
ДОЛАЗАК 

Долазите у СПОРТИСИМО 20мин. раније, по могућству. 

Након изувања у ходнику (5мин.), одлази се у свлачионицу, где се остављају 

дуксеви и јакне (10мин.), а након тога се иде у малу салу, где се раде вежбе обликовања 

(5мин.). У велику салу се улази на позив тренера из велике сале (30мин.). 

 

ОРПЕМА 

Нема потребе носити посебну опрему, евентуално патике (патофне), јер су 

спортски подови, винил пвц, који су топли по својој структури. Посебна опрема им 

није потребна, јер се неће деца толико ознојити на часовима.  

 

ОДЛАЗАК 

Након часова ће се деца одводити у малу салу на разговор о радним навикама 

везаним за физичке активности и на тај начин ћемо максимално смирити организам и 

осушити евентуалну ознојану децу (5-10мин.). Након тога се обувају и одлазе (5мин.), а 

одмах након њих улази наредна група у СПОРИСИМО. 

 

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ ДЕЦЕ - пренос уживо на FACEBOOK - SPORTISIMO 

Уколико желите да сликате и снимате децу, а да нисте узели сагласности за то од 

стране родитеља, морате то урадити. У СПОРТИСИМУ имамо прилику за директан 

пренос активности на часу или одложени снимак. Уколико желите ову опцију да 

активирамо и на тај начин докажемо родитељима да постоје ентузијасте од васпитачица 

и учитељица, педагога који раде са децом на правилан начин, морате ме контактирати 

један дан раније како бисмо припремили све. Ради се о кратким видео клиповима на 

којима ћемо презентовати Вас и децу како радите вежбе, уз надзор наших стручњака.  

 

ЈАВЉАЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕДОЛАСКА 

МОЛИМ ВАС да ми се јавите у случају да НЕ ДОЛАЗИТЕ, како бих успео да 

организујем додатне активности присутним групама. 

Вежбамо сваке друге недеље, јер ја нисмо у ситуацији да радим сваке недеље 

по два цела дана, због пословања спортске породице СПОРТИСИМО. 

Уколико неко пропусти или закасни на договорени термин, надокнада је 

могућа само уз посебан договор. 

Koја група деце ће доћи у одређени термин је одређено распоредом у 

договору са Вашим представником, али Ви можете међусобно заменити термине. 

У прилог овом допису Вам достављам комплетан планирани распоред часова 

физичког васпитања до краја ЈУНА, те  Вас молим да ми све сугестије и примедбе 

јавите што пре. 

 

РАДОНИЋ НЕНАД 

0642361594 

nenadradonic@sportisimo.org 

www.sportisimo.org 
youtube: sportska porodica sportisimo 

facebook: sportska porodica SPORTISIMO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРАГЕ КОЛЕГИНИЦЕ, ДА БИ ЦЕО ОВАЈ ПРОЈЕКАТ ИМАО СМИСЛА, МОЛИМ ВАС ДА 

СЕ ЈАКО СТРИКТНО ПРИДРЖАВАТЕ ОВОГ РАСПОРЕДА И ДА МАКСИМАЛНО 

УЧЕСТВУЈЕТЕ У ЊЕМУ У КООРДИНАЦИЈИ ПРИЛИКОМ УЛАСКА ДЕЦЕ У ОБЈЕКАТ. У 

СУПРОТНОМ ЋЕ ДОЋИ ДО ЈАКО ВЕЛИКИХ ГУЖВИ У ХОДНИЦИМА И 

СВЛАЧИОНИЦАМА, А САМИМ ТИМ И ДО ВЕЛИКЕ ГАЛАМЕ, А ТО ЋЕ СВЕ УТИЦИАТИ 

НА КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ ДЕЦЕ КОЈА СУ У САЛИ НА НАСТАВИ. 

 

ПРВА ГУРПА КОЈА ДОЂЕ, ПРВО УЛАЗЕ ДЕВОЈЧИЦЕ У ПРВИ ДЕО, ИЗУВАЈУ СЕ И 

ОДЛАЗЕ У СВЛАЧИОНИЦУ #3, ПОТОМ УЛАЗЕ ДЕЧАЦИ, ИЗУВАЈУ СЕ, ПА ОДЛАЗЕ 

СВЛАЧИОНИЦУ #1. 

СЛЕДЕЋА ГРУПЕ ДЕЦЕ КОЈА ДОЂЕ, ПРВО УЛАЗЕ ДЕВОЈЧИЦЕ, ИЗУВАЈУ СЕ У 

ДРУГОМ ДЕЛУ, ЗАТИМ ОДЛАЗЕ У СВЛАЧИОНИЦУ #2, ОНДА УЛАЗЕ ДЕЧАЦИ И 

ИЗУВАЈУ СЕ И ПРЕСВЛАЧЕ СЕ У ДРУГОМ ДЕЛУ. 


