
Шах секција

Шаховска литература:

Шаховски буквар Владимира Николића у кратким цртама даје преглед целокупног 
концепта шаховске игре. Он је намењен почетницима да се упознају са шах игром. Пре 
читања овог буквара потребно је да ученик познаје правила како се могу кретати шаховске 
фигуре. Написан је од стране наставника који држи шаховску секцију.

Адреса на интернету где се може наћи у електронској форми:
http://skolavojka.edu.rs/nikolinv/bukvar5.pdf 

Шаховска абецеда Изидора Гроса од почетка уводи редоследом шаховксе појмове што 
омогућава апсолутном шаховском почетнику да разуме правила шах игре и да након читања 
ове књиге може да се окрене читању шаховске литературе без икаквих проблема у 
разумевању. План секције је прављен на основу ове књиге.

Адреса на интернету где се може наћи у електронској форми:
http://elibrary.matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1762/Sah%20ABCr.pdf?sequence=1 

Стратегија и тактика Георгија Михаиловича Лисичина по моногима представља књигу 
која омогућава почетнику након савлађивања основних елемената игре да се на једноставан 
начин, почиње упознавати са основама шаховске стратегије и тактике. Да би се ова књига 
разумела потребно је савладати градиво из Шаховске абецеде. Након разумевања материје из 
ове књиге ученици су спремни да учествују на шаховским турнирима које организује 
Министарство просвете. План секције је прављен на основу ове књиге.

Адреса на интернету где се може наћи у електронској форми, она се састоји од три тома:

Том 1:
https://kupdf.com/download/ahovska-knjiga-georgilisicin-sah-strategija-i-taktika-
1_59b9157008bbc56821894cb6_pdf 

Том 2:
https://kupdf.com/download/ahovska-knjiga-georgilisicin-sah-strategija-i-taktika-
2_59b9160908bbc5a226894cb2_pdf 

Том 3:
https://kupdf.com/download/ahovska-knjiga-georgilisicin-sah-strategija-i-taktika-
3_59b916ef08bbc5bc27894cc3_pdf 

Ове књиге могуће је добити и у писаној форми

Након што ученик савлада ово градиво и исказује жељу за даљим усавршавањем мој савет је 
да потражи у свом месту становања шаховски клуб и прикључи се. Пошто ученик може да 
учествује само на такмичењима Министарства просвете, док за остала такмичења (државно) 
потребно је да буде члан клуба.
Шаховска звања могу се добити само ако ученик учествује на турнирима које организује 
Шаховски савез Србије или Војводине.
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Термини такмичења

Да би ученици приступили такмичењима потребно је да познају ФИДА (Светска шаховска 
федерација) правила. У наставку дата је интернет адреса на којој могу да прочитају иста, 
напомињем да то нису најновија правила али код нас се турнири играју по тим правилима.

Интернет адреса на којој се могу наћи ФИДА правила 
https://www.chessgambit.net/files/FIDE.Pravila.saha.od.01.07.2014.prevod.FA.Ivan.Tisma.pdf 

Списак такмичења у школи који су ревиалног карактера

20.12.2017. године одржаће се Новогодишњи турнир. Право учешћа имају сви ученици који 
ће бити подељени у две категорије од 1 - 4 разреда и од 5 – 8 разреда.
Пријава за учествовање се примају до 13.12.2017 године

4.05.2018. године одржаће се Пролећни турнир. Право учешћа имају сви ученици који ће 
бити подељени у две категорије од 1 - 4 разреда и од 5 – 8 разреда.
Пријава за учествовање се примају до 27.04.2018 године

Списак такмичења које организује Министарство просвете и ШСС

Школско такмичење: 19.01.2019. године  

Право учешћа имају сви ученици који ће бити подељени у две категорије од 1 - 4 разреда и од
5 – 8 разреда. Пријава за учествовање се примају до 17.1.2018. године.

Општинско:

Окружно:

Републичко:

У тренутку писања овога документа надлежни органи нису донели одлука о датумима 
одржавања такмичења, те стога испод имена такмичења није ништа написао, благовремено 
ће бити извршена корекција. 
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План и програма

Циљ: Развој логичких карактеристика деце
Начин реализације: Теоријски  и практично
Циљна група: сви ученици, али групе се праве од 1 - 4 разреда и 5 - 8 разреда.

1. Историјат шаховске игре
2. Зашто играти шах
3. Први кораци у шаху објашњавање правила и употребе шаховског прибора
4. Први кораци у шаху објашњавање правила
5. Типови отварања
6. Типови отварања
7. Типови отварања
8. Анализа и утврђивање сваког од наведених типова отварања
9. Објашњавање принципа игре средишњег дела игре
10. Објашњавање принципа игре средишњег дела игре
11. Објашњавање принципа игре средишњег дела игре
12. Мане и предности планирања средишњег дела игре
13. Затварања
14. Затварања
15. Затварања
16. Новогодишњи турнир ( за све ученике школе)
17.Анализа турнира и утврђивање добрих и лоших страна у игри свакога од ученика који 
     похађају секцију
18 – 30. Анализа игара познатих шахиста (велемајстора са првенстава света)
31. Пролећни шаховски турнир ( за све ученике школе)
32. Анализа резултата са турнира и препоруке ученицима шта да унапреде
33 - 34. Објашњавање ФИДА правила за професионалну игру
35. Објашњавање како ако желе могу да се такмиче професионално
36. Завршни турнир у оквиру секције (само за ученике који похађају секцију)


