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«Савина легенда и Савино дело остаће највеличанственије и најузвишеније што нам се рађало, 
кроз таму векова, на горком тлу Балкана, да нас својим зрацима из прошлости увек обасјава.» 

(Милош Црњански)

Аскета и мудрац, проповедник народне вере и првопрестолник црквени, државник и ктитор, 
миритељ завађених и заштитник убогих, законодавац и просветитељ српске земље – све чега се 
свети Сава у своме животу дотакао или о чему је мислио, што је чинио или о чему је сањао 
постајало је темељ, неугасива искра... 
Од Савиндана до Савиндана, свевременска мудрост светитељева и његово непролазно дело не 
престају да нас надахњују и задивљују. Његова вера, у нас усађена, не посустаје у хришћанској 
души. Његов дух, непрестано жив, оплемењује и освештава живот сваке школе. 
И у «Доситеју Обрадовићу» остварује се део тог недокучивог божанског промисла. И ми 
настављамо стопама светог Саве, пратећи светле путоказе свог великог претка. 
На овим странама исписујемо топле речи благодарности, мишљу својом и љубављу величајући га. 

КАКО СМО ПРОСЛАВИЛИ СВЕТОГ САВУ
Дана 27. јануара ученици и наставници Основне школе „Доситеј Обрадовић” пригодним 
програмом прославили су Дан светог Саве.
Светосавска приредба је започета освештавањем славског колача. Потом је отац Милош 
Стојановић позвао кумове школе Јовицу и Дијану Кресовић како би приступили свечаном чину 
резања колача. У наставку програма чули смо школски хор и песме чији су текст написали ученици 
школе, а музику је компоновала наставница музичког Стојанка Ђерић. Ученици нижих и виших 
разреда су се и ове године потрудили да нам рецитовањем, драматизацијом и игром прикажу живот 
нашег највећег просветитеља светог Саве.
Захваљујемо оцу Милошу Стојановићу, кумовима Јовици и Дијани Кресовић, као и будућим 
кумовима Мирјани и Драгану Јовићевићу, свим ученицима, наставницима и гостима који су својим 
присуством улепшали нашу свечаност.

О светом Сави
Растко Немањић био је најмлађи син великог жупана Стефана Немање, првог српског владара.
Још као дете Растко је показивао велику мудрост којом је задивио своје родитеље. Посветио се 
духовном животу верујући у Бога и божјег сина Исуса. Зато је одлучио да напусти родитељски дом. 
Одлази на Свету гору, у манастир Ватопед, где се замонашио и добио име Сава. У миру Свете горе 
брзо је схватио мудрост којој су учени калуђери. Сматрао је да је прекопотребно да ту стечену 
мудрост пренесе народу. Враћа се у Србију, а на својим путовањима успева да шири хришћанску 
веру и описмењује народ. Градећи по Србији манастире, успео је да се избори за самосталност 
Српске православне цркве 1219. године и постане њен први поглавар. Његово животно дело живи и 
после његове смрти 27. јануара 1235. године, а тај дан данас се слави као школска слава.
О величини и племенитости светога Саве написане су многе приче и испеване песме којих се радо 
сетимо на Савиндан, када прослављамо школску славу.

Дејана Гајић 3-3 

Свети Сава 
бди над нама

Свети Сава бди над нама
из небеског свога храма.
На косовску гледа страну,
из ока му суза кану.

Мисао му тамо лети
манастири где су свети,
те ризнице славне наше
што нам веру сачуваше.

По Србији глас се чује:
Одбранити отаџбину
може само српска слога!

То светитељ поручује
православном сваком сину
и за Српство моли Бога.

Дејана Милеуснић 4-1

Молитва светом Сави

Драги оче свети Саво, мудра српска главо, 
моли се српском роду за слободу.
Моли Бога, о, свети Саво, за српски род
да има пород.

Драги оче свети Саво, нек се српски барјак вије,
и да се српска браћа уједине, 
и да буде слоге без рата, 
и да свако има верног брата. 

Моли се, Саво, и за живе, 
и за цркве које на Косову горе, 
и да Срби паметно зборе.
Моли се, Саво, да слободе буде, 
и да нам само Бог и свеци суде, 
и да више нема заблуде, 
и да се сви српски јунаци од Бога награде.

