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Ускликнимо с љубављу светитељу Сави!

Избор мисли из Савиних дела

 Пресецимо и избор воље, као што код многих искорењујемо неситост и
учимо вас да малим и потребним будете задовољни…
                                (Хиландарски типик)

 Праве путеве стварај својим ногама и путеве своје исправљај.

 Заишти премудрости, да поживиш.

 Исправи сведочанства у разум.

 Уклони од себе оштра уста и увредљиве усне далеко од себе
одбаци.
                               (Житије Светог Симеона)

Радове бирају и уређују литерарци
Илустрације из фонда радионице

Руководиоци радионице: Ивана Илић и Сунчица Костић



Свети Сава

Благо деци што школе имају,
у њима велика знања примају,

уче да поштују себе и друге људе
јер ће само тако боље да им буде.

То су речи светитеља Саве
и  оне не треба да се забораве,
само с њима можемо на боље
под окриљем Христове воље.

Алекса Стајковић 4/3

Свети Сава

Данас славимо школску славу-
нашег светитеља Саву,

славимо Саву и његово име
и сви се поносимо њиме.

Свети Саво, српска главо,
свој си живот за нас дао,
зато ђаци велики и мали

кличу највећој српској глави.

Сара Јовић 4/5

Школска слава

Године сваке, кад снег забели,
моја се школа радује, весели,

цртежима, песмама,
понекој причи...

Тад моја школа на бајку личи!

Наши гласови радосно звоне,
певамо химну свецу своме,

сва непријатељства тада се руше,
топлина испуњава наше душе.

Свуда у школи химна се ори,
о Светом Сави она говори!
Научили смо, и сада знамо

како Светитељу почаст да одамо.
Милица Вељковић 5/2



Свети Сава

Иако је принц био,
на двору у раскоши живео,

за престо се није борио,
већ се усрдно богу молио.

Такође је волео да чита и пише,
али пошто школа било није

он саградио је многе
за понос  роду свом.

И тако од принца Растка
постаде светитељ Сава,

први учитељ српски,
и наша школска слава.

Маша Милић 6/3

Свети Сава
Он је први српски просветитељ

Чије дело поштује сваки ученик и учитељ.
Ширио је православље као веру чисту

Којом се сваки Србин приближава Христу.

Све што је стварао Свети Сава
Треба вечито чувати од заборава.

Створио је многе манастире и школе
Због чега га сви Срби воле.

Сваки човек српске крви
Слави дан двадесетседми први.

Тај дан је школска слава
Која се назива Свети Сава.

Свим православцима оставио је на дар
На Светој гори манастир Хиландар.

Чинио је увек добра дела
Због чега га поштује Србија цела.

Марија Стајковић 8/3



Свети Сава

У Србији, једном давно,
родио се један дечак

чије ће име постати славно.
Волео је, као и сва деца,

да открије све тајне,
и оде до Месеца.

Када је одрастао,
променише се његове жеље –

на српску радост и весеље.
Његов рад и његово дело

дадоше Србији ново одело.

Кроз српске куће
потекоше речи и слова
као дивна музика нова.

Прозваше га Свети Сава
јер није дозволио да Србија спава.

Постаде први просветитељ наш
и његов рођендан је
школска слава баш.

Волео је да чита и пише,
а свој народ је волео највише.

Памтите његове речи, другови моји,
и нека га слави Србија док постоји!

Данило Ристовић 4/5

Свети Сава

Из времена давна,
Из прошлости наше,

Беше један човек
Што се Растко зваше.

Учен је био,
Пун мудрости, знања,

Па остави име
Да се народ клања.

Поздрављају свуда
ову свету главу,

славе га све школе –
нашег Светог Саву.

Лана Илић 5/2



Живот и дело Светог Саве
Највећи српски просветитељ  родио се 1174. године као најмлађи син великог

жупана Стефана Немање. Дали су му име Растко по божанском дрвету храсту, за
које су Словени веровали да има чудотворне моћи.

