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УВОД

У свакој спортској грани, па и у одбојци, 
тежи се реализовању задатака и све то због 
достизања крајњег резултата – успеха. Достизање 
коначног резултата са максималном ефикасношћу, 
није могуће без израде адекватног плана и про-
грама, односно одређивања смерница на путу ка 
успеху. Одбојка је сложена спортска игра, која 
обилује разноврсним моторичким формама, тако 
да је и реализација плана и програма комплексна. 

Према Костићу и Нејићу (2008) планирање 
у одбојци је елеменат управљања и развоја ква-
литета одбојкаша и тима. У савременим усло-
вима одбојкашке игре, намеће се неопход-
ност постојања и систематизованог рада у 
ок ви ру одбојкашког клуба кроз степеновано 
одређење и категорисање узраста. Планирање и 
програмирање немогуће је одредити без прециз-
но одређених степена одбојкашке школе, док ће 

распоред циљева и задатака за сваки степен одре-
дити план и програм датог степена. 

Сваки тренер пре него што се упусти у рад 
са почетницима треба да се упозна са животном 
средином његових играча, да утврди здравствено 
стање путем лекарског прегледа, и да оцени ан-
тропомоторичке способности сваког појединца 
(Toyoda, 2011). На основу прикупљених подата-
ка, тренер тек онда приступа припреми плана и 
програма тренажног рада, обезбеђивању опреме 
и помоћних реквизита. 

Код планирања и програмирања у одбојци, 
неопходно је водити рачуна о следећим елементи-
ма: узрасним карактеристикама, полу, циљевима, 
задацима и материјалним условима.

Узраст има кључну улогу у формирању 
плана и програма. Период убрзаног развоја код 
девојчица почиње од 8–9. године и траје до 15–16. 



168

Живковић М., Нешић Г., Годишњи план и програм у одбојци..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2013; 67 (2): 167-175

године, зато је битно почети са радом одбојкашке 
школе у овом узрасту, тачније у другом разреду 
oсновне школе (Нешић, 2005). При планирању и 
програмирању тренер мора бити упознат са мор-
фолошким, функционалним карактеристикама, 
когнитивним развојем и моторичким способно-
стима датог узраста, како би приступио изради 
адекватног плана и програма.

Морфолошке карактеристике деце млађег 
школског узраста врло су значајне за реализацију 
моторичких структура у којима оне представљају 
реалну биомеханичку основу како као фактори 
који олакшавају, тако и фактори који отежавају 
извођење моторичких задатака (Родић, 2000). 
Девојчице и дечаци који припадају одбојкашкој 
школи првог степена су просечно изједначени 
по висини, али већ уласком у десету годину, 
девојчице постају више од дечака. Девојчице од 
осам година су високе око 129 цм, а до десете го-
дине достижу висину до 139 цм, док је тежина 
девојчица до десете године мања од дечака, а за-
тим долази до њеног наглог пораста (Младеновић 
- Ћирић, 2008). У овом узрасту долази до пораста 
функционалних спорсобности кардиоваскуларног 
система, док фреквенција срчаног рада успорава 
и износи око 90 откуцаја у минуту (Младеновић 
- Ћирић, 2008).

Когнитивни развој карактерише повећање 
чулне осетљивости, диференцијација опажања, 
тачније памћење, а самим тим и повећање спо-
собности учења. Мишљење код деце овог узраста 
се гради више на искуству него ситуационо. Емо-
ционални развој деце је стабилнији од предшкол-
ског узраста, а и естетска осећања су развијенија. 
Деца у овом раздобљу развијају пријатељске везе, 
тако да је бављење одбојком идеално за њихов 
социјални развој. 

Током раста и развоја, деца пролазе кроз тзв. 
сензибилне фазе за развој способности, са којима 
тренер мора бити упознат. Сматра се да је период 
од 7. до 12. године „златно“ време за развој целог 
спектра моторичких спосбности (Crnokić, 2007).

Поред познавања узрасних карактеристи-
ка деце, тренер мора при изради плана и програ-
ма да обрати пажњу на пол коме је он намењен. 
Код првог степена одбојкашке школе нема неких 
већих физичких разлика између полова, па тим 
и приликом извођења технике, због чега се че-
сто у пракси примењују мешовите почетне групе. 
Међутим, код осталих степена одбојкашке школе 

разлике су израженије, подела група по полу не-
избежна, а план и програм прилагођен специфич-
ностима пола. 