Нека твоја, Саво, звезда на небу сине
и да ти се душа кроз Србију вине!
И да се бориш за слободу, 
за слободу српскоме народу!

Милош Врсајков 7-3

Стефан Панџић 6-3

Гордана Павловић 6-1Тања Баџа 7-3
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Хвала...

Волим маму. Мамине очи су као драгуљ, лепе и сјајне. 
Хвала ти за све: што си ме родила, што си ме одгајила, за 
све...

Волим тату. Татин стомачић је као јастук. Хвала, тата, за 
шетњу, за игру, за све...

Моја сека Лоли права је џез балерина, јако ме воли. 
Хвала ти, Лоли... за успаванку.

Сунце је као цвет, и као маслачак, и као невен. Хвала 
сунцу за лепе дане.

Бог је створио свет. Хвала ти, Боже! Хвала ти, Исусе 
Христе! Хвала ти, Богородице!

Алекса Пецељ 2-4

О светитељу

Историја нас наша учи
о човеку који је жељан знања био.
Царска круна му више није била важна,
а осећања према Богу нису била лажна.

У манастиру нови живот је пронашао
и у њему се добро снашао.

За народ се борио и 
увек је искрено говорио.

И да имам сто живота, 
не бих стигла да вам испричам
колика је његова доброта.

Олга Кошевић 8-1

Свети Саво

Свети Саво,
наша школска славо,
духовниче српске земље свете,
за сва твоја дела
воли те и слави школа цела.

Мудар си био и млад,
бранио си српску част.
Увек си скроман био,
јео хлеб и воду пио.

Све манастире обилазио,
порушени Хиландар саградио
и у њему вредно радио.

Обишао си град и село,
сваки педаљ земље своје,
учио си људе у граду и селу
да се Богу моле
и прве им отворио школе.

У монашком оделу Растко наш
служио је Богу часно 
и бранио српску част.

Јелена Ђукић 5-3

Роберт Дитрих 6-2

Душан
Живковић

3-2

Јелена Дрча 6-1

Свети Сава

Чувени су Немањићи били,
велику нам баштину оставили.

Стефан и Ана у време власти и напретка
створили су просветитеља Немањића Растка.

Кад се замонаши, доби име Сава,
радом и делом постаде најученија српска глава.

Подизао је прве школе и манастире,
а љубав и правду усадио у своје пастире.

Свима нам је живот олакшао,
веру у Бога и писменост дао.

Великом заслугом наших просветитеља
уздигла се култура и дух српских житеља.

Погледом нас прати с неба и благослов шаље свима,
својим следбеницима, свим правим Србима.
Свако дело о њему превише је кратко
јер је увек уз нас  наш учитељ Растко!

Лазар Јанковић 6-1

Свети Сава

Свети Сава, учитељ први,
био је царске крви,
али се одрекао свег богатства свога
због нашега милог Бога.

Он сву децу много воли,
у Хиландар је отишао
да се за све нас
с љубављу моли.

Одрекао се престола свога
јер је много волео Бога.
Славе га српске цркве, школе
и сва деца много га воле.

Душан Живковић 3-2
Како видим 
светог Саву

Покушавам да  
з а м и с л и м  л и к  
светог Саве.
Видим га  као  
најмлађег сина 
Стефана Немање. 
О к р у ж е н  ј е  
љ у б а в љ у  и  
пажњом. Одраста 
на двору са своја 
два брата. Заједно 
са браћом стиче 
прво образовање. 
Чита многе књиге 
о религији. Другачији је од осталих младића. Не воли 
лов, пијанке и не занима га владарски живот. Зато бежи у 
манастир. Монаси га радо прихватају. На Светој гори 
живи другачији живот. Писао је књижевна дела и градио 
манастире. Помирио је своју браћу која су се свађала око 
престола. Своје знање преносио је на друге, одрасле и 
децу. Учио их је раду и љубави. 
Љубав, мудрост он у нама буди, 
осим ђака славе га сви људи.

Милица Сарић 3-3

Свети Сава

Сваки народ има свеца
што пред самим Богом стоји
и за њега се неуморно,
са сузама Богу моли.

