
- Химна «Боже правде» 

- Светосавска химна 

- Водитељ (Дуња Радисављевић):  

Поштовани директоре,  наставници, родитељи, ђаци, 

Добродошли на прославу Савиндана, наше славе, која је установљена као школска слава 

2. јануара 1840. године на предлог Атанасија Николића, ректора Лицеја у Крагујевцу, 

одлуком Совјета Књажаства Србског.  

Још у раним хришћанским временима, један византијски цар је рекао: ,,Величина једног 
народа не гледа се по броју тог народа ни по територији његовој. Величина једног народа 
гледа се по томе, колико је тај народ изнедрио из себе Светитеља и угодника Божијих.“ 

 
Ако бисмо ово узели као мерило, онда српски народ јесте велики и Богом дани народ, а 
највећи светитељ српски и Божији угодиник  јесте управо  Свети Сава. 

Наши ученици су заједно са наставницима и учитељима припремили  приредбу поводом 
прославе Савиндана. За организацију и припрему приредбе ове године је била задужена 
наставница верске наставе Марија Тодоровић. 

На самом почетку чујмо «Молитву Светом Сави» и «Поздрав» наставницима, ученицима и 
гостима.  

 
Лука Николић 5/2 
 
МОЛИТВА  СВЕТОМ  САВИ 
 
Свети  Саво, са  висина,  
благослови  ђачки  глас,  
чуј  молитву  из  дубина: 
Српској   деци  буди  спас! 
Покажи  нам  путе  среће, 
просвети  нам  душе  ноћ.  
Подари  нам  здравље  веће,  
скини  с  ума  нашег  моћ!  
Међу  децу  љубав  шири,  
нек`  за  брата  гине  брат,  
и  са  неба  Србе  мири,  
измеђ`   браће  терај  рат!  
Вредне  руке, разум, слогу,  
Ти  нам  даруј, чуј  нам  глас: 
Замоли  се  за  то  Богу,  
то  ће  нама  бити  спас! 
 
 
 
Петра Вуковић 5/4 
 
ПОЗДРАВ 
Срећна вам слава, Срби честити 
Светога Саве који вас штити. 
Данас се слави Светитељ Сава 



Цркве и школе Врховна глава. 
Слава је ово значаја ретка 
Велики Ускрс Великог Петка. 
Србин је тлачен, Србин је гино, 
Свети му Сава окове скино. 
Много ти хвала, наш Свети Саво, 
Поносна славо, врховна главо 
Што је сад Српство са свију страна 
Једнога крова – једнога стана. 
И Теби хвала, о, Боже правде, 
Што Светога Саву Србима даде. 
Подај му и сад челичне снаге 
И много Твоје помоћи благе. 
 

 

Дуња Радисављевић: Свети Сава је наша вечита прича, никад до краја испричана и 

завршена. Сви Срби знају о њему понешто, али нико не зна све, јер је његова 

биографија истовремено биографија Бога и Цркве у свету и историји. У великој мери, 

то је биографија целог овог народа. 

Свети Сава је конкретна историјска личност, Србин од крви и меса, становник земље, 
али и грађанин Неба и човек будућег века. Он је, као што је рекао Владика Николај, 
“најлепше српско дете” које је даровано Богу, али и најлепши српски лик кроз који се Бог 
нама показује. Кроз њега је биће овог народа најбоље видело и предосетило Царство 
Божије и вечни живот. Непознати и далеки светови који се скривају иза завеса овог света 
у њему су се открили на најлепши начин. 
Кроз њега је наш дух доживео најдубљу катарзу, а мисао највећи узлет. Наша бурна 
природа, често склона разузданости и деструктивној стихији, Светим Савом се 
оплемењивала и припитомљавала. 
 

Ђорђе Прокић 2/1 
 
СВЕТИ САВА  
 
Растао је дечак Растко, 
Хранила га рујна зора, 
Он напусти дворе оца,  
а прими га Света Гора. 
Свети Сава расу слова, 
као ратар жита нова 
да нарасте знање ђаку  
и узвиси главу сваку. 
 