Материјалне прилике могу утицати на из-
раду плана и програма и донекле их и ограни-
чити. Међутим, иако услови нису адекватни и 
задовољавајући, не значи да неће бити позитиван 
исход. Уз добру ангажованост тренера и креатив-
ност, недостаци материјално – техничке природе 
се могу надокнадити. 

Предмет овог рада је годишње планирање 
и програмирање у одбојци за одбојкашку школу 
првог степена. План и програм на годишњем ни-
воу одређен је за девојчице узраста 8, 9 и 10 годи-
на, које чине први степен одбојкашке школе. Циљ 
овог рада је дефинисање задатака одбојкашке 
школе првог степена на годишњем нивоу, из-
рада годишњег плана тренажног волумена и 
одређење годишњег програма спортске припреме 
одбојкашке школе првог степена (техничке, так-
тичке, физичке, теоријске, психолошке и инте-
гралне припреме).

ЗАДАЦИ ПЛАНА И 
ПРОГРАМА ОДБОЈКАШКЕ 
ШКОЛЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

Реализовање постављених задатака, код 
одбојкашке школе првог степена, усмерено је на 
свестрани развој детета. Као основни задаци за 
реализацију, код овог узраста, могу се издвојити: 
правилно деловање на целокупан физички раз вој 
деце, развијање базичних кретних навика, развој 
базичних моторичких способности, и почетак, 
стварање навике за бављење физичком актив-
ношћу (Нешић, 2002).

Одбојкашка школа првог степена обухва-
та период који је најважнији за моторички развој 
деце (Lubin, 2011). Овај узраст се налази у пери-
оду убрзаног развоја, тако да је усмереност ка 
његовом правилном развоју од великог значаја за 
каснији напредак. Због убрзаног и несразмерног 
раста у овом узрасту долази до појаве деформи-
тета, нарочито кичменог стуба. Зато је одабир си-
метричних вежби, са акцентом на јачање великих 
мишићних група, нарочито трбушних и леђних, 
превентивна мера која сузбија деформитете кич-
ме и коригује настале.
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узраст, а вежбање учинити интересантнијим и 
разноврснијим. Дете у овом периоду се нипош-
то не сме убацити у „реке“ шаблона и „калупе“ 
тренинга и вежбања, већ треба дозволити креа-
тивност и слободу „изражавања“ лоптом (Нешић, 
2005).

ПЛАН И ПРОГРАМ 
ОДБОЈКАШКЕ ШКОЛЕ 
ПРВОГ СТЕПЕНА
За одбојкашку школу првог степена израђен 

је план и програм који је приказан у табели 1. 
Планом су предвиђена два тренинга недељно у 
трајању од 90 минута, и један додатни тренинг 
у трајању од 2 сата, који ће бити искоришћен за 
утакмицу или допунски спорт. Укупан број сати 
тренинга и утакмица, који се реализују према да-
том плану за период, који почиње септембра, а 
завршава се средином јуна, износи 200 сати, док 
је број укупних тренинга за дати период 120.

Утакмице, које се спроводе код овог узра-
ста, треба да задовоље такмичарски нагон. Тре-
нери се често у свом раду служе модификованим 
правилима одбојке и на тај начин продужавају 
активно време игре. Нешић (2005) истиче да са 
игром треба почети што раније, макар оно било 
само одбијање прстима преко мреже. Међутим, 
колико год овакви тренинзи били занимљиви 
деци, треба бити обазрив и не претеривати. Услед 
недовољно савладане и учвршћене технике, 
недовољно развијених моторичких способности 
(првенствено снаге), на оваквим тренинзима дола-
зи до „учења грешки“, али и могућности повреде. 
Однос тренинга и утакмица који се препоручује 
за овај узраст је 70:30 (Boucher, Drakich, & Laurie, 
2006). Уместо термина предвиђених за утакмицу, 
могу се користити и други садржаји који су так-
мичарског карактера. Некад то могу бити и друге 
спортске игре, штафетне или елементарне игре, 
модификована правила одбојке у зависноси од 
услова и жеље деце. За овај узраст препоручује 
се да свака активност у себи носи карактеристи-
ку игре, да кроз забаву и разоноду дете упознаје 
себе, друге и одбојку као спортску грану (Нешић, 
2005). 

