
Приредба у Цркви Свете Петке у Бондију 

Субота, 25. Јануар 2020, 11 сати 

 

ШКОЛСКИ ХОР (1) Химна Светом Сави (певање свих присутних) 

ПОЗДРАВНА РЕЧ једне од наставница  

Поздравна реч ученице – Ива Лазаревић најављује програм приредбе 

Поздравна реч ђака (углас):  

Драги гости, мили гости, 

добро нам дошли! 

Нек је срећна школска слава 

и наш светитељ Свети Сава! 

РЕЦИТАЦИЈА: Поздрав 

 (Оксана Богосављевић, Тара Златковић, Марко Матијевић, Христијан Милојевић) 

Да поздравим миле госте 

сред данашњег дана, 

од свих својих другарица; 

ја сам изабрана. 

 

Неколико само речи  

Засад рећи знам: 

Мили гости, драги гости, 

добро дошли нам. 

 

Наша црква данас слави, 

свечари смо ми, 

наше груди препуне су 

среће, радости. 

 

Добро дошли, добро дошли, 

ори нам се глас, 

цела црква и сва деца 

поздрављамо вас. 

 

ТЕКСТ: Звезда над школама 

Матија Михаљица: Највећи су они људи који живот проведу у раду и борби за добро 

свог народа. 



Милица Клајић: У историји српске културе посебно се издваја личност Светог Саве. 

Лука Станисављевић: Први познати српски књижевник, дипломата, просветитељ и 

учитељ Растко Немањић, у народу познатији као Свети Сава, рођен је у Расу 1175. 

године. 

Јана Клајић: Векови су прохујали од чудесне оне ноћи, векови су прохујали и многи ће 

јоште проћи… 

Лука Станисављевић: Ал' то дете јоште живи, јер његова живи слава, јер то дете беше 

Растко, син Немање, Свети Сава. 

Теодора Станисављевић: Свети Сава је цео свој век провео радећи и борећи се за добро 

свог народа. 

Матија Михаљица: Престо га је чекао – он га није хтео. Он је нешто друго духом 

заволео. 

Милица Клајић: Он није хтео да влада, он је хтео да служи Богу и свом роду. 

Лука Станисављевић: На Светој гори се замонашио и добио ново име – Сава. 

Теодора Станисављевић: Сва су Савина дела велика. 

Матија Михаљица: Учио је народ како да живи и ради. 

Јана Клајић: Просвећивао је народ и уздизао га културно. То је Сава знао и пример нам 

дао. Срећу нам је хтео, њој нас је повео. 

Лука Станисављевић: Круну није хтео, није хтео славу. Али круна сама дође му на 

главу. 

Теодора Станисављевић: Он је хтео сићи свом народу ближе, он се хтео спустит, а тиме 

се диже. 

Матија Михаљица: Дух нас његов купи сред Божјега храма, дух је његов звезда над 

нашим школама. 

Теодора Станисављевић: Када се има у виду целокупан Савин рад за добро српског 

народа, сасвим је разумљиво што је проглашен за светитеља и заштитника школа. 

Матија Михаљица: Запамтимо Савине речи: 

ПРОДУЖИТЕ МОЈА ДЕЛА 

МА КАКВА ВАС БЕДА СРЕЛА. 

ТО ЋЕ СРПСТВО ПРОСВЕТИТИ 

ПА И МЕНЕ ОСВЕТИТИ. 



Милица Клајић:  

КРЕНУО НАРОД САВИНИМ СТОПАМА 

КА САВИНОМ ИЗВОРУ 

КА САВИНОМ ВРХУ 

КУДА И МИ ИДЕМО 

ЈЕР ДРУГОГА ПУТА И НЕМА. 

Лука Станисављевић: 

ДАНАС ЦЕЛО СРПСТВО ЊЕГОВ СПОМЕН СЛАВИ:  

УСКЛИКНИМО С ЉУБАВЉУ СВЕТИТЕЉУ САВИ. (углас) 

ШКОЛСКИ ХОР (2) Леле, дуње ранке 

РЕЦИТАЦИЈА: Српска слава  

(Орјана Јовановић, Давид Живанчевић, Лена Белушевић) 

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 у свуда, 

славе једну исту славу: 

прослављају светитеља 

свога српског – Светог Саву. 

 

НАРОДНА ПРИЧА: Свети сава и отац и мати са малим дететом 

Јелена Станковић: Свети Сава и отац и мати са малим дететом 

Давид Немања Васић: Донели отац и мати новорођено дете у цркву Светом Сави и 

замолили га да дете благослови и да му да срећу. 

