ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 2017. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА МАРАТОНСКЕ СЕКЦИЈЕ
Маратонска секција је за школску 2016/2017. годину планирала велики број
активности. Циљеви у овој години су вишеструки. Поред задатог циља у виду
полумаратона и маратона и то на више трка у региону, планирано је и да се поради на
проширењу активности и на друге средње школе односно на међусобној сарадњи и
оснивању маратонских секција у тим школама.
Чланови Маратонске секције ће у првом полугодишту одржати презентације о
маратону и здравом животу у 10 одељења прве године Земунске гимназије као и у 10
средњих школа у Београду и тиме активно учествовати у друштвеној заједници.
Планирано је и учешће на 10 трка у току школске године затим организовање
трке „Happy run“ где ће учествовати све средње школе из целе Србије на 5км а основне
школе на 800м.
Круна школске године треба да буде наступ на 30. Београдском маратону
СЕПТЕМБАР
 Формирање секције, састанци, договори, представљање и усвајање плана и
програма секције. Презентовање секције новој генерацији ученика прве
године;
 Учешће у пројекту рекреације грађана "FeelLife open"
 Спремање и вежбање презентације маратона;
 Месечни састанак свих чланова секције;
 Припреме и организација трке „Happy run“;
 Израда промотивног материјала Матураната маратонаца.
ОКТОБАР
 Одржавање презентација маратона у 4 школе у Београду и помагање у
оснивању Маратонских секција у тим школама;
 Спровођење трке „Happy run“;
 Припреме за "Љубљански маратон" и учествовање на истом;
 Заједнички тренинзи са клубом уличних тркача "Running tribe-Belgrade";
 Формирање извршног тима;
 Месечни састанак свих чланова секције.
НОВЕМБАР
 Одржавање презентација маратона у 4 школе у Београду и помагање у
оснивању Маратонских секција у тим школама;
 Припреме за "Савски полумаратон" и учествовање на истом;
 Заједнички тренинзи са Београдским тркачким клубом;
 Снимање и прикупљање видео материјала за документарац - сарадња са
Историјско-документарном секцијом;
 Припреме за трку "Плави круг око Аде" и учествовање на истој.
ДЕЦЕМБАР
 Одржавање презентација маратона у 2 школе у Београду и помагање у
оснивању Маратонских секција у тим школама;
 Припреме за трку "Пољуби слављеницу" и учествовање на истој;
 Заједнички тренинзи са клубом "Земуне добро јутро";
 Скупљање старих ствари за Црвени крст;
 Припреме за "Трку Деда Мразева" и учествовање на истој.
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ЈАНУАР
 Сарадња са Новинарском секцијом;
 Одржавање тренинга и за време зимског распуста;
 Месечни састанак свих чланова секције;
 Зимске висинске припреме.
ФЕБРУАР
 Припреме за ,,Трон рођенданску трку" на Палићу и учествовање на истој;
 Снимање и обрада документарног филма о Матурантима маратонцима сарадња са Рачунарском секцијом.
МАРТ
 Припреме за 30. Београдски маратон;
 Трибина са познатим спортистом – маратонцем;
 Месечни састанак свих чланова секције.
АПРИЛ
 Припреме за 30. Београдски маратон и учествовање на истом;
 Учешће на конференцији за штампу поводом 30. Београдског маратона;
 Гостовање у електронским медијима;
 Заједнички тренинзи са Маратонским секцијама из других средњих школа.
МАЈ
 Припреме за ,,38. Сомборски маратон“ и учествовање на истом;
 Заједнички тренинзи са Маратонским секцијама из других средњих школа.
ЈУН
 Припреме за ,,Ноћни маратон" у Новом Саду и учествовање на истом;
 Припреме за Трку пријатељства у Кули и учествовање у истој;
 Месечни састанак свих чланова секције;
 Учешће на трци "Патријарх Павле" у оквиру Раковачког лета.
У јулу и августу се наставља са тренинзима на отвореном и припрема се за
јесењи део сезоне.
Организатор маратонске секције
Саша Порубски, професор