Кретне навике треба реализовати у што 
разноврснијим условима. Првенствено су то ба-
зична кретања, са акцентом на ходање, трчање, 
скокове и бацања, која су најзначајнија за одбојку. 
Кретна својства треба да се развијају у складу са 
латентним моторичким простором деце овог узра-
ста. Физичка припрема у овом узрасту је усмере-
на на све моторичке способности, у складу са сен-
зитивним фазама.

Свако дете има урођену потребу за физич-
ким кретањем, коју кроз свој развој више или 
мање задовољава. Увођењем и спровођењем ре-
довних тренинга подстиче се потреба, и временом 
ствара навика за бављење физичком активношћу. 
Захваљујући њој оствариће се позитиван, акти-
ван однос према физичкој активности, напорима, 
оптерећењима, што ће касније довести до жеље 
за активним кретањем, вежбањем и неминовно 
до побољшања здравственог статуса. Овај процес 
стварања навике је доста комплексан и дуг и он 
се не може изградити у овом узрасту, већ се може 
само отпочети са његовим развојем.

Тренер при планирању и организовању 
мора да се руководи одговарајућим принципима 
како би што темељније извршио постављене за-
датке. Приликом обучавања код почетника, исти-
че се значајност принципа: очигледности и свесне 
активности, принципа свестраности, поступно-
сти и систематичности, идивидуализације, прин-
ципа економичности, рационалности и ефикасно-
сти. Поред принципа, сваки тренер мора познава-
ти методе, како би све испланиране и испрогра-
миране садржаје реализивао на најефикаснији на-
чин. Добар метод тренирања постиже двоструке 
резултате са много мањим улагањем напора, а лош 
постиже половичне резултате са двоструким на-
пором (Колаковић, 2005). Метода демонстрације 
је веома значајна код рада са почетницима, јер 
се код млађих узраста при савладавању технике 
користи најчешће синтетичка метода. Предност 
ове најприродније методе је то што омогућава 
изградњу и формирање сопственог стила (Ко-
привица, 2002). Код учења сложених елемената 
у млађем узрасту могућа је примена аналитич-
ког метода, али технички елементи морају бити 
логички подељени, јер нелогична подела може 
учинити овај метод потпуно неплодотворним. 
Примена свих постојећих метода тренинга тре-
ба да се реализује кроз игру, која ће омогућити 
да процес обуке буде прилагодљивији за дечији 
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Табела 1. Приказ броја и трајања тренинга за макроциклус одбојкашке школе првог степена.

Одбојкошка школа првог степена

Брoj 
недељних 
тренинга

Брoj 
недељних 
утакмица 

Трајање 
тренинга

Брoj сати 
тренинга у 
недељи

Укупан 
брoj сати 
тренинга и 
утакмица
у недељи 

Укупан брoj 
тренинга и 
утакмица у 
години 

Укупан 
брoj сати 
тренинга и 
утакмица у 
години

2 1 90min 3h 5h 120 200h

Трајање циклуса од 01.09. до 15.06.

Према плану и програму за одбојкашку 
школу првог степена предвиђени су термини за 
реализацију базичних спортова: атлетике, гим-
настике и пливања. Ови спортови су на листи 
приоритета, јер су многе вештине из ових спор-
това неопходне будућем играчу одбојке. Редос-
лед реализације ових садржаја је укључен у про-
грам и спроводиће се у оквиру термина који су 

предвиђени за утакмицу. За сваки месец планира-
на су два тренинга (утакмице) такмичарског ка-
рактера, и два тренинга специфичног карактера 
(допунска спортска грана). Укупан број додатних 
тренинга на годишњем нивоу је 40, од тога је 20 
тренинга такмичарског карактера, а преосталих 
20 тренинга специфичног карактера (Табела 2).

Табела 2. План одбојкашке школе првог степена (*представља додатни тренинг).