За Русе је то Сергије,
за Грузине света Нина,
а за нас је једна мудра
плавоока, лепа глава,
најсветлији од свих Срба,
јединствени свети Сава.

Даринка Миладиновић 6-3

Бојан Симић 7-3

Душан Кузмановски 3-3

Немања Јешић 5-3
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јео хлеб и воду пио.

Све манастире обилазио,
порушени Хиландар саградио
и у њему вредно радио.

Обишао си град и село,
сваки педаљ земље своје,
учио си људе у граду и селу
да се Богу моле
и прве им отворио школе.

У монашком оделу Растко наш
служио је Богу часно 
и бранио српску част.

Јелена Ђукић 5-3

Роберт Дитрих 6-2

Душан
Живковић

3-2

Јелена Дрча 6-1

Свети Сава

Чувени су Немањићи били,
велику нам баштину оставили.

Стефан и Ана у време власти и напретка
створили су просветитеља Немањића Растка.

Кад се замонаши, доби име Сава,
радом и делом постаде најученија српска глава.

Подизао је прве школе и манастире,
а љубав и правду усадио у своје пастире.

Свима нам је живот олакшао,
веру у Бога и писменост дао.

Великом заслугом наших просветитеља
уздигла се култура и дух српских житеља.

Погледом нас прати с неба и благослов шаље свима,
својим следбеницима, свим правим Србима.
Свако дело о њему превише је кратко
јер је увек уз нас  наш учитељ Растко!

Лазар Јанковић 6-1

Свети Сава

Свети Сава, учитељ први,
био је царске крви,
али се одрекао свег богатства свога
због нашега милог Бога.

Он сву децу много воли,
у Хиландар је отишао
да се за све нас
с љубављу моли.

Одрекао се престола свога
јер је много волео Бога.
Славе га српске цркве, школе
и сва деца много га воле.

Душан Живковић 3-2
Како видим 
светог Саву

Покушавам да  
з а м и с л и м  л и к  
светог Саве.
Видим га  као  
најмлађег сина 
Стефана Немање. 
О к р у ж е н  ј е  
љ у б а в љ у  и  
пажњом. Одраста 
на двору са своја 
два брата. Заједно 
са браћом стиче 
прво образовање. 
Чита многе књиге 
о религији. Другачији је од осталих младића. Не воли 
лов, пијанке и не занима га владарски живот. Зато бежи у 
манастир. Монаси га радо прихватају. На Светој гори 
живи другачији живот. Писао је књижевна дела и градио 
манастире. Помирио је своју браћу која су се свађала око 
престола. Своје знање преносио је на друге, одрасле и 
децу. Учио их је раду и љубави. 
Љубав, мудрост он у нама буди, 
осим ђака славе га сви људи.

Милица Сарић 3-3

Свети Сава

Сваки народ има свеца
што пред самим Богом стоји
и за њега се неуморно,
са сузама Богу моли.

За Русе је то Сергије,
за Грузине света Нина,
а за нас је једна мудра
плавоока, лепа глава,
најсветлији од свих Срба,
јединствени свети Сава.

Даринка Миладиновић 6-3

Бојан Симић 7-3

Душан Кузмановски 3-3

Немања Јешић 5-3



Свети Сава

Три је сина Стефан имао, а најмлађи Растко био.
Читао је књиге, молио се Богу од својих малих ногу.
Играти се није хтео, а забављати још и мање,
већ је само стицао знање.

Једног дана са свог двора оде Растко преко гора,
у манастир да се учи
како друге да научи
о духовној светој тајни
и црквеној мудрој глави.

Тамо доби име Сава,
по коме се слави слава.
Волео је мирит' људе
јер не ваља кад се куде.

Многима је хлеба давао
и у свему им помагао.

Зато сада многи Срби
славу славе мудрој глави
светитељу Сави.

Тамара Крупљанин 5-2

Dositej 7Dositej6

Свети Сава

Свети Саво, школска славо,

помози нам, света главо,

да у слози сви живимо,

учитеља да славимо.

Студеница, а и Рашка,

где би душа та монашка,

у обема ја сам био,

светом Сави се молио.

Свети Саво, Бога моли

све једнако да нас воли,

да су школе пуне ђака,

од првака до осмака.

Александар Ћулум 6-1

Свети Сава и деца

Светог Саву деца воле

и зато га славе школе.