 
 
 
 
 
 



Матеј Николић 2/1 
 
ПРЕД  ЛИКОМ  СВЕТОГ  САВЕ 
 
Као   Сунце  да  се  рађа  
Обасја  нас  светлост  плава  
Родио  се  у  Србији 
Најмудрији  Свети  Сава.  
Он  је  први  светац  био  
Што  је  Србе  научио  
Своју  земљу  да  поштују  
И  у  Христа  да  верују.  
Волео  је  људе  све  
Али  ђаке  највише.  
Зато  њега  ђаци  воле  
И  славе  га  српске  школе. 
 
Дуња Радисављевић: Српски народ нема неспорнију личност и већег просветитеља. 
Свети Сава се умом уздизао докле су стизали најумнији људи његове епохе, а срцем до 
самог Божанског престола. Напустио је царски двор, одрекао се раскоши и отишао у 
“земљу Пресвете Богородице” да поправи и просвети себе, како би касније могао да 
поправља и просвећује друге. Целим бићем је тежио ка Небу, саживљавао се са 
чудесним васионским световима откривајући свет као чудесну поему Вечног уметника. 
Живот му је био непрестана егзистенцијална дијалектика божанског и човечанског. Он 
није само “имитирао” Христа. Он је са Њим у свему “сарађивао”. 
Свети Сава је био “небески ангел у телу”. У њему је горео пламен вечне божанске љубави. 
Његовим бићем су струјале чудотворне енергије Духа Божијег, шириле се вечне врлине и 
мисли. Целог живота је сакупљао “божански мед”, хранио се божанском храном, пио 
“божанско вино”, и све то несебично давао другом не тражећи признање, плату и награду. 
 
Петра Стајић 5/4 
 

НЕМАЊИН СИН 
Kажеш, био је просветитељ, 
први књижевник, први светитељ, 
јесте, ти си у праву, 
зато и славимо Светога Саву. 
Kажеш, био је Немањин син, 
учен и смеран, племенит и фин, 
јесте, ти си у праву, 
зато и славимо Светога Саву. 
Kажеш, отворио је закључане двери, 
будио наду, кротио звери, 
јесте, ти си у праву, 
зато и славимо Светога Саву. 
Kажеш, подизао је манастире свете, 
српски се род њиме дичи, 
али је пре тога био само дете 
које можда баш на тебе личи. 



Ирена Бандулаја 3/5 
 
СВЕТИ САВА ПОЈИ ВЕРОМ 
Kада нешто тешко скривам 
и снег ми у лице веје 
Путевима мојим сивим 
СВЕТИ САВА СПОKОЈ СЕЈЕ 
И молим се небесима, 
Мисао ми горе хрли, 
Kад се борим са гресима, 
СВЕТИ САВА ПРАШТА ГРЛИ. 
И седим уз пламен свеће, 
Сагласна са својим пером, 
На хартију стих ми слеће, 
СВЕТИ САВА ПОЈИ ВЕРОМ. 
 
 
Дуња Радисављевић: Према себи је целог живота био строг, а према другима благ. Све 
што је имао давао је другима — живео је за друге. За себе ништа није тражио, а све је 
добијао и имао. Могао је многима да влада, али је он изабрао да служи свима. Што се 
више одрицао од често неограничених потреба људске природе, то је боље потврђивао 
себе као личност. Код њега је све било универзално, саборно, свечовечанско и 
свеобухватно — ум, воља, осећања, љубав. Љубав је ширила његово биће до неслућених 
размера. Њоме се ослобађао окова смрти, ускости природног раста и процеса, 
ограничености националне историје и идеологије. 
 
