Окружно такмичење у одбојци одржано је у Лепосавићу, 23.
новембра 2017. год. Такмичење је одржано измећу средњих
школа косовско-митровичког округа. Оба тима, и мушки и
женски, успела су да се квалификују на окружно такмичење,
претходно победивши своје противнике на општинском
нивоу. Наш женски тим чиниле су : Александра Јаначковић,
Дарија Јакшић, Исидора Мирковић, Анђела Елезовић,
Анђела Јокић, Ива Богићевић, Александра Фићовић и Софија Недељковић. Оне су победиле Средњу
школу из Лепосавића са резултатом 2 : 0 ( 25 :20 ; 25 :22) и тако избориле место у полуфиналу. Као
бољи у полуфиналу издвојили су се ученици из Зубиног Потока са 2 : 0 ( 25 : 19 ; 25 : 17). Тако су
наше девојке остале без финала.
За мушку екипу наступали су : Данило Радосављевић, Василије Марковић, Новак Делић, Андрија
Фићовић, Алекса Гвоздовић, Лука Здравковић, Давид Савић, Стефан Илић. Већ у првој утакмици
изгубили су од ученика Медицинске школе из Косовске Митровице са резултатом 2 : 0 ( 25: 21; 25 :
23). Сви ученици се надају да ће следеће године обе екипе школе имати више успеха.
( Аутор : Милорад Игић, II1 )

Одбојкашки турнир поводом Дана школе
У оквиру обележавања
Дана школе, као и сваке
године, организован је
турнир
у
одбојци
између одељења све
четири године.Турнир је
почео
20.11.
2017.
године. Прва утакмица
првог кола одржана је
између одељења III/2 и
IV/3 са почетком у
11h.Утакмица
је
завршена
победом
одељења III/2. Истог
дана , у 11 : 50, одржана
је утакмица између
одељења IV/2 и II/ 3. Победници утакмице били су ученици одељења IV/2.

Дана 22. новембра 2017. године, у 11h, одржана је утакмица између одељења II/2 и I/2. Овог пута
победу је однело одељење I/2. У 11 : 50 одржана је утакмица између II/1 и IV/1 и победило је
одељење IV/1.

У среду, 24. новембра 2017. године, одиграна
је утакмица између I/1 и I/3, а победничко
одељење је I/1. У 11: 50 требало је да се одржи
меч између одељења III/1 и III3, али је због
немогућности да окупи екипу, одељење III/3
предало меч одељењу III/1, које излази као
победник овог меча.

Друго коло турнира почело је дана 27.11.2017. године. На
терен су изашла одељења II/3 и IV/1 у 11h. Победило је
одељење IV/1. Истог дана одржана је утакмица између III/1 и
IV/2. Победу је однело одељење III/1.
Дана 29.11. 2017. године, у 11h ,на терен су изашла одељења
I/2 и III/1.Као победник изашло је одељење III/1. Одмах
затим, одржан је меч између одељења IV/1 и I/1, где се
прославило одељење IV/1.
Судије и бележници на утакмицама били су ученици.
Утакмице су пратили остали ученици и професори а разредне
старешине су биле вође тимова.
( Аутор слика са турнира: Александра Јаначковић, II1 )

