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Химна Светом Сави
Ускликнимо с љубављу
Светитељу Сави
Српске цркве и школе –
Светитељској глави.
Тамо венци, тамо слава
Где наш српски пастир Сава.

     Појте му Срби,
      Песму и утројте!

Благородна Србијо,
Пуна си љубави

Према своме пастиру
Светитељу Сави.
Цело српство слави славу

Свога оца Светог Саву.
 Појте му Срби,

  Песму и утројте!

С неба шаље благослов
Свети отац Сава.
Са свих страна сви Срби,

С мора и Дунава,
К небу главе подигните
Саву тамо угледајте:

  Саву српску славу,
  Пред престолом Творца!

Да се српска сва срца
С тобом уједине,
Сунце мира, љубави
Да нам свима сине;
Да живимо сви у слози,
Свети Саво, ти помози.
  Почуј глас свог рода
  Српскога народа!

Пет векова Србин је
У ропству чамио,
Светитеља Саве
Име је славио.
Свети Сава Србе воли
И за њих се Богу моли.
  Појте му Срби,
  Песму и утројте!

ЧАСОПИС ЗА ДЕЧЈЕ УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Година LIII • Нова серија
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сећања

Пре пуних четврт века, у броју за децембар 1995, читаоцима „Дечјих 
искри“ је новогодишњу честитку упутио својеручно познати књи-

жевник, писац бројних књига посвећених деци, Љубивоје Ршумовић. А 
честитка је, а и како би од таквог песника, него у облику песме. Његове 
дивне жеље преносимо и новим генерацијама, онако како их је он тада 
написао.

        Нек вам се анђели у снове сместе
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У           издању Установе културе „Кораци“ објављена је књига прозе Николе Петковића 
под насловом „Велике приче малих створења“, коју је ислустровала Марија Јова-

новић.
У својој аутобиографској белешци аутор записује: „Никола Петровић је рођен у једном 
заборављеном селу у равници наткриљеној моћним планинама. Ниже стихове у песме 
и калеми речи на изданке маште како би разрастао приче. По занимању је природњак. 
Био је наставник биологије у неколико основних школа зарадивши за то време прегршт 
дечјих осмеха и лепих успомена. Говори енглески, руски и француски језик. Још од првих 
научених слова постао је велики књигољубац и та љубав је и даље несмањена. Живи у 
Крагујевцу.”
А Марија Јовановић је завршила Другу крагујевачку гимназију  и Природно - математички 
факултет. Илустровала је више научних брошура и практикума из биологије. Осим 
илустрацијом, бави се још научно - истраживачким радом, сликарством и уређењем 
простора.
Као препоруку да прочитате, а ако сте у могућности и купите ову књигу и трајно 
уживате у дивним текстовима и илустрацијама, објављујемо причу „Шкриња“.

Гост Дечјих искри

На тавану, шћућурена иза гомиле кофера и других одбачених ствари, 
стајала је шкриња.. Била је мала, направљена од храстовине и украшена 
металном покривком. Стајала је ту много година, заборављена и 
прекривена прашином. Нико је се није сећао, као ни ствари које су давно 
у њој остављене, да би она бринула о њима и чувала их од заборава. Та 
чуварка од заборава и сама заборављена, лагано је почела да губи наду 
да ће је ико икада пронаћи ту, на том мрачном тавану међу свим тим 
непотребним стварима.
Једнога дана, или је то било вече (због сталног мрака на тавану није могла 
да процени), кљуц је шкљоцнуо и нечије руке су лагано отвориле поклопац.

- Мама, дођи да видиш шта сам пронашао! – узвикнуо је дечји глас.
- Јоцо, шта тражиш на тавану? Силази одмах доле! Прашњави таван 

није место за игру.
И мама је дошла. Видела је Јоцу како чучи у углу са батеријском лампом 

упереном у нешто.
- Шта ти је то? – упитала је.
- Пронашао сам ковчег са благом, погледај! Одавно сам нашао један 

кључ и питао се чему служи, а сада сам открио и шта отвара. Мајка је 
укључила своју лампу и пришла заборављеној шкрињи.