Матеја Славковић 5/4 
 
РАСТКО 
Легенда каже 
да принц Растко 
за себичност није знао 
све што су му даривали 
другима је поклањао. 
Кажу људи  
да двор српски 
гостио је многог госта 
па је тако за принчеве 
и поклона било доста. 
Од дарова тих безбројних 
становници двора веле 
још је било оних 
који такав поклон желе. 
Кад Растко свој дар дарује, 



Нигде краја људској срећи, 
Све поклања само онај  
што је од светих других већи. 
 
 

 
Када је први пут стигао у манастир Светог Саве Освећеног у Јерусалиму, у сусрет му је 
кренула Богородица Тројеручица. Она му је, према предању тог манастира, откључала и 
отворила врата. Ту је икону добио на дар и однео је у Хиландар где је постала игуманија и 
његова стална покровитељка и заштитница. Јерусалим се није тако обрадовао ниједном 
странцу, ниједном госту. Свети Сава није ни митско ни “магијско” биће, нити светац који 
стоји насупрот “профаним” људима. Он је само целовита, остварена и довршена људска 
личност која је свој овоземаљски век проживела црквеним стилом живота. Христос и 
Црква Божија су учинили да буде то што јесте, света и непролазна личност, вечна “икона” 
Христова. У њему се Христос оваплотио, примила се древна хришћанска, 
ћирилометодијевска и светогорска философија живота, наставила се сва минула 
хришћанска поколења. Сабрала су се у њему сва времена, повезали векови, укрстиле се 
људске судбине, проговорила сва наша поколења “језиком лепшим од језика и наречјем 
којим је Господ створио овај чудесни свет”. У њему је исто тако снажно одјекнуо и 
будући еон. Зато већ толико векова, уверљиво и убедљиво, сведочи да Бог “хода” овом 
земљом и планетом, да је БОГ са нама. 
 

Теодора Рабовић 3/3 
 
СЛОВО О СВЕТОМ САВИ 
Сунце пио Србију опио 
опио је надом и лепотом 
прах од цвета био 
пред Голготом. 
Молитва му била сапутница 
Србија му распевана тица 
чува гусле да не буду неме 
да им песма никад не занеме. 
Срцем хтео снове да распева 
душом хтео птице да натпева 
на ломачи остао је јачи. 
На лицу му видим Студеницу 
јаву плео и снове исплео 
Свети Саве претке васкрсава. 

 
 

Дуња Радисављевић: За живота је био “путујући храм” и апостол, а његове мошти су 
биле “лек бесмртности”. За живота је учинио много, али је то несразмерно мало у односу 
на оно што чини у животу после живота. 
Када је умро, као да се тек родио и почео да живи. Тада је све његово добило још чудеснију 



снагу и преображавајућу моћ. Током векова се његов жиг утискивао на све што је српско. 
Постао је заштитни знак целог народа, његов духовни крвоток и огњени стуб који спаја 
народ са Небом. Оно што је за Запад у средњем веку био Фрања Асишки, то је Свети Сава 
за Србе и за све балканске народе. 

 
Када смо доживљавали највеће удесе и погибије, Савино смо име призивали у помоћ! 
Са његовим именом на уснама долазило се на овај свет. У највећим посрнућима њиме смо 
васкрсавали. У злокобним добима он је мирио завађену браћу! У трагичним сеобама 
њега смо носили као највећу светињу и амајлију и, како каже песник, “докле смо се ми 
расејали, дотле се његово име протегло и пепео развејао”. Ниједно српско поколење није 
било безбрижно и спокојно, али су га сва славила и радовала му се! 
Од Светог Саве нико нас није лепше свету представио и са светом помирио. Где се он 
појављивао, тамо су туђини постајали сродници, непријатељи пријатељи, разбраћени браћа. 
 
 

Миња Величковић 5/1 

 

Путовања Светога Саве  

 
Путује по мрачној земљи, 
Штапом пред собом, 
Мрак на четверо сече, 
Хитне дебеле рукавице, 
Претворене у мачкетине, 
На сиву војску мишева, 
Одвеже вериге сред олује, 
И земљу од старе храстовине, 
За стајаће звезде везује, 
Пере шапе својим вуковима, 
Да трагови мрачне земље, 
На њима не преживе, 
Путује без пута, 
И пут се за њим рађа. 
 