Степен 
одбојкашке 

школе
Узраст Пол Задаци

Број 
недељних 
тренинга

Број додатних тренинга 
месечно

I
8, 9, 10 
година

(III, IV,V)
Женски

1. Правилан физички 
развој

2. Развијање базичних 
кретних навика

3. Развој моторичких 
способности

4. Почетак стварања 
навика за бављење 
физичком активношћу

2+1*

*2+2
(утакмица+специфични 

тренинг)

Укупан број додатних 
тренинга на годишњем 

нивоу:
40

Тренинг специфичног карактера чине ос-
новни, технички елементи из базичних спортова. 
Уз помоћ њих, побољшава се будући одбојкашки 
развој и неизоставно интерес за животно уживање 
у спорту (Lubin, 2011). Након савладаних основ-
них елемената, дати спортови комбинују се са 
одбојкашким садржајем. 

Редослед тренинга специфичног карак-
тера је наизменичан. Планом и програмом је 
предвиђено 20 тренинга специфичног карактера, 
а њихов редослед по месецима приказан је у та-
бели 3. 

Акробатиком и савладавањем њених основ-
них елемената утиче се на побољшање спретности 
и окретности деце, али она служи и као припре-
ма за каснију обуку технике падова. Незаобилаз-

ни елементи акробатике су: колут напред, колут на-
зад, поваљке на обе стране, премет странце, свећа, 
мост итд. Греда може послужити за развој равно-
теже и окретности. Када се ови елементи успешно 
савладају, аутоматизују, могу се користити као део 
полигона. Елементи који се могу преузети из ат-
летике припадају: техници трчања, бацања и ско-
кова, где је акценат у почетку на њиховом правил-
ном извођењу, а касније могу послужити за фи-
зичку припрему (Нешић, 2009). Уколико постоји 
могућност да се реализује пливање, треба је иско-
ристити. Учење основних пливачких техника (кра-
ул и прсно) и спровођење разноврсних игрица у 
води делује на правилан развој дечијег организма, 
а може утицати и на физичку припрему. Штафетне, 
елементарне игре су такмичарског карактера и тре-
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Табела 3. Приказ месечног распореда допунских спортова

спортови Месечни распоред
додатних тренинга

де
це
мб

ар 2 утакмице
1 атлетика 
1 гимнастика ап

ри
л 2 утакмице 

1 пливање 
1 гимнастикa

пливање

се
пт
ем
ба
р

2 утакмице
1пливањe
1атлетика ја

ну
ар 2 утакмице

1 гимнастика 
1 пливање

ма
ј 2 утакмице 

1 атлетика 
1 пливање

атлетика

ок
то
ба
р 2 утакмице 

1пливање 
1гимнастика фе

бр
уа
р 2 утакмице

1 гимнастика
1 атлетика

ју
н

2 утакмице
1 атлетика 
1 гимнастика

гимнастика

но
ве
мб

ар 2 утакмице 
1 атлетика 
1 пливање ма

рт

2 утакмице
1 пливања 
1 атлетика

Укупно = 40

 20 утакмица
 20 специфичних тренинга

Техничка припрема одбојкашке 
школе првог степена
Техничка припрема подразумева сте-

пен усвојености система кретања карактери-
стичног за спортску грану и може се подели-
ти на основну и специфичну (Копривица, 2002). 
Основна техничка припрема заузима значајно 
место у одбојкашкој школи првог степена, она 
представља базу разноврсних кретања, која ће до-
принети каснијем, лакшем учењу и савладавању 
сложених елемената технике. Према плану и про-
граму одбојкашке школе првог степена, у циљу 
што бољег развоја основне техничке припреме 
предвиђени су допунски спортови (гимнастика, 
атлетика и пливање). Према Копривици (2002) 
садржај специфичне техничке припреме чине ба-
зична спортска техника и допунска спортска тех-
ника. За први степен одбојкашке школе према 
плану и програму за базичну техничку припре-
му, одабрани елементи су основе одбојкашке тех-
нике (основна кретања, ставови и елементи који 
омогућавају надметање у складу са правилима 
такмичења), прилагођени узрасту и њеним зада-
цима. Етапни циљеви за школу одбојке, девојчица 

узраста до 11 година су: одигравање прстима на-
пред, назад и у страну, одигравање чекићем на-
пред, уназад, страну, пријем сервиса чекићем, од-
брана чекићем, кретање без лопте на терену, доњи 
сервис, лелујави сервис, смечирање када тренер 
подбацује лопту, пласирање - жабица када тре-
нер подбацује лопту, кретање за индивидуални 
блок (Нешић, 2005). Код базичне техничке при-
преме акценат се ставља на правилном извођењу 
техничких елемената и одупирању превременој 
специјализацији, о којој се може одлучивати на 
каснијим развојном нивоу. Допунска спортска 
техника је виши ниво технике, који је карактери-
стичан за поједине спортисте старијег узраста, 
где долазе до изражаја индивидуалне карактери-
стике (специфични технички стил). 