Од малих ногу показивао је интересовање за књигу и Божју реч. Због тога у
својој седамнаестој години кришом бежи на Свету Гору где се замонашује и

добија монашко име Сава. Својим скромним животом убрзо постаје углед свим
светогорским калуђерима. Када му се у монаштву придружује и отац, сада монах

Симеон, њих двојица ће дати значајан допринос  процвату српске државе. Они
граде и обнављају цркве и манастире, отварају прихватилишта за старе и
болесне, описмењују младе људе за свештенике... Сава неуморно путује

просвећујући свој народ, помаже браћи у управљању државом,добија
самосталност за српску цркву, постаје њен први архиепископ, пише црквене
законике и оне по којима се управља државом, а такође поставља и темеље

српској књижевности...
Умире по повратку са другог ходочашћа у Свету земљу,27. јануара 1236. године

у Трнову, а његов синовац Владислав преноси његове мошти у  манастир
Милешево две године касније. Због његових великих дела српски народ га никад
није заборавио, а снага његовог духа и култа ширила се чак и под вишевековним
ропством Турског царства. То је и подстакло Синан пашу да спали на Врачару

1594. године Савине мошти, али се десило супротно од онога што је паша
очекивао: Дух и дело великог светитеља још јаче се учврстио у српском народу и

живи у њему и данас.
Михаела Анђелковић 5/2

Свети Сава

Свети Сава, храбри борац,
беше српски чудотворац.

Светог Саву сви воле,
јер нам је саградио и школе.

Сви ми Срби сад славимо славу,
првог учитеља –Светог Саву.

Доброта његова ширила се свуда,
требало је за то много љубави и труда!

Емилија Живковић 5/1

Свети Сава

То је било српско дете
и звао се Немањић Растко,

тада школе није било ,
зато је Растко све сам научио.

Једном је у рану зору
отишао на Свету Гору,

ту је постао мудра глава,
и светитељ први српски – Сава.

Милица Савић 4/3



Друга награда на Светосавском литерарном конкурсу у категорији од 5. до 8.
разреда

Сава –принц који се одрекао круне
Неко воли да има богатство и моћ. Многи људи воле да буду познати и богати.

Штета, не знају да није све у имовини и власти. Право богатство лежи у љубави и
поштовању. Морате признати да се лепше осећате када видите да вас неко воли или
када помогнете неком, него када добијете неки новац или слично. Свети  Сава је ово

знао.
Најмлађи син великог жупана Стефана Немање, иако је имао двојицу старије браће,

требало је да постане наследник престола и да живи краљевским животом. Али, он се
од малена духовно истицао и није га привлачио такав живот. Зато је једне ноћи

побегао из дворца, из сигурног и лагодног живота у коме је био окружен љубављу
својих родитеља. Отишао је у руски манастир где се замонашио.  Читав свој даљи

живот посветио је помагању другима. Учио је свој народ како да лакше и лепше ради
и живи, помагао је сиромашнима и болеснима, мирио посвађане, између осталих и

своју браћу која су се посвађала око престола, обнављао је цркве и манастире,
написао прве законике и прва књижевна дела...Свуда и сваком пружао је благу реч и
промишљен савет, па су га људи још за живота сматрали светим човеком који може

да чини чудеса.
Својим делом Свети Сава нам је поручио да је живот вредан само ако чинимо ствари
које нас чине срећним, ако помажемо дугима и спремни смо да увек и свима пружимо

бар мрву љубави.
Маша Стаменковић 5/3

Прва награда на Светосавском литерарном конкурсу у категорији од 1. до 4.
разреда

Путем светосавља

Ако на стази живота станеш
И не знаш којим путем да кренеш,

Крени путем православља,
Путем истине, љубави,

путем светосавља.

Показа нам Свети отац Сава
Пут који ка срећи води,

Пут здравља, истинске среће,
Пут ка слози и слободи.

Царске је хаљине одбацио,
Српски народ просветио, спасио,

Веру нам у аманет оставио
И у вечност отишао.

Андрија Чворовић 4/3



Од броја до броја...

 Од 18 . до 22. новембра 2013. одржана Спортска недеља

 24. децембра 2013. посета помоћника министра Просвете који је на
поклон донео школи „паметну“ таблу

 24. децембра 2013.одржан Новогодишњи вашар

 Од 20. до 27. јануара 2014. као школа- домаћин реализовали смо бројне
активности поводом Савиндана.

У школи су одиграни одбојкашки мечеви пионира и омладинаца, као и карате
турнир, одржано је више радионица, представа и јавни час полазника глуме.
Изложба ђачких ликовних радова уприличена је у  Галерији ЛКЦ,  ученици
Музичке школе одржали су концерт у Свечаној скупштинској сали, док је

Светосавска академија одржана у ЛКЦ. Литургија и сечење славског колача
обављено је у цркви Оџаклији.


