
Када се укрсте добре намере, 

непресушни ентузијазам и невероватна 

енергија, резултат је известан. У нашем 

случају,  то је експлозија дечјег 

узбуђења, радости и мудрости, дружења 

и успомена 

које ће обогатити и оплеменити њихов, 

али и наш живот. 

 

 

Седми Храбришин фестивал, одржан 

7. новембра у Виминацијуму, имао је 

мултидисциплинарни карактер, 

обухвативши интелектуалне, 

логичке, перцептивне и спортске активности, следећи циљеве 

мисије Асоцијације спорт за све Србије „Активна Србија 2020 – 

2030“.  

У две простране конгресне сале, 

врвело је као у кошници!  

Наше пчелице су наизменично 

савладавале спортске полигоне, 

решавале изазовне мозгалице, 

креирале тродимензионалне 

облике, училе и изводиле карате технике 

и кате,  играле танграм и бројне друге 



игрице које су их ментално и телесно изазивале и веселиле.  

Вреће су се њихале под притиском 

„јаких“ удараца наших карате 

мајстора, бацале су се коцкице, 

слагали штапићи  и решавали тестови, 

повезујући умни и телесни рад, 

практично,  у духу слогана:  „У 

здравом телу – здрав је и дух!“ 

      

      

 



За своја спортска постигнућа, мале храбрише 

су награђене дипломама и медаљама, док су 

најуспешнији у решавању мозгалица добили 

вредне награде: беџеве, мајице и ранчеве, које 

им је уручила Бранка Алексендрић, 

професорка Спортске Академије из Београда. 

 

Сви 

окупљени 

на једном месту, без обзира на 

афинитете, таленте и склоности, 

имали су могућност да се искажу, 

покажу и друже, у подстицајном 

амбијенту пристојних и 

широкоумних људи.  

 

 

Поносни смо на укљученост деце са 

нешто тежим стартним животним 

позицијама и могућност да им 

омогућимо да се са нама друже, 

такмиче, путују, стичу нова искуства и 

дају нам прилику да од њих учимо шта 

је то љубав и како се искрено воли без 

предрасуда, калкулација и интереса. Са 

њима растемо заједно и децу учимо 

емпатији, разумевању и толеранцији.  

 



 

 

 

 

 

 

Велику захвалност упућујем драгим 

учитељицама, вредним волонтерима, 

часним судијама, посвећеним тренерима и 

професорима, али и родитељима који су се укључили у реализацију 

и дали велики допринос у креирању програма врхунског квалитета. 

У актуелно време брзорастуће технике и технологије, када је код 

деце виртуелни вид забаве доминантан, ми смо успели да их 

анимирамо, на кретивно-развојни начин упослимо и приредимо им 

дан за памћење.  

Ново време тражи нова решења.  

Треба га разумети и проблему прићи позитивно и конструктивно. 

Показали смо да се озбиљним и студиозним радом у који су се 

укључили учитељи, професори, врсни 

педагози и освешћени спортски 

стручњаци може креирати здраворазвојни, 

свестрани програм који ће децу смислено 

упослити, максимално мотивисати, 

одушевити и оплеменити. 

 



Идемо даље! 

За здравију и способнију Србију! 

Председник Спортско рекреативне Асоцијације  

Члан УО Асоцијације спорт за све Србије 

Бане Дмитровић 