У табели 4 приказани су елементи технике 
које треба савладати на нивоу годишњег циклу-
са одбојкашке школе првог степена за девојчице. 
Они су распоређени по месецима. План и про-
грам су уопштени и подложни модификацијама, у 
зависности од могућности деце и њиховог напре-
тка. У табели 4 болдиране ставке представљају 
најважније циљеве за дати месец.

ба да заузму значајно место у тренажном процесу. 
Код одбојкашке школе првог степена доминатну 
улогу имају садржаји образовања, васпитања, игре 
и антропомоторике (Стојановић, Костић, и Нешић, 
2005).

Поред планирања тренажног волумена 
једног годишњег циклуса, за одбојкашку школу 
првог степена одређен је и програм. Програм обу-
хвата све аспекте спортске припреме. 



172

Живковић М., Нешић Г., Годишњи план и програм у одбојци..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2013; 67 (2): 167-175

Табела 4. Приказ програма техничке припреме одбојкашке школе првог степена по месецима

Септембар

• Упознавање са одбојкашким тереном, реквизитима
• Основни одбојкашки ставови 
• Техника одигравања прстима напред
• Техника одигравања чекићем напред

Мерење:
• морфолошких
карактеристика,

• моторичких 
способности

Октобар

• Техника доњег сервиса            
• Основни одбојкашки ставови 
• Техника одигравања прстима напред и назад у месту
• Техника одигравања чекићем напред и уназад у месту

Новембар
• Техника смечирања         - Технике одигравања чекићем из кретањa
• Техника доњег сервиса      - Комбинација прсти - чекић
• Техника одигравања прстима из кретања     

Децембар
• Техника смечирања, тренер придржава лопту (зона 4, 3, 2)
• Одигравање прстима и чекићем у страну
• Техника горњег сервиса

Јануар • Понављање и утврђивање свих научених елемента технике
• Размештање играча на терену систем игре 6:0

Фебруар

• Техника горњег сервиса
• Пријем доњег сервиса чекићем
• Техника смечирања, тренер придржава лопту (зона 4, 3, 2)

*Игра 6:6 (упознавање са правилима игре и системом 6:0)

Март

• Смечирање са подбацивањем од стране тренера (зона 4)
• Техника индивидуалног блока - докорак
• Пријем доњег и горњег сервиса чекићем

       *Игра 6:6 (доњи и горњи сервис, пријем чекићем, прстима пребацивање)

Април

• Смечирање са подбацивањем лопте од стране тренера из зоне 4, 3, 2
• Одбрана чекићем
• Техника индивидуалног блока – докорак 

       *Игра 6:6 (горњи сервис, прсти, чекић, смеч)

Мај

• Горњи сервис са задатком (паралела и дијагонала)
• Смечирање са задатком (паралела и дијагонала)
• Одбрана чекићем       
• *Игра 6:6 (горњи сервис, прсти, чекић, смеч)

Јун • Увежбавање свих техничких елемената
*Игра 6:6

Мерење: 
• морфолошких карактеристика,
• моторичких способности
„Испит“ из технике (додела 

диплома)

Планом су предвиђена два мерења, на почет-
ку и на крају годишњег циклуса. Бележењем мор-
фолошких карактеристика прати се тренд раста и 
развоја дечијег организма и евентуално уочавају 
неке промене и деформитети. Батерија тестова за 
одређене моторичке способности ће служити тре-
неру као мера његовог рада, а деци као подстрек 
за рад и напредак. На крају годишњег циклуса 

предвиђен је „испит“ из технике, који представља 
контролу успешности и научености базичних тех-
ничких елемената чија се реализација захтева у 
једноставним условима. Он се спроводи како би 
се заокружила једна етапа дечијег рада, у циљу 
похвале, добијања диплома завршеног првог сте-
пена одбојкашке школе.
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Тактичка припрема одбојкашке 
школе првог степена
Тактичка припремљеност одбојкашке шко-

