
Програм у Резиденцији, 24. јануар 2020. 

1. ТРИ УЧЕНИЦЕ Ксенија Лукић (рецитација, специјална светосавска награда 

Друштва „Свети Сава“), Јована Спасић држи икону Светог Саве, Ива Лазаревић о 

школској слави 

Ксенија рецитује, а иза ње, са леве и десне стране, стоје Јована и Ива; када Ксенија 

заврши, замењује место са Ивом која говори стихове о школској слави 

Пред иконом Светог Саве, Ксенија Лукић 

Пред иконом у туђини 

Душа трепти, очи сјаје 

Из далека срцем зборим 

И стихом се тихо молим 
 

Оцу српског рода –  

Учитељу првом, Светом Сави 

 Песму пишем светосавску 

А у сусрет школској слави 
 

Принц је Растко Хиландару раст'о 

Монашењем добио је 

вечну славу и богатство. 

Своме оцу житије је дао, 

Цркви нашој аутокефалност 

И црквено право. 
 

Да се слави, да се пева, 

У школама широм света 

Да се путем правим ходи 

Да се српском речи води 

Да се веже, да се здружи 

Да се знање и врлина множи!  
 

Пред иконом у туђини 

Из далека срцем зборим 

Да се слави, да се пева 

У част првог српског учитеља! 

 

Ива Лазаревић, Школска слава 

Све нас окупља лик и дело Светог Саве, 

духовно се рађамо сваке школске славе, 

корачамо стазама животним и правим, 

путеве нам обасјава светионик Савин:  

да чувамо језик, истину, поштење и знање, 

да традицију и обичаје предака настављамо као завештање. 
 

 

 

 

 



2. ГРУПА УЧЕНИКА Моја је слава... 

Лука Мијатовић, Свети Алимпије 

Свети Алимпије је заштитник прави 

и наша породица га са радошћу слави. 
 

Катарина Вујанић-Ритали, Свети Спиридон 

Наша породична слава је Свети Спиридон, 

он чува, штити и благосиља наш дом. 
 

Милошевић Лазар, Света Петка 

Света Петка је заштитница жена, 

у породици Милошевић слава омиљена. 
 

Ђурђевић Вук, Свети Никола: 

1.Свети Никола, обасјај нам путеве, 

подари нам здравље и срећне животе! 

Пантелић Александар: 

2. На дан Светог Николе увек се пости, 

тада у наш дом дођу весели и драги гости. 
 

Животић Емилиа Свети Јован: 

1. Свети Јован је крститељ духовни, 

он нама доноси живот угодни. 

Јовановић Маша 

2. Крсна је велика слава Јовањдан, 

за моју породицу благ и свечан дан. 
 

Стевановски  Алекса, Ваведење: 

Славимо Ваведење пресвете Богородице, 

молимо се за здравље и срећу породице. 
 

Вујчић Лука, Свети Стефан Летњи: 

Светог Стефана прослављамо лети 

и молимо да нам срећа као птица долети. 
 

Гроздић Миона, Ђурђевдан: 

Ђурђевдан славимо у мају, на пролеће, 

да донесе здравље и радости још веће! 
 

3. ХОРСКА ПЕСМА Свети Саво 

Певају Викториа Стефановић и Анђела Дувал Лазић; рефрен сви ученици 

4. РЕЦИТАЦИЈА Свети Сава српској деци; 3 ученика: Теодора Станисављевић 

(специјална светосавска награда Друштва „Свети Сава“), Вук и Дорис Ђурђевић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теодора Станисављевић 
 

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. 
 

Вук Ђурђевић 
 

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. 
 

Дорис Ђурђевић 
 

Хвала, Свети Саво, 

што си започео борбу против незнања – 

која и данас траје! 
 

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. 
 

 

5. СОЛО Јована Спасић држи икону Светог Саве и пева Расти, расти мој зелени 

боре 


