Ћирилица – светло српског народа
Свесрпски дечји сабор, мај 2021.
Манифестација: Посредством Амбасаде Републике Србије у Паризу, уз сагласност и
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
допунска настава на српском језику у Паризу 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 Париском региону
Места: Париз, Бонди, Обервилије, Епон, Пјерфит
Ученици: Укупно 15 ученика млађег, средњег и старијег узраста
Техника рада: Снимак у трајању од 3 минута који обједињује казивање текста,
музичку интерпретацију, писано и ликовно стваралаштво ученика
Текст и насловни слајд: Блаженка Тривунчић, координатор допунске наставе
Избор теме за сценарио, наслов и последњи слајд: Наставница Катарина Страиловић
Реализација: Наставнице Тамара Нацик, Катарина Страиловић, Милија Јевремовић
Монтажа: Директор фотографије Луј Дувал, Studio Photo Goncourt

Насловни слајд (5 секунди). Колаж ученичких фотографија са натписом:
Малима и великима,
свим учесницима Свесрпског дечјег Сабора,
из Париза шаљемо загрљај са поруком:
Сви смо ми чувари српског језика
Ћирилични натпис: Елза Алија, 14 година

Снимак 1. Јана Клајић, 14 година: Здраво, другари! Богдан, Викторија, Анастасија и ја
смо рођени у Паризу. Поред француског, којим говоримо свакодневно, говоримо
српски језик у кући и у српској школи. Зовем се Јана. Први слог мог имена је у називу
првог слова азбуке АЗ. (20 секунди)
Снимак 2. Богдан Богавац, 8 година: Ја сам Богдан. Моје име почиње другим словом
азбуке, чији је назив био БУКИ што значи СЛОВА. (8 секунди)
Снимак 3. Викторија Стефановић, 11 година: Ја сам Викторија. Моје име почиње
трећим словом азбуке, које се звало ВЈЕДИ и значило је ВИДИМ. (8 секунди)
Снимак 4. Анастасија Зимоњић, 8 година: А ја сам Анастасија. Четврто слово азбуке
звало се ГЛАГОЉ што значи ГОВОРИМ. (8 секунди)
Снимак 5. Наталија Стојановић, 14 година (калиграфски натпис): Ја слова видим и
говорим. (5 секунди)
Снимак 6. Ксенија Јаблановић, 14 година: Kако је настала АЗБУКА? Пре него што
уђемо у ту далеку причу, желим да поздравим све другаре, учеснике Сабора. Волела
бих да се следеће године видимо уживо, као и раније, загрлимо, смејемо, дружимо,
учимо, посетимо лепа места у нашој Србији и проведемо незаборавне дане. (25 секунди)
Снимак 7. Лука Јевремовић, 14 година (Цртеж великоморавског кнеза Растислава,
Тијана Јовановић – 11 година): „Ми немамо учитеља који би нам на нашем језику
праву хришћанску веру објаснио да би и друге земље видећи то нас следиле. Зато нам
пошаљи, господару, таквог епископа и учитеља“, „Житије Ћирилово“ (20 секунди)
Снимак 8. Сава Станисавац, 11 година: (Цртеж Ћирила и Методија) „У Цариграду је
оваква порука добро примљена: „Чујеш ли, Филозофе, ове речи? Други овога учинити
не може осим тебе. Дакле, ево ти много дарова и узми брата свога игумана Методија,
те иди! Јер обојица сте Солуњани, а Солуњани сви чисто говоре словенски“, „Житије
Методијево“ (20 секунди)
Снимак 9. Емилија Пурић, 14 година (Цртеж старословенске ћирилице): Ћирило и
Методије превели су црквене књиге на старословенски језик, на коме су се могле
читати књиге, и створили су глагољицу, прво словенско писмо. Њихов рад су
наставили ученици. Најпознатији су Климент и Наум који су новом, једноставнијем
писму дали име, у част својих учитеља – ЋИРИЛИЦА. (20 секунди)
Снимак 10. Христина Стевановић, 9 година; музичка интерпретација (20 секунди)
„Православни учитељи словенскога живља
Темељи нашега писма красног
Чувари светиња словенског клира“, „Ћирило и Методије“, Дубравка Угарковић
Снимак 11. Тео Биото, 8 година и Новак Биото, 6 година: И ми смо научили
ћирилицу, и знамо за Светог Саву, Доситеја и Вука. (Показују телом слова ћирилице)
Ово је Н, М, и поклонимо се за П. (10 секунди)
Слајд (5 секунди). Елза Алија, 14 година, калиграфском
ћирилицом натпис: Ћирилица чува прошлост, исписује
садашњост и осветљава пут будућности.