ле првог степана огледа се у развоју: способно-
сти посматрања и јасног оперативног мишљења, 
стабилности, промишљености у неочекиваним 
ситуацијама, способности предвиђања ситуација 
и намера противника, способности периферног 
вида. Она се огледа и у учествовању на већем 
броју спортских такмичења са различитим про-
тивницима и у различитим условима. За разли-
ку од старијих узраста, где се тактика првенстве-
но односи на противника у циљу искоришћавања 
његових недостатака и доласка до победе. Код 
млађих узраста, она је окренута ка тренирању: 
тактичког опажања, тактичке процене, тактич-
ке иницијативности. Акценат је на брзом и ефи-
касном процењивању ситуације, побољшању спо-
собности предвиђања и то кроз вежбе забавног ка-
рактера, елементарне игре или путем одбојкашког 
надигравања. Узраст деце је ограничавајућа окол-
ност код реализације тактике, тако да је њено 
усложњавање пропорционално годинама играчи-
ца. Тактика, свој прави значај, добија код зрелијих 
екипа, такмичења на вишем нивоу, али њено 

спровођење треба отпочети у одбојкашкој шко-
ли првог степена и постепено довести до њеног 
усавршавања.

Физичка припрема одбојкашке 
школе првог степена
Вујаков и Сударов (2011) у своме раду ис-

тичу да физичка припрема младих спортиста мора 
бити вишегодишњи, организован процес развоја 
и одржавања моторичких способности при чему 
садржај, методе и оптерећење тренинга треба да 
симулирају динамичан развој младих спортиста, 
руководећи се пре свега знањима о сензитивним 
фазама. Када је реч о физичкој припреми млађих 
категорија, издвајају се њене две основне компонен-
те: физичка припрема везана за здрав и правилан 
раст и развој и физичка припрема везана за развој 
моторичких способности и моторичких знања 
(Harski, Lordanić, i Crnokić, 2004). Физичка припре-
ма се може поделити на: вишестрану, базичну, спец-
ифичну и ситуациону припрему (Миловановић, 
Јукић, и Шимек, 2004). На основу дате поделе за 
одбојкашку школу првог степена, дата је проценту-
ална заступљеност њених сегмената (Табела 5). 

Табела 5. Процентуална заступљеност типова физичке припреме за одбојкашку школу првог степена

Вишестрана припрема 50 %

Базична припрема 30%

Специфична припрема 20%

Ситуациона припрема 0

Развојни програм 50%

Вишестрано – базична / Специфично - ситуациона 80 / 20

Вишестрана припрема која утиче на оп-
шти развој моторичких способности, функционал-
них и морфолошких карактеристика, чини основ-
ни тип физичке припреме за овај узраст и то у 
заступљености од 50%. Базична припрема која се 
односи на развијање најзначајнијих способности 
датог спорта (30%) и специфични тип где се раз-
личити технички елементи спроводе у кондицио-
ним условима (20%), представљају увод за даљи 
рад. Ситуациона припрема није заступљена, она 
ће значај добити код виших степена одбојкашке 
школе. Вишестрани – базични тип физичке при-

преме код овог узраста има већу процентуал-
ну заступљеност у односу на специфично – си-
туациони (80:20). Код овог узраста посебно се 
препоручују вежбе за развој координације, флекси-
билности и равнотеже, због сензитивних периода.

Елементарне игре су код одбојкашке шко-
ле првог степена веома значајне за физичку при-
прему. То су игре мање сложеног садржаја, које 
немају устаљена правила, већ се могу прилагоди-
ти тренутним условима и задацима физичке при-
преме. Карактерише их богатство и једноставност 
покрета, односно примена природних или нау-
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чених облика кретања. Игре се примењују код 
учења или чешће код увежбавања научених мо-
торичких знања са циљем развијања неких спо-
собности (Šimek, i Čustonja, 2003). Елементар-
не игре, због учествовања у игри, подстичу по-
зитивне особине, које развијају такмичарски дух, 
подршку и тимско деловање играча. Правилним 
дозирањем и расподелом игара у процесу тренин-
га, уз побољшавање кондиционих способности, 
осигураће се и боља радна атмосфера и позитив-
не емоције играча и екипе. 

