика,
радионица фитнеса теретана, забавнорекреативна
радионица,
фудбалска
радионица.
Програм се реализује
по принципу
радионица. Планира
се пет различитих
активности са три
различита тематска
садржаја у свакој
радионици. Сва деца
сваки дан пролазе
свих пет програмских
садржаја и имају сви
заједно слободне
активности (стони
тенис, пикадо, шах,
карпетбол, стони
фудбал, зип лајн, уче
кореографије и друге
забавно рекреативне
садржаје)

Велики базен
(постављање
борилишта,татами,
струњача,рвање )

03.01.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

10-15ч

Велика сала

03.01.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

10-15ч

Велика сала, Сала
за стони тенис

03.01.19.01.2015. (осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

Велика сала од 14-17ч;
Сала за стони тенис од
10-14ч

СРЦ "Пионирски
град"

04.-19.01.2015.
(осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

9:30-15ч у три групе

СРЦ "Пионирски
град"

04.-19.01.2015.
(осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

9:30-15ч у две групе

13

14

15

Јавно предузеће
за обављање
послова из
области културе и
спорта Сурчин

Хокејашки клуб
"Беостар"

Ватерполо клуб
Партизан

Косовска бр.
2

Јирија
Гагарина бр.
78

Црнотравска
бр.4

066/8637-839

217-81-83;
217-81-84

2668-143;
2667-999

Спортскорекреативни камп
,,ИНТЕГРАЛ,,

Школа стоног
тениса Сурчин
Зимске чаролијерекреативно
клизање на
клизалишту„Пингв
ин“
«Сви на лед“рекреативно
клизање на
клизалишту
„Пингвин“

Кондиционо
пливање

Oбука пливања

16

Спортски савез
особа са
инвалидитетом
Београда

Вјекослава
Ковача 11

241-00-99;
064/64-63-808

« Зимска бајка «
Програм подршке
интегралној
рехабилитацији
особа са
инвалидитетом
кроз рекреативне
зимске спортске
активности Школа клизања

Едукативни део траје
два дана, а наредних
десет дана сви
полазници имају
прилику да се
упознају са
фудбалом,
атлетиком, одбојком
и шахом и
заборављеним
(старим) спортовима.

Објекат спортски
комплекс
,,ИНТЕГРАЛ,,,
Бановачка бр. 1
Сурчин

03.01.18.01.2015. (осим
06,07,13 и
14.01.2015.)

Понедељакнедеља

10-15ч

Школа стоног тениса,
основе

Сурчин, Бољевци
Спортска хала
Браће Кокар бр.5

03.01.18.01.2015. (осим
06,07,13 и
14.01.2015.)

Понедељакнедеља

10-12ч

Рекреативно клизање
за ђаке основних
школа

Нови Београд ,
Јурија Гагарина 78 ,
клизалиште
„Пингвин“

03.-19.01.2015.
(осим
07.01.2015.).

Понедељакпетак

9-13ч

Рекреативно клизање
за ђаке средњих
школа

Нови Београд ,
Јурија Гагарина 78 ,
клизалиште
„Пингвин“

05.-19.01.2015.
(осим
07.01.2015.).

Понедељакпетак

13:30-16:30ч

Аеробно, дужинско
пливање

СЦ „Бањица“, ул.
Црнотравска 4,
Београд

30.12.201418.01.2015 (осим
01.,02.
07.01.2015.).

Понедељакпетак

13-17ч

Понедељакпетак

9-12ч

Обука краул, леђне и
прсне технике
Зимски спортски камп
( школа пливања,
рекреативно
пливање, стони
тенис, боћање, шах, ,
спортско елементарне
игре(фудбал,
кошарка,...), фитнес
програм, програм
развоја моторике )

СЦ „Бањица“, ул.
Црнотравска 4,
Београд

30.12.201418.01.2015 (осим
01.,02.
07.01.2015.).

Спортски центри: СЦ
Бањица, СЦ Пинки,
СЦ Олимп, СЦ
11.април, Дом за
децу без
родитељског
старања у
Звечанској,
Републички завод за
спорт

31.12.2014.19.01.2015.

Понедељак субота

11-18ч (детаљан
распоред по центрима на
крају табеле)

-Школа клизања

Спортски центар
„Олимп Звездара“
Вјекослава Ковача
11

31.12.2014.19.01.2015.

Понедељак,сре
да, петак,
субота

9-11ч

17

Спортско
удружење "Lix"

Олимпијска
бр. 16

064/118-46-00

Спортски камп за
унапређење
физичке
активности и
развој моторике
код деце са
менталном
ретардацијом,
инвалидитетом и
другим тешкоћама
за време зимског
распуста

Спортски камп за
унапређење
физичке
активности и
развој моторике
код деце са
аутизмом за
време зимског
распуста

Камп се одвија у
развоју три програма:
Развој моторике,
Кардио програм,
Котективна
гимнастика.
Камп за време
зимског распуста
обухвата рад са
децом са аутизмом
узраста од првог до
осмог разреда.
Корисници прогрма,
кампа : Деца са
аутизмом Камп се
одвија у развоју три
програма: Развој
моторике, Кардио
програм, Котективна
гимнастика.

Простор од 200 м2 у
приватној кући,
Олимпска 16

02.-19.01.2015.
(осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

8-11ч

Простор од 200 м2 у
приватној кући,
Олимпска 16

02.-19.01.2015.
(осим
07.01.2015.)

Понедељакнедеља

16-19ч

НАПОМЕНА:
-

Организатори имају право да мењају сатницу одржавања програма у случају непредвиђених ситуација уз обавезу
да обавесте Секретаријат за спорт и омладину

СПОРТСКИ САВЕЗ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕОГРАДА
Дани са
Сати
Програмски садржаји
(термини)
датумом
Напомена : приказан је недељни распоред активности по центрима који важи за цео
период реализације Програма« Зимска бајка « ( 31.12.2014. до 19.01.2015. )
11:00-12:30
Боћање- СЦ Олимп
16:00-17:00
Програм развоја моторике – СЦ Олимп
понедељак

уторак

среда

четвртак

петак
субота

16:00-17.00

Школа и рекреативно пливање - СЦ Бањица

14:00-15:00

Школа и рекреативно пливање – СЦ Пинки

14:00-15:00

Стони тенис- СЦ Вождовац

15:00-16:00

теретана- СЦ Бањица

17:00-18:00

Програм развоја моторике – Дом Звечанска

10:00-12:30

Шах- СЦ Олимп

16:00-17:00

Спортско - елементарне игре - СЦ Олимп

17:00-18:00

Програм развоја моторике - СЦ 11.април

16:00-17:00

Школа и рекреативно пливање - СЦ Бањица

15:00-16:00
16:00-17:00
11:00-12:30
17:00-18:00
17:00-18:00
16:00-17:00
15:00-16:00
10:00-12:30
14:00-15:00

Фитнес програм – СЦ Бањица
Програм развоја моторике -СЦ Олимп
Боћање- СЦ Олимп
Програм развоја моторике – Дом Звечанска
Спортско - елементарне игре - СЦ Олимп
Школа и рекреативно пливање - СЦ Бањица
Фитнес програм – СЦ Бањица
Шах -СЦ Олимп
Стони тенис- СЦ Вождовац

17:00-18:00

Програм развоја моторике – СЦ 11.април