- Видиш ли? – рече Јоца – сигурно крије неко благо испод ове гомиле 
папира.
Када је кренуо руком да извади папире са површине, мајка га је зауставила.

ШКРИЊА
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- Јоцо, пусти мени да прво погледам, можда има стонога.
Јоца се бојао стонога па је послушао мајку која је лагано подигла један од 
папира. Потпуно је исписан јако нечитко, мислио је Јоца, као када он жури 
да заврши домаћи задатак. Мајка је бацила поглед уз благ осмех и онда 
прешла на другу хартију унутар шкриње. Указале су се и друге ствари, пар 
фотографија, једно огледалце и један сасушени цвет. Док је мама враћала 
фотографије на своје раније место, још се мучио покушавајући да прочита 
шта је то писало на једном од папира.

- Мора да су ово шпијунске преписке, зато су писане овако грозним 
рукописом.
Мајка се насмешила:

- Ономе коме су писане биле су веома читљиве, сигурна сам. Бојим 
се да овде нећеш пронаћи благо које тражиш, али не брини, мислим да 
знам коме ће ова шкриња бити као благо. Хајде да је однесемо баку.” Он 
невољно климну и поклопац шкриње се поново затвори.

Потом је осетила како је руке подижу и лагано носе некуда. Осетила 
је како мрак нестаје и уступа место светлости. Мама је потом вредно 
очистила сву прашину и изгланцала метал и дрво. Шкриња се осећала 
тако лепо и тако дотерано, као пред свечани пријем.

- Бако! – позвао је Јоца.
Бака је седела у наслоњачи жмиркајући док је читала књигу.

- Да, душо?
- Играо сам се на тавану и пронашао овај ковчег. Мислио сам да је 

унутра благо, али када сам је отворио, тамо су били само неки папири и 
слике. Мама ми је рекла да ће теби можда значити.
Бака је изледала изненађено док је посматрала малену шкрињу у Јоциним 
рукама, а потом јој се осмех разлио по лицу.

- Значи ми и више него што сам очекивала – рекла је – донеси је, мили.
Јоца приђе и пружи шкрињу баки која је стави у крило.

- Ево и кључ – рече јој док је пружао малени кључ – нашао сам га 
одавно, више, и не треба.
Бака нежно отвори шкрињу и загледа се у њен садржај. Јоца примети да су 
јој, иако се осмехивала, очи биле пуне суза.

- Бако, ако те та шкриња растужује, вратићу је где сам је и нашао – 
обећа Јоца.
Старица уздахну:

- Не злато. чини ме срећном, срећнијом него што можеш да замислиш. 
Понекад се сузе појаве и од среће.
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Узела је малено огледало и загледала се у свој одраз. Потом подиже 
сасушени цвет посматрајући га са пуно љубави.

- Мислила сам да је ово давно изгубљено, хвала ти што си га 
пронашао за мене. Пронашао си многе драге успомене које сам готово и 
заборавила.
Вратила је ствари натраг у шкрињу и нежно помиловала Јоцу по коси. 
Лагано је устала из наслоњача и положила шкрињу на сто.

- Од сада ћемо се више дружити – рекла је док је прстима прелазила 
преко дрвета.

- Хајде сад – пружила је унуку руку – направићу ти омиљене колаче.
Бака је деловала подмлађено и блиставо попу своје давно изгубљене 
шкриње.



6

Свети Сава - школска слава
Историјска прича

Овим стихом Јована Јовановића Змаја у његовој песми „Свети Сава“ на 
суштински и језгровит начин је описана животна стаза и мисија Растка 

Немањића, потоњег монаха Саве, најмлађег сина утемељивача најпознатије 
српске средњовековне династије Немањића. На страницама које следе испи-
сујемо историјску причу настанка династије, српске средњовековне државе и 
животног пута утемељивача Српске православне цркве, зачетника организо-
ваног образовања и здравства – Светог Саве.