Теоријска припрема одбојкашке 
школе првог степена
Са теоријском припремом се отпочиње од 

првог тренинга одбојкашке школе првог степе-
на. Теоријску припрему у овом периоду карак-
терише посебан облик и обим, треба је прилаго-
дити узрасту, користећи адекватне термине, тач-
не и јасне изразе. Она се може примењивати упо-
редо са обуком основних одбојкашких техника, 
са индивидуалном, групном и колективном так-
тиком, са физичком припремом и уопште са сва-
ком активношћу која се изводи на тренингу и ван 
њега. У раду са млађим спортистима значајно је 
стицање општих знања која су у директној или 
индиректној вези са спортском активношћу. Са 
васпитног аспекта веома је значајно да се подуда-
ра оно што се спортистима излаже и оно што се 
чини на тренингу и ван њега. Као део теоријске 
припреме, спортисту треба упознати са: техником 
и тактиком, правилима суђења, опремом и рек-
визитима, режимом живота и спорта, замором и 
опоравком, исхраном и допингом, здравственом 
контролом (Петковић, 2008). Од понуђених сег-
мената теоријске припреме у истраживању које је 
обухватило тренере и одбојкашице млађег узра-
ста, тренери (43%) су сматрали да на првом ме-
сту треба да се нађе техника и тактика одбојкашке 
игре, док је већина анкетираних одбојкашица 
(70,9%) сматрало да теоријска припрема има ве-
лики значај за њихов даљи спортски развитак. 
Оне су највише интересовања показале за техни-
ку и тактику одбојкашке игре (Јовићевић, 2008). 

Психолошка припрема одбојкашке 
школе првог степена
Психолошка припрема представља дуго-

рочан процес психолошког рада са спортисти-
ма, који се отпочиње првим тренингом почет-
ника и траје током читаве каријере (Копривица, 
2002). Психолошку припрему код спортских ига-
ра карактерише индивидуални ниво психолош-
ке припремљености, али и неопходност рада на 
стварању „колективног духа“ јер од њега зависи 
реузултат. Психолошку припрему могуће је поде-
лити на основу задатака, па се тако разликује: ин-
телектуална припрема, морално – вољна, емоцио-
нална и идеолошка припрема. 

Интелектуална припрема подразумева 
стварање јасних представа о мотивацији, задацима 
и циљевима тренирања и такмичења, вредности-
ма појединца или екипе. Под морално – вољном 
припремом, подразумева се развијање способно-
сти да се лични интерес подреди захтевима успе-
ха читаве екипе, да се сваки појединац осети оба-
везним да развија сопствене способности до мак-
симума, како би могао да допринесе успеху еки-
пе; да не клоне духом због неуспеха, него да пре-
твори неуспех у стимуланс за још интезивније 
залагање на тренинзима и утакмицама. Емоци-
онална припрема треба да развије осећај живот-
не радости и способности оптимистичког погледа 
на свет уопште. Задатак емоционалне припреме 
је и контрола емоција, савладавање негативних 
емоција у самом зачетку, пре него што оне поч-
ну да се манифестују. Под идеолошком припре-
мом подразумева се развијање осећаја припадно-
сти спортском колективу, ужој и широј заједници. 

Сви задаци који се испуњавају психолошком 
припремом међусобно су повезани, као и наведе-
ни сегменти, тако да је тешко, али и беспотреб-
но одвајати их посебно у пракси. Код одбојкашке 
школе првог степена почиње се реализацијом по-
менутих, при чему их треба прилагодити узрасту. 
Психолошка припрема има велики број задата-
ка које треба реализовати, а њихова условљеност 
сазревањем, додатно доприноси да овај процес 
буде дуготрајан и прожет кроз читаву спортску 
каријеру. 
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ЗАКЉУЧАК

На основу свега изложеног може се зак-
ључити да је у првом степену одбојкашке шко-
ле, која обухвата узраст од 8 до 10 година, основ-
ни циљ свестрани развој. Годишњи план за овај 
степен школе одбојке предвиђа два тренинга 
недељно, у трајању од 90 минута и један додатни 
тренинг, такмичарског или специфичног каракте-

ра, у трајању од два сата. Основна карактеристи-
ка програмског садржаја је разноврсност, а заба-
ва и игра су пратећа појава сваког садржаја. Сви 
сегменти спортске припреме су заступљени, али 
највећа пажња се, при планирању и програмирању, 
посвећује техничкој и физичкој припреми, јер оне 
представљају основу рада, док се тактичка, пси-
холошка и теоријска припрема надограђују и 
чине целину коначног успеха. 
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