 
Дуња Радисављевић: Свети Сава је, чини се, по начину мишљења савременији од 
наших савременика. Као да ми живимо у његовом, а он у нашем времену. Због тога он 
није наша прошлост него наша будућност. Он је стварао аутентичну и отворену српску 
културу, спремну да од других прими све оно што је достојно да буде примљено, али 
истовремено способну да одбаци све што скрнави људско достојанство. Циљ му је био да 
његова земља буде земља слободних, разноликих и различитих људи који ће 
међусобно да сарађују. Идеал су му били часни и свети људи којима све треба да буде 
подређено. Циљ му је била “света”, а не “велика” Србија, јер је земља највећа када је 
земља светих и честитих људи. 

 
Начела правде, права, слободе, мудрости и љубави уградио је у темеље српске 



државе. Његова политичка философија је објединила најбоље политичко-правне и 
државне традиције Атине, Јерусалима и Рима. Стварао је државу за потребе људи, а не 
људе за интересе државе. Настојао је да се на свим нивоима успоставе присни лични 
односи, а да се укину односи засновани на принципу господар — роб и претпостављени 
— потчињени. Градио је слободну заједницу различитих личности, а борио се против 
присилне заједнице сачињене од истих људи у различитим групама које међусобно 
ратују. Градио је Цркву Божију целог живота. Због свега тога су многа поколења била на 
путу Светог Саве. Њиме су се преображавала и надахњивала. Он им је био путоказ, визија, 
перспектива и животна философија. Који би народни и друштвенополитички идеали 
данас били модернији, напреднији, човечнији? 
 
 
Андреа Костић  
 
ВРЕМЕ РАЂА БОРЦЕ 
 
Цареваше некад 
незнање и беда, 
цареваше некад 
– док не беше њега! 
Али време рађа јунаке, 
борце и учењаке, 
време рађа људе праве, 
људе попут Светог Саве! 
Време рађа храбре борце, 
да од вере дижу дворце, 
у дворцима данас ђаци славе, 
и иду путем Светог Саве! 
Цареваше некад 
незнање и беда, 
цареваше некад 
– данас слика бледа, 
ко не види, нека погледа 
ову златну децу, 
ђаке првог реда! 
 

Наталија Матић 
 
ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ 
 
Није хтео престо на очевом двору. 
Хтео је да живи као монах смерни. 
Пошао је кришом он на Свету Гору, 
са њиме су пошли пратиоци верни. 
 
И монашки постриг Растко прими тада, 
ново има, Сава, тамо су му дали. 
Чуло се за њега и до Цариграда, 
следбеници многи за њега су знали. 



 
Стигао је многа места да посети. 
Ширио је земљом и мудрост и знање. 
Градио Хиландар, тај манастир свети, 
задужбину оца – Стефана Немање. 
 
По својој је смрти проглашен за свеца. 
Као школска слава његов дан се слави. 
Широм наше земље тад певају деца 
најмилију песму – „Химну Светом Сави.“ 
 
Наставимо дело нашег учитеља. 
Пођимо у цркву, ка Исусу Христу. 
И његова била највећа је жеља 
да чувамо веру, искрену и чисту. 
 
Дуња Радисављевић: У овом веку се све преокренуло. Светог Саву смо или умртвили 
или отписали из живота. Можда је мањи грех оних који га отписују него оних који га 
умртвљују. За највећи број Срба Свети Сава је данас, у најбољем постати садашњост и 
велико благо за искорак у будућност. Обоготворити прошлост није ништа друго до 
идолопоклонство, а негирање прошлости је злочин. Трезвено и одговорно проучавање 
прошлости, усвајање оног што је издржало проверу времена и историје и претварање тога 
у конкретни живот — то је оно што чине одговорни и зрели народи. Ако свете Божије 
људе, попут Светог Саве, посматрамо само као људе прошлости, а не као људе 
будућности, узоре и идеале којима тежимо, на погрешном смо путу. 
 