Окупите своју децу

да славе 27. дан у 

јануару месецу.

Кристина Манић 1-3

Свети Сава

Из лозе је Немањића,
одрекао се царске круне и двора,
себи је Растко обећао
замонашити се мора.

Пред вратима манастира,
у ноћи тамној моли
светогорске калуђере да му буду браћа
у миру и слози.

Ново име да добије,
просветитељ да постане,
православље да шири,
браћу да измири.

Свети оче Саво, светитељска главо,
дух твој живи у народу српском,
с обе стране реке Саве,
захвални Срби Светог Саву у јануару славе.

Јелена Исаиловић 6-3

Ана Смук 5-1 Симона Вребалов 2-1

Николина Вукша 7-3

Свети Сава

Свети Сава спас је наш,
зато, дете, то да знаш.
Он се за нас Богу моли,
зато наше свако дете
светом Сави венац плете.
Лица су им светла, мила
па их Сава благосиља.

Свети Сава за нас моли
да живимо сви у миру,
да живимо сви у слози.
Свети Саво, ти помози!

Свуд около цркве, школе,
школска деца Бога моле
да се слави школска слава,
то наш жели свети Сава.
Свака школа славу слави
да захвали светом Сави.

Веселин Дангубић 6-1

Свети Сава

Још сам мали, али умем
школску славу да разумем.

Волим, волим светог Саву
и доћи ћу на школску славу.

Драги гости, дођите
Светог Саву да славите!

Милош Радуловић 1-3

Свети Сава

Од давнина па до данас,
свети Сава
мисли на нас.

Служио си стално
пресветога Бога
и никада ниси
одустао од тога.

Богатство ти никад 
није било важно,
а монашки живот
волео си снажно.

Сања Кужет 5-3

Свети Сава

Србине, подигни главу,
сети се свога претка,
његове славе, сети се 
свога просветитеља Саве.

Најмлађи Стефанов син
не љуби Немањића круну
већ подиже цркве и 
школе да се Срби образују,
а и много више воле.

Подигао многе школе па се
Срби њему моле и верују
у ту славу, светитеља
светог Саву.

Свети Сава, српска слава,
подигао српски народ из
вечне таме и долине 
плача.

Радана Драшковић 5-3

Радана Драшковић 5-3

Ања Позојевић 3-4Бранко Љубичић 8-3
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Свети Сава

Свети Сава,
просветитељ наш,
учинио је
да све боље знаш.

Основао је школе,
припала му је слава
и воли га
свака српска глава.

Многе манастире
он је саградио
и у Србе
знање усадио.

Блажо 
Ђурнић 4-3

Свети Сава

Свети Сава, наша школска слава,
свако дете то већ зна,
он је наша српска глава,
спаситељ свих наших јунака.

За ђаке се бори
јер он Србе воли.
Посветио је знање школи
и за ђаке се Богу моли.
Он у срцу сваког носи.
Свети Саво, свима ти помози!

Тијана Летић 2-3

Мој свети учитељ

Мој свети учитељ,
наш свети Сава
био је први просветитељ,
а сада је школска слава.

Обилазио је градове и
села, учио Србе да се
Богу моле и први је
у Србији отворио школе.

Његов дух је дух народа
српског, дух знања и 
слободе, зато његова
знања на прави пут воде.

Он још увек по горама
путује, много људи просвећује
и знање им своје дарује.

Волео је људе све,
праштао је свима.
Много се намучио
док нас није свему научио.

Мој свети учитељ,
наш свети Сава
био је први просветитељ,
а сада је школска слава.

Милијана Продановић 5-3

Ена Зукановић 8-1

Милош Томанић 5-2

Раде
Ивановић

7-2

Свети Сава

Свети Сава родио се као Растко Немањић 1176. године. 
У седамнаестој години напустио је родитељски дом и отишао на Свету гору. Тамо се замонашио и 
духовно узрастао, да би постао зачетник наше вере, права, дипломатије, књижевности... Неколико 
година потом на Свету гору, у гласовити манастир Ватопед, стигао је и његов отац Немања, али као 
калуђер Симеон. Стефан Немања одрекао се царства земаљског и заједно са сином, а уз помоћ цара 
Алексија Трећег, обновио је опустели манастир Хиландар 1198. године, своју и српску царску 
лавру. Сава му написа и устав па га испунише многим иконама, лепотама и драгоценостима.
У манастир долажаху Срби да кроз подвиг славу народа свог уздижу. Прођоше туда многи теолози, 
књижевници, иконописци и други многим племенитим вештинама обдарени. 

