Спортни секции

БАДМИНТОН

Бадминтонът е спорт, който се развива приоритетно в нашето училище от двадесет
години. Добрите традиции в този спорт направиха много наши възпитаници национални
състезатели. Училищните ни отбори за момичета и момчета са едни от най-титулуваните
в страната. Спечелените титли и медали дадоха основания на Българската федерация
по бадминтон да ни връчи приза за най-проспериращо училище в цялата страна.

Бадминтонът е и най-масовият спорт в училище. Тренировките се провеждат два пъти
седмично в спортната зала до Захарна фабрика, като учениците от първи до трети клас
се вземат и връщат организирано от училище с микробус. Ръководители на групите по
бадминтон са елитните треньори от Спортен клуб Бадминтон Росица и Стефан
Христови.

СПОРТНИ ТАНЦИ

Красотата и изяществото на танцовото изкуство се изучават и възприемат от децата в
групи за начинаещи от първи до четвърти клас .

Занятията се водят два пъти седмично, като за малките танцьори тренировките са в
училищния физкултурен салон. Ръководител на групата по спортни танци е Владимир
Деспотов.
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ВОЛЕЙБОЛ

Тренировките по волейбол се провеждат диференцирано – в групи за малки ученици
(от първи до трети клас) и за по-големи - до седми клас.

Убедени сме, че тренировките по волейбол съдействат за правилното физическо
развитие на децата. Секцията по волейбол се води 2 пъти седмично от треньор на
спортен клуб „ДИЕМ“ – Мариана Пенчева в училищния физкултурен салон.

БАСКЕТБОЛ

Тренировките по баскетбол се водят в група за малки ученици от ІІІ и ІV клас и с ученици
от прогимназиалния етап на обучение. Баскетболът също е спорт, който развива
двигателните умения на децата във възрастовата група от 9 до 14 години.

Секцията по баскетбол се води 2 пъти седмично в училищния физкултурен салон от
треньора по баскетбол Петко Дечев.

ЛЕКА АТЛЕТИКА

„Царицата на спорта” най-много съдейства за правилното физическо развитие, когато
се упражнява от ранна детска възраст. Затова в училище спортната секция по лека
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атлетика обхваща деца от началния етап на обучение от І до ІV клас. Занятията се водят
от треньора на УСШ Петър Дянков във физкултурния салон на училището.

ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА

Източните бойни изкуства формират умения за работа в екип, възпитават децата на
ред и самодисциплина. Освен това философията на бойните изкуства е изградена на
ненасилието и възпитават подрастващите на толерантност и уважение към хората.
Занятията се водят от треньора на Клуб „Калагия Център” Искра Бонева два пъти
седмично във физкултурния салон на училището. Групата обхваща деца от І до ІV клас.
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