ДИНАСТИЈА НЕМАЊИЋА

Немањићи су најзначајнија српска владарска династија, која је владала у Србији 
непрекидно од 1166. до 1371. године. За родоначелника ове династије, под 

којом је српска средњовековна држава досегла свој највиши успон, узима се велики 
жупан Стефан Немања. Историја, међутим, сматра да је ова династија на престолу 
много старија, јер су и Немањини преци били жупани Рашке. По историјским из-
ворима први родоначелник рашки је велики жупан Вукан. Такође се сматра да овај 
период владавине сеже у прошлост и више од века пре 1166. године.

Од Немање су у српском средњем веку потекле две династичке линије. Прва је 
владарска - краљевска, која почиње од Немањиног средњег сина и престолонаследника, 
великог жупана, а потом краља Стефана Првовенчаног (1196 – 1228. Династија 
се наставља овим редом: Стефанови синови краљ Радослав (1228 – 1233), краљ 
Владислав (1233 – 1243) и краљ Урош I (1243 – 1276), затим Урошеви синови краљ 
Драгутин (1276 – 1282), и краљ Урош II Милутин (1282 – 1321), Милутинов син краљ 
Урош III Дечански (1321 – 1331), син Дечанског краља, а потом и цар Стефан Душан 
(1331 – 1355) и Душанов син цар Стефан Урош IV (1355 – 1371).             

Смрћу цара Уроша изумрла је српска владарска линија Немањића. Остала је 
само његова грчка линија, јер је из другог брака Стефан Урош Дечански с Маријом 
Палеолог имао сина Симеона, који се сматрао Грком колико и Србином. Симеона је 
Душан поставио за намесника у Епиру, где је владао до 1369. године, одвојивши се од 
Уроша. Симеонов син Јован владао је од 1369. до 1381. године, када се  после пораза 
од Турака повукао у манастир, где је умро као монах Јоасаф 1423. године.

Смрћу Јована Уроша Палеолога завршила се и ова полугрчка линија.
Друга кнежевска линија потиче од жупана Вукана, најстаријег Немањиног сина, 

који је владао у Зети, признајући краљевску власт из прве линије свога брата Стефана. 
Вуканови синови били су Ђорђе и Стефан, кнежеви, и Димитрије (у калуђерству 
назван Давид), а Давидов син је био кнез Вратислав, који је имао сина кнеза Вратка. 
Од кнеза Вратка потиче кнегиња Милица, жена кнеза Лазара.

Као Немњићки потомак по линији ћерке краља Драгутина, Јелисавете,  удате 
за босанског бана Стевана Котромана, полагао је право на српски престо и њихов 
унук, босански бан Твртко I Котроманић, који се крунисао у Милешеви за краља 
Србије и Босне 1377. године. Везе са династијом Немањића по женској линији 
имали су Константин Тихомир Асен, бугарски цар, који је био ожењен ћерком 

ОН НЕЋЕ ДА ВЛАДА, ОН ХОЋЕ ДА СЛУЖИ
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Вукана Немањића. Павле Шубић био је ожењен ћерком краља Драгутина; Михајло 
Шишман, видински господар, касније бугарски цар, ожењен Аном, сестром Стефана 
Дечанског; Младен III Шубић, господар Омиша, Клиса и Скрадина, ожењен Јеленом, 
ћерком Стефана Уроша Дечанског и деспот Дејан, ожењен Теодором, ћерком Стевана 
Дечанског.

СТЕФАН НЕМАЊА

Велики жупан Стефан Немања, самодржац, господар све српске земље, сматра се 
оснивачем српске јединствене средњовековне државе и утемељивачем динас-

тије владара која се по њему зове Немањића династија.
Деда Стефана Немање био је велики жупан Вукан, кога је зетски кнез Бодин 

поставио за господара Рашке, српске области око града Раса. Велике ратне пометње 
натерале су Немањиног оца жупана Завиду да избегне из Рашке у Зету. Тако се 
Немања родио у Зети у месту Рибница, код Подгорице. У Рибници је Немања био 
крштен у католичкој цркви. Немања је био најмлађи од четворице браће, чија су 
имена била Тихомир, Страцимир и Мирослав.