Тамара Ивановић 4-3

Спомен светитељу

Једно светло вече си од царских двора побегао 
и на Светој гори манастире затекао, 
у једном се замонашио и у свети живот си крочио.

Писао си типике и књиге, 
финансирао манастире и школе,
зато ти се Срби двадесет седмог јануара моле.

Осамосталио си српску цркву
и архиепископ први постао,
а од онда па до сада светац си остао.
Замонашио си Немању, оца свога,
који је примио Бога.

Турци су ти мошти спалили, 
а за то нису ни марили
и пепео су ти по Врачару расули,
али народну вољу за слободу и љубав нису затрли.
Стигла их је казна и српску земљу су изгубили,
а славу нису стекли као свети Сава.

Милош Врсајков 7-3

Свети Сава 

Светитељ сваке куће,
сваке цркве и 
школе је он.

Свака школа
славу слави, 
посвећена светом Сави.

Свака књига његова је света,
а стара је по стотине лета.
Сваки човек велики и мали
светог Саву слави.

Ана Ђурђевић 8-1

Свети Сава

За сва блага
овог света
што нам је наша вера дала
учитељу свети Саво,
од свег срца теби хвала.

Векови су многи прошли
и још многи пролетеће,
али слава светог Саве
проћи никад неће.

Јелена Дамјановић 5-1

Валентина Виводинац 3-2

Дуња Радичевић 6-3

Стефан Николић 8-3
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Свети Сава

Свети Сава,
просветитељ наш,
учинио је
да све боље знаш.

Основао је школе,
припала му је слава
и воли га
свака српска глава.

Многе манастире
он је саградио
и у Србе
знање усадио.

Блажо 
Ђурнић 4-3

Свети Сава

Свети Сава, наша школска слава,
свако дете то већ зна,
он је наша српска глава,
спаситељ свих наших јунака.

За ђаке се бори
јер он Србе воли.
Посветио је знање школи
и за ђаке се Богу моли.
Он у срцу сваког носи.
Свети Саво, свима ти помози!

Тијана Летић 2-3

Мој свети учитељ

Мој свети учитељ,
наш свети Сава
био је први просветитељ,
а сада је школска слава.

Обилазио је градове и
села, учио Србе да се
Богу моле и први је
у Србији отворио школе.

Његов дух је дух народа
српског, дух знања и 
слободе, зато његова
знања на прави пут воде.

Он још увек по горама
путује, много људи просвећује
и знање им своје дарује.

Волео је људе све,
праштао је свима.
Много се намучио
док нас није свему научио.

Мој свети учитељ,
наш свети Сава
био је први просветитељ,
а сада је школска слава.

Милијана Продановић 5-3

Ена Зукановић 8-1

Милош Томанић 5-2

Раде
Ивановић

7-2

Свети Сава

Свети Сава родио се као Растко Немањић 1176. године. 
У седамнаестој години напустио је родитељски дом и отишао на Свету гору. Тамо се замонашио и 
духовно узрастао, да би постао зачетник наше вере, права, дипломатије, књижевности... Неколико 
година потом на Свету гору, у гласовити манастир Ватопед, стигао је и његов отац Немања, али као 
калуђер Симеон. Стефан Немања одрекао се царства земаљског и заједно са сином, а уз помоћ цара 
Алексија Трећег, обновио је опустели манастир Хиландар 1198. године, своју и српску царску 
лавру. Сава му написа и устав па га испунише многим иконама, лепотама и драгоценостима.
У манастир долажаху Срби да кроз подвиг славу народа свог уздижу. Прођоше туда многи теолози, 
књижевници, иконописци и други многим племенитим вештинама обдарени. 

Тамара Ивановић 4-3

Спомен светитељу

Једно светло вече си од царских двора побегао 
и на Светој гори манастире затекао, 
у једном се замонашио и у свети живот си крочио.