Да је Свети Сава наша будућност, наш узор и наш идеал сведоче и наши ученици 
млађих разреда!  
 
Даница Пешић 3/3 
 
БЛАГО СВЕТОГ САВЕ 
Од предака својих, 
кроз Св. Саву, 
примили смо веру,  
крст часни и славу. 
 
Кроз векове многе, 
ово дивно благо, 
Србину сваком  
је било драго.  
 
Ово благо што су  
нама наши преци  
оставили,  
дајмо својој деци. 



Ања Јокић и Милица Стевановић 4/5 
 
ПОЗДРАВ 
Кад се с неким сретнеш, лепо му се јави 
јављање је твоје  мило Св. Сави. 
Наклони се благо  «Добро јутро» реци 
како старијима баш тако и деци. 
 
А кад дан одмакне и крене да плови 
пролазнику сваком ДОБАР ДАН назови. 
Кад сунце уморно на запад утече 
свима које сретнеш кажи ДОБРО ВЕЧЕ. 
 
А ако ти кажу «Помози Бог, дете», 
нек у твојој глави мисао се сплете. 
«Бог ти добро дао» одговори гласно 
за овакав поздрав  никад није касно. 
Ко у свом животу поступа овако 
Светога је Саву Љубављу дотако. 
 
Троје деце из 1/1  
 
ЗАВЕТ 
На дан овај Светог Саве 
кад га Срби свуда славе, 
да Господу завет дамо, 
да Му тврдо обећамо: 
„Ићи  ћемо путем славе – 
старим путем Светог Саве, 
живећемо ми у слози! 
О Господе, ти помози!“ 
 
Данило Божовић 1/1 
 
СРПСKА СЛАВА 
 
Данас широм белог света, 
свугде где се српски збори, 
“Ускликнимо Светом Сави” 
побожна се песма ори. 
Данас свака српска кућа, 
уз молитве Богу свете, 
Светом Сави свећу пали 
и зелене венце плете. 
Данас Срби, сви и свуда, 
славе једну исту славу: 
прослављају светитеља 
свога српског – Светог Саву. 



На крају певају.... 
 
«Ко удара тако позно» Марко, Василије... 
 
«Ој, Србијо» ученици  3/4 
 
Коледарска песма – Петар Живковић 
 
 
 
 
Анђелија 1/3 
 
И запамтимо: Мала знања добијају се учењем, а велика знања вером и 
поштењем! 
Срећна нам свима слава, наш Свети Сава! 
 

 
 

- Обраћање директора 

- додела награда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
СВЕТИ САВА Јелена Кочовић (ауторска песма) 
У староме Расу, 
Благодатна Ана, 
Родила је принца, 
Који нема мана. 
 
Баш као у бајци, 
Иако је збиља, 
Доброг, лепог мудрог, 
Анђела без крила. 
 
Растко су га звали, 
Пре него им рече, 
Да ће живот његов, 
Ка Богу да тече. 
 
Тад је као монах, 
По имену Сава, 
Подучав&#39;о народ, 
Шта је вера права. 
 
Српски ђаци данас, 
Приредбе му праве, 
Крунисан је вечним, 
Ореолом славе. 
 
Светог Саву воле сви, 
Дечица и одрасли, 
Школска слава име му носи, 
Сваки ђак се тиме поноси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Илија Кочовић (ауторска песма) 
 
ПРОСВЕТИТЕЉ САВА 
 
На скромноме двору, 
Немање Стефана, 
Трећег сина роди, 
Племенита Ана. 
 
Уз љубави пуно, 
Уз молитве Богу, 
Израсто је мудар, 
И ширио слогу. 
 
Путово је смело, 
Чак до Палестине, 
Обишао босоног, 
Брда и планине. 
 
Да међ' Србе своје, 
Утемељи знање, 
Просветитељ Сава, 
Син Стефана Немање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


