
ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“

Предмет:Општинско такмичење у одбојци 

 

 

Дана 24.11.2015 године у Алексиначкој хали спортова одржано је Општинско такмичење у одбојци 

Учесници поред Алексиначке гимназуије и пољопривредне школе 

школа која је у конкуренцији девојцица заузела друго место испред   пољопривредне школе 

„Шуматовац“  а иза „Алексиначке гимназије“ Ево и резутата утакмица :

 

 „Алексиначка гимназија“ - Пољопривредна школа „Шуматовац“ 2:0 у сетовима

„Алексиначка гимназија“ – Техничка школа“Прота Стеван Димитријевић“ 2:0 у сетовима

Техничка школа“Прота Стеван Димитријевић“ 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“-АЛЕКСИНА

 

 

Предмет:Општинско такмичење у одбојци  

Дана 24.11.2015 године у Алексиначкој хали спортова одржано је Општинско такмичење у одбојци 

Учесници поред Алексиначке гимназуије и пољопривредне школе „Шуматовац“ била је и наса 

школа која је у конкуренцији девојцица заузела друго место испред   пољопривредне школе 

„Шуматовац“  а иза „Алексиначке гимназије“ Ево и резутата утакмица : 

Пољопривредна школа „Шуматовац“ 2:0 у сетовима

Техничка школа“Прота Стеван Димитријевић“ 2:0 у сетовима

Техничка школа“Прота Стеван Димитријевић“ - Пољопривредна школа „Шуматовац“

АЛЕКСИНА 

Дана 24.11.2015 године у Алексиначкој хали спортова одржано је Општинско такмичење у одбојци 

„Шуматовац“ била је и наса 

школа која је у конкуренцији девојцица заузела друго место испред   пољопривредне школе 

 

Пољопривредна школа „Шуматовац“ 2:0 у сетовима 

Техничка школа“Прота Стеван Димитријевић“ 2:0 у сетовима 

Пољопривредна школа „Шуматовац“ 2:0 у сет. 



У конкуренцији дечака резултати су следећи: 

Алексиначка гимназија“ - Пољопривредна школа „Шуматовац“ 2:0 у сетовима 

„Алексиначка гимназија“ – Техничка школа“Прота Стеван Димитријевић“ 2:0 у сетовима 

Техничка школа“Прота Стеван Димитријевић“ - Пољопривредна школа „Шуматовац“ 2:1 у сет. 

 

 

Такође је истог дана домаћин Општинског такмичења основаца билаТехничка школа“Прота 

Стеван Димитријевић“ такмичење се такође спроводило у Алексиначкој хали спортова где су 

учешће узеле у конкуренцији девојчица следеће оснвне школе: 

ОШ“Љупче Николић“     ОШ“Вожд Карађорђе“     ОШ“Аца Синадиновић“     ОШ“Стојан Живковић –

столе“     ОШ“Јован Јовановић –Змај“      ОШ“Вук Стефановић –Караџић“  

 

 



 

Прво место заузела је ОШ“Љупче Николић „ и самим тим обезбедила учешће на Окружном 

такмичењу у Нишу.Друго место заузела је ОШ“Вук Стефановић Караџић ток је на трећем ОШ“Вожд 

Карађоре“ остале школе су добиле захвалницу за учешће док је за прва три  места оранизатор 

СШСО-Алексинац  обезбедио поред  диплома и пехаре како за шокле тако и медаље за сваког 

учесника . 

 



 

У конкуренцији дечака основних школа учешће је узело четири основне школе: 

ОШ“Љупче Николић „  ОШ“Јован Јовановић –Змај  ОШ“Стојан Живковић – Столе“ ОШ“Свети Сава 

„Такоће у конкуренцији дечака прво место заузела је ОШ“Љупче Николић“ које води на Окружном 

такмичењу у Нишу. Друго место заузела је ОШ“Стојан Живковић – Столе“  на трећем месту  

ОШ“Јован Јовановић –Змај“ док је диплому за учешће добила ОШ“Свети Сава“ из Суботинца. 

Целокупно такмичење је протекло у фер и коректној игри са присутном жељом за победом 

свихактера . У ваздуху се осећало присуство такмичарског духа.На крају бих додао и то да су сви 

актери добили по ланч пакетић које је такође обезбедио СШСО-Алексинац.До следећег дружења 

СПОРТСКИ ПОЗДРАВ!!! 

 

 

Дана:25.11.2015 године.                                                                                            Подносиоц извештаја 

                                                                                                                                      Проф.Драган Милошевић 