Писао си типике и књиге, 
финансирао манастире и школе,
зато ти се Срби двадесет седмог јануара моле.

Осамосталио си српску цркву
и архиепископ први постао,
а од онда па до сада светац си остао.
Замонашио си Немању, оца свога,
који је примио Бога.

Турци су ти мошти спалили, 
а за то нису ни марили
и пепео су ти по Врачару расули,
али народну вољу за слободу и љубав нису затрли.
Стигла их је казна и српску земљу су изгубили,
а славу нису стекли као свети Сава.

Милош Врсајков 7-3

Свети Сава 

Светитељ сваке куће,
сваке цркве и 
школе је он.

Свака школа
славу слави, 
посвећена светом Сави.

Свака књига његова је света,
а стара је по стотине лета.
Сваки човек велики и мали
светог Саву слави.

Ана Ђурђевић 8-1

Свети Сава

За сва блага
овог света
што нам је наша вера дала
учитељу свети Саво,
од свег срца теби хвала.

Векови су многи прошли
и још многи пролетеће,
али слава светог Саве
проћи никад неће.

Јелена Дамјановић 5-1

Валентина Виводинац 3-2

Дуња Радичевић 6-3

Стефан Николић 8-3
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Светоме Сави

Оставио замак
и варљиве дворске сјаје,
отишао с духовницима
у незнане туђе крајеве.

Срце ти је за род било,
милом роду и Господу,
поставио главу цркве
и темеље непомичне.

Око себе скупљао си
децу малу, српску наду,
учио их речи божјој,
ситној књизи, светом раду,
сејао си ти њивице
једним зрном божјих слова,
а жетву си ишчекивао
од божјег благослова.

Андријана Кукуљ 5-3

Свети Сава

Када је свети Сава мали био, звао се Растко Немањић. 
Неком приликом је на двору од монаха слушао лепе приче о 
Светој гори, о којој је све више маштао. Једног дана је 
замолио родитеље да иде у лов на јелене, а уместо у лов, он 
је побегао на Свету гору. Његов отац Стефан Немања 
наљутио се и послао војнике по њега, али Растко се већ 
замонашио и добио ново име – Сава. Војницима је дао 
писмо за родитеље у ком је написао да не жели да се врати 
јер је пронашао оно за чим му срце жуди. 

Сава је остао у манастиру и наставио да учи, а његови 
родитељи су следили његов пример и за неколико година и 
сами се замонашили. 

После неког времена Сава се вратио у Србију и основао 
прве српске школе. 

Ивана Цвејић 2-3

О светом Сави

Мени су причали о њему
само најлепше:
да је добар, најбољи у свему,
и да га сваки Србин слави.

Причали су, а ја сам слушао:
Одрекао се круне и престола свога
да би у манастир отишао 
и служио само Бога.

Слушао сам задивљен, без речи,
какав је то човек, какву вољу има...
Скроман живот и пуно одрицања,
а са жељом да помаже свима.

Сад знам много о њему. 
У мени пуно прича спава...
Ко је био најбољи у свему?
Па, наравно, свети Сава!

Вук Цветковић 8-1

Zabavna
strana

Маја Лазић 6-1 Даринка Миладиновић 6-3

Драгана Калнак 4-3

Милош Стојановић 7-2

АРХИЕПИСКОП
ВУКАН
ДЕЧАНИ
ЖИЧА
ИСУС
МИЛЕШЕВА
МИЛИЦА
МОНАХ
НЕМАЊА
НИКЕЈА
РАСТКО

Решење: ДИНАСТИЈА

Анђелка Бујандрић, 8-3

РАШКА 
СВЕТА
ГОРА
СИМЕОН
СТУДЕНИЦА
ХИЛАНДАР
ХРИШЋАНСТВО
ЦАР
ЦРКВА

ОС
МО

СМ
ЕРК

А

Милица
Вујић 8-3

Објашњење: Табелу мораш попунити 
бројевима од 1 до 9 а да се бројеви не 
понављају ни вертикално ни хоризонтално.

Јожеф Гере 6-2

СУДОКУ

Милош Врсајков 7-3

Решење: Мала Азија, Ахил, град, коњ
Коначно решење: Троја

Милош Врсајков 7-3

АСОЦИЈАЦИЈЕ
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