
СРПСКА  ЗАЈЕДНИЦА У ТРСТУ 
                                            Свесрпски дечји сабор, мај 2021. 

Манифестација: Посредством Генералног конзулата Републике Србије у Трсту, 

уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развојаРепублике 

Србије и подршку Српске православне црквене општине из Трста, ђаци допунске 

школе у Трсту учествују у „Свесрпском дечјем сабору“, који се одржава под 

покровитељством председника Републике Србије, Њ.Е. господина Александра 

Вучића, у организацији Дечјег културног центра у Београду и Министарства 

спољних послова Републике Србије – Управе за сарадњу са дијаспором и Србима 

у региону. 

Школа: Српска допунска школа „Јован Милетић“, ТРСТ 

Ученици: Укупно 16 ученика млађег, средњег и старијег узраста 

Наставник: Слађана Марковић, професор српског језика и књижевности 

Тема: Српска заједница у Трсту, март 2021. 

Техника рада: Снимак у трајању од 4 минута којим је представљена српска 

заједница у Трсту  уз поздрав, рецитовање и музичку интерпретацију ученика  

допунске  школе  

Монтажа: Сара Швагељ, директор фотографиј 



                                                УВОД 

Представљање: 

- Генералног конзулата Републике Србије у Трсту 

- Српске православне црквене општине У Трсту 

- Храма Светог Спиридона Чудотворца  

- Библиотеке Српске православне црквене општине 

- Допунске школе на српском језику из Трста која има вишевековну 

традицију- текст 

                                          ГЛАВНИ  ДЕО 

Учионица 

Александар Вишић, 8 година: „Поздрављам вас, српска децо, топлим жељама, 

расејане по далеким разним земљама“. 

Ја сам Александар, имам осам година. Велики поздрав свим учесницима 

Свесрпског дечјег сабора и свима вама у нашој лепој Србији од ђака cрпске 

школе из Трста. 

Јана Деспотовић, 8 година: Ја сам Јана, имам осам година. Иако живимо далеко 

од отаџбине, негујемо и чувамо наш српски језик и културу. 

Матеја Станчић, 10 година: „Српски мислим,српски дишем, српски зборим, 

српски пишем. Српску цркву обилазим, моје мило српство пазим. За њега се богу 

молим, православље свето волим!“ 

Храм Светог Спиридона Чудотворца  

„Домовина“, Војислав Илић    

Лука Глигоријевић, 13 година 

Нека друга земља у срећи сија, 

мени си ти увек најмилија. 

Нек другу земљу богатство кити, 

у теби волим сиромах бити. 

Сем тебе никуд не тражим блага 

Србијо драга 

Софија Јанковић, 12 година 

И ако кадгод на страну пођем, 
опет ћу теби натраг да дођем 
ко миле ласте, што некуд лете, 
ал' после опет натраг долете. 
Ван тебе нећу да знам за блага, 
Србијо драга 
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Ана Радисављевић, 14 година 

Нек туђе небо радост пролама, 
нек туђе горе јече с песмама, 
ја волим, мајко, у теби бити, 
па макар мор'о и сузе лити. 
Ван тебе нећу среће ни блага, 
Србијо драга 

 

Павле Уламовић, 10 година 

Тек када гусле преда мном гуде, 
па ми се жеље синовље буде; 
кад чујем твоју негдашњу славу, 
ја онда вес'о подижем главу, 
ко да сам стеко силнога блага, 
Србијо драга 
 

Анастасија Ђорђевић, 14 година 

Када о Вуку слушати станем, 
ја онда гневом синовљим планем. 
 Ал' кад се Милош у песми пева, 
е онда миље душу разгрева, 
а срцу нова придође снага, 
Србијо драга 
 

Тијана Живановић, 14 година 

Када се о турском зулуму збори, 
крв ми узаври, кипи и гори. 
 А кад се пева о Вељку славном, 
ил' бојном пољу, Мишару равном, 
то ми је драже од светског блага, 
Србијо драга 
 

Марко Марковић, 12 година 

Нека те моје уздање прати, 
нек ти се негдашња слава врати 
Нека те туга занавек мине, 
нека ти сунце занавек сине 
Од тога већег не тражим блага, 
Србијо драга 

 

Горе наведеним ученицима се придружују и ђаци старијег узраста: Бранко 

Влаховић (14 година), Илија Станојловић (14 година), Стефанија Ђорђевић (14 

година), Катарина Јанковић (14 година), Сара Грујић (14 година). 

Сви ђаци, заједно са старешином храма протојерејем ставрофором Рашком 

Радовићем, учитељицом ђака предшколског узраста Татјаном Дашић и  

наставницом Слађаном Марковић, певају песму „Тамо далеко“ . 


