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ЛЕТЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ - 2018 
Школа српског језика и културе за децу и младе из расејања и Србије 

 

● Дружење са вршњацима из Србије 
● Сусрети са знаменитим личностима савремене српске културе 
● Подстицање стваралаштва деце на српском језику 
● Упознавање са српском баштином (обилазак манастира, музеја, библиотека, 

позоришта) 

ЛЕТЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ је школа српског језика и културе  за децу и 
младе из расејања и Србије узраста од 8 до 18 година.  

Циљ школе - Основни циљ Летње школе „Свети Сава“ је да деца и млади из 
расејања стекну прилику да у центрима српске духовности уче српски језик и 
ћирилицу, упознају обичаје и културу свог народа дружећи се са вршњацима из 
Србије. 

Програм - Пре подне одржавају се часови (час српског језика, час књижевности и 
креативан час), а после подне радионице, спортске активности и сусрети са 
знаменитим личностима српске културе (са књижевницима, глумцима, сликарима). 
На часовима и радионицама деца се не оцењују, не проверава им се знање, већ се 
подстиче радозналост и развија љубав према српском језику. 

http://www.centarsvetisava.org.rs/


 

Место и смештај полазника -    Београд  -  у центру града  

Програм Школе се остварује у Дому ученика “Јелица Миловановић”  Крунска бр. 8 

Време - од 21. до 30. јула 2018.  

Излет -   на  Авалу - једнодневан 

Приредбе - Школа почиње и завршава се приредбом. Приредбу добродошлице 
припремају деца из Србије, а завршну приредбу сва деца заједно:  глуме, певају и 
рецитују на српском језику и радују се. 

а) Смештај, исхрана и програм  Летње школе “Свети Сава”   -  350 Е  

б) Смештај и исхрана у породици или код рођака  - 170 Е 

ц) Регистрација - 50 Е 

Суфинансирање  -Министарство спољних послова - Управа за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону и родитељи полазника 

Пријаве - Рок за слање пријава је 30. јуни 2018.  

О школи - Основана је 1995. године и представља прву школу овакве врсте у 
Србији. До сада је имала више од 700 полазника из многих земаља света: из 
Аустрије,Аустралије, Албаније, Немачке, Италије, Канаде, Мађарске, Румуније, 
Словеније, Македоније, Хрватске, Велике Британије, Француске, Швајцарске и 
Шведске. 

Аутор и руководилац пројекта Летње школе “Свети Сава”  -  Радмила Кунчер, 
професор југословенске и светске  књижевности 

Телефон: + 381 (0) 11 344 21 69, мобилни: + 381 (0) 64 126 28 91 

Е-mail :  kuncerradmila@centarsvetisava.org.rs   Сајт www.centarsvetisava.org.rs 

mailto:kuncerradmila@centarsvetisava.org.rs
http://www.centarsvetisava.org.rs/


 

Пријава за Летњу школу „Свети Сава“ – 2018 

● Име и презиме ученика 

• Датум, место и држава рођења ученика 

• Разред ученика 

• Успех ученика 

• На којем језику учи школу 

• Да ли похађа допунску школу на српском језику 

• Интересовања детета 

• Здравствено стање детета 

• Имена и презимена родитеља 

• Занимања оба родитеља 

• Адресу становања 

• Бројеве телефона: фиксни и мобилни 

• Е-mail адресу 

Уз пријаву неопходно је послати  писану сагласност оба родитеља да  дете похађа 
Летњу школу „Свети Сава“ у Београду,полису здравственог осигурања детета и 
информацију од дечијег лекара о алергијама и другим потребама детета. 

Корачамо трећом деценијом,придружите нам се да се заједно радујемо у 
отаџбини наших предака! 

1995 - 2018 