Никола Станковић: „Ја ћу га благословити, али му срећу не могу дати. То можете само 

ви, родитељи његови, ако га од малена научите:  

Виктор Станојевић: да ради, да штеди, да не лаже, да не краде, да слуша, да је побожно, 

да поштује старије, а нарочито ако га будете научили да добро чува своје здравље.“ 



Лана Петровић: Родитељи су учинили што им је светац казао, па је од њиховог детета 

постао добар, радан, поштен и побожан човек. 

ШКОЛСКИ ХОР (3) Чини ми се да је Србија 

РЕЦИТАЦИЈА: Свети Сава 

(Лидија Блондеон, Вулетић Нева) 

Био је дете од главе до пете, 

звао се кратко – Немањић Растко. 

 

Хтео је да учи, да знање свије,  

ал' школе било ниједне није. 

 

Зато је устао у рану зору  

и побегао на Свету Гору. 

 

Ту је у осами манастира 

учио стазе љубави, мира. 

 

Пост'о је мудра, учена глава, 

светитељ српски – Свети Сава. 

 

РЕЦИТАЦИЈА: Завет 

(Матија Грљановић, Ана Милошевић) 

На дан овај Светог Саве 

када 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!“ 

ШКОЛСКИ ХОР (4) Љубав је то 

РЕЦИТАЦИЈА: Молитва Богу  

(Радовановић Лука, Николић Ђорђе) 



Помози нам, вишњи Боже, 

без тебе се ништ' не може, 

ни орати, ни копати, 

ни за правду војевати. 

 

Помози нам, вишњи Боже, 

без тебе се ништ' не може, 

ни родити, ни умрети, 

нити болест преболети. 

 

Помози нам, вишњи Боже, 

без тебе се ништ' не може, 

ни грешнику покајати, 

нити с братом запевати. 

 

Помози нам, вишњи Боже, 

без тебе се ништ' не може, 

а с Тобом се све постиже 

и у вечни живот стиже. 

 

РЕЦИТАЦИЈА: Жеља Светог Саве 

(Лазар Јосић, Максим  Павловић) 

Двадесетог овог века 

Свети Сава на нас чека. 

Са висине он нас гледа, 

где брат брату мира не да, 

па се моли вишњем Богу 

да нам даде љубав, слогу. 

Он позива браћу милу 

да чувају српско славље 

и да држе православље. 

 

Да се српски језик шири, 

да се брат са братом мири, 

да се слави српска слава - 

то нам жели Свети Сава. 

 

СОЛО: Заспо Јанко под јабланом (Маша Јовановић) 

РЕЦИТАЦИЈЕ: Светосавски конкурс 

Дорис Ђурђевић, Свети Сава српској деци  

Српска деца сва су ти захвална 

што данас иду у школе 

и што се Богу моле. 

 



Сви треба да знамо 

ко је Свети Сава - 

да је он заиста мудра глава. 

 

Свети Сава је учитељ прави, 

он је за децу идол векова 

и за сваку школу је светиња. 

 

Његово име мора се поштовати, 

а сећање на њега мора се чувати. 

 

Вук Ђурђевић, Свети Сава српској деци 

Свети Сава је био први српски учитељ, 

путовао је по Србији 

и учио децу да верују у Бога,  

да читају и пишу. 

 

Рођен као Растко,  

одрекао се престола 

и посветио живот Богу. 

 

Рођен је 1175. године, 

а његово име живи и данас. 

 

Хвала, Свети Саво, 

што си започео борбу против незнања – 

која и данас траје! 

 

Теодора Станисављевић, Свети Сава српској деци 

Када смо били као сестра и брат мали, 

слушали смо пуно прича о Светоме Сави. 

Наша мала глава тада није знала 

ко је ликом и делом Свети сава. 

 

Када смо у школу пошли,  

тада смо видели икону Светог Саве, 

то лице са иконе што нас гледа, 

учило нас је путу правом. 

 

Мало по мало, научили смо до сада, 

ко је светитељ Сава – 

да је он први учитељ српски. 

 

Данас га славе цркве и школе, 

сви Срби, где год били, њему се моле. 

 

Зато се данас Светом Сави молимо 



да нам покаже прави пут 

и да веру сачувамо. 

 

ШКОЛСКИ ХОР (5) Свети Саво  

ПОДЕЛА МАПА „Србија кроз простор и време“ 

НАСТАВНИЦИ се захваљују родитељима, ђацима, добротворима, и позивају присутне 

да наставе дружење у другом делу дана. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 


