Свесрпски дечји сабор 2021
Спот
Српска допунска школа у Словенији

Манифестација: Посредством Амбасаде Републике Србије у Љубљани, уз сагласност и
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
Српска допунска школа у Словенији учествује 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 с дијаспором и
Србима у региону

Школа: Српска допунска школа у Словенији
Места: Копар, Марибор, Љубљана, Словењ Градец, Постојна, Крањ

Ученици: Укупно 14ученика млађег, средњег и старијег узраста
Техника рада: Снимак у трајању од 3 минута који обједињује казивање текста,
музичку интерпретацију и ликовно стваралаштво ученика

Монтажа: Саша Манић „Press Play“
Вођа групе: Данило Спасојевић
Учествовали ученици Српске допунске школе из Словеније

Наставници: Данило Спасојевић, Драга Давид, Јелена Стефановић, Маја Анђелковић
Шегуљев, Светлана Тодоровић, Тамара Сврзић, Драгана Шошкић, Невена Ступар

Теодор Мандић, Копар:
Драги другари, много смо срећни што наша Српска допунска школа из Словеније ове године први
пут учествује на Свесрпском дечјем сабору. Шта је уопште сабор?

Ива Матовић, Љубљана:
Да бисмо одговорили на то питање, прешли смо пут од Словеније до Жиче дуг осамсто
километара. Када бисмо као кроз простор могли путовати кроз време, на пример осамсто година
у прошлост, видели бисте овде велики сабор. На том сабору 1221. Свети Сава је крунисао Стефана
Првовенчаног, првог српског краља.

Вук Матовић, Љубљана: Сабор је место где се народ сабира, где се доносе велике и важне
одлуке.

Стефан Јоксимовић, Љубљана : Моја велика одлука је да упишем Српску допунску школу у
Словенији, тамо сви заједно негујемо нашу традицију кроз сликање српских храмова, предака и
светаца.
Мила Подрашчанин, Љубљана: Гитара
Богдан Чепрња, Љубљана : Ми у Српској допунској школи у Словенији учимо о познатим
личностима као што
су Свети Сава, Вук, Тесла, Пупин… Сазнајемо о историји нашег народа и лепотама Србије, негујемо
ћирилицу, српски језик и књижевност, желимо да упознамо децу из целог света која као ми
говоре српски језик.

Ирина Нежић, Марибор: Свира на клавиру „Играле се делије“, каже: „У нашем срцу увек живи
српска народна музика“.
Вук Келеман, Крањ: Свира тубу
Ана Келеман, Крањ: Свира виолину
Сара Танасић, Лана Танасић, Ана Лацков, Игор Спасојевић, Словењ Градец : Ми негујемо нашу
традицију кроз српско народно коло.

Татјана Тодоровић, Постојна: Надамо се да ће ускоро бити прилике да се сви окупимо на великом
сабору културе и традиције у нашој Србији, да се дружимо, играмо, певамо и сликамо. До тада вас
поздрављамо, живели!