Кад се жупан Завида вратио у Рашку, Немања је добио да влада областима око 
Расине, Топлице и Реке код Крушевца. После Завидине смрти дошло је до борбе 
међу његовим синовима. Из сукоба са браћом Немања је изашао као победник и 
1166. године устоличио се на престолу Рашке, којој је припојио Зету, утврдивши 
српску власт у Приморју, Хуму и Диоклетији. Затим је Немања, ратујући против 
Византије, проширио Србију у Метохији, низ Косово и у долини Мораве.

Стефан Немања је на престолу Раса остао тридесет година, добро утврдивши 
јединствену српску државу. Изградио је неколико утврђења и неколико православних 
манастира, пошто се још као дечак, кад му се отац вратио у Рашку, поново крстио 
по православном обреду у Петровој цркви код Новог Пазара. Најлепши Немањин 
манастир јесте Студеница. Године 1195.  се одрекао престола у корист средњег сина 
Стефана, док је најстаријем сину Вукану дао на управу Зету. После овога се Немња 
закалуђерио и постао монах Симеон. Године 1197. Немања је као монах Симеон 
пошао на Свету Гору, где се већ налазио његов најмлађи син Растко као монах Сава. 
Монаси Сава и Симеон подигли су 1199. године у Светој Гори манастир Хиландар. 
Стефан Немања, односно монах Симеон умро је у овом манастиру 1200. године. Из 
Хиландара су му мошти пренесене 1208. године у Студеницу. Српска православна 
црква је монаха Симеона прогласила за свеца. 

РАСТКО НЕМАЊИЋ

Рођење, име и младост у љубави

Када се 1175. године у Расу великом жупану Стефану Немањи родио трећи син, 
добио је на крштењу у апостолској Петровој цркви старо словенско име Растко.

Ономастичари, односно научници који се баве изучавањем порекла и значења имена, 
сматрају да је име Растко добио по храсту. А храст је у митологији старих Словена 
и Срба био обожавано дрво, јер је у то време био посвећен старом словенском 



8

божанству Перуну. Ознаке храста као светог дрвета Срби су из паганског веровања 
пренели и у хришћанство, а најбољи доказ за то је божићни бадњак. Многе легенде 
и веровања код Срба везане су за храстове. Срби верују да је храст шумска црква, 
шумски двор и тамо где није било цркви. За време великих народних збегова и сеоба 
окупљали су се испод храстова и молили се богу. Такве храстове Срби зову дуб и 
освештавају их, око њих се окупљају литије. 

Очигледно да је име Растко, које је понео трећи принц, било име велике љубави.
О великој љубави према Растку његових родитеља и његовог народа говоре и 

средњовековни биографи, писци житија светог Саве, монаси Теодосије и Доментијан. 
Биографи кажу да су Растка родитељи добили у старости и да су то сматрали великом 
божијом милошћу и небеским даром. Међутим, судећи по родословним таблицама, 
Расткови родитељи и нису били толико стари и после њега добили су још три кћери. 
Када се Растко родио Стефан Немања је имао 42 године. Сам Немања је био најмлађи 
међу својом браћом, па је можда и то утицало на велику љубав према Растку.

Као дечака Растка су васпитавали најбољи учитељи, које је вољеном сину могао 
пронаћи моћни отац. Старија браћа Вукан и Стефан су били упућени за војсковође, 
а Растко је био упућен на књигу и није случајно забележено како је он био нежна 
грана великог храста. За њега су стизали учитељи са Истока и Запада, и из Цариграда 
и из Венеције. За добре учитеље старао се и Растков стриц, господар Хума, Немањин 
брат, кнез Мирослав, за кога је у време Растковог детињства дијак Глигорије, у 
Петровој цркви код Бијелог Поља исписивао китњасто калиграфско Јеванђеље 
украшено иницијалима, које је до данас сачувано као најлепши споменик наше 
старе писмености.

Када је Растко напунио 15 година, Стефан Немања мује дао на управу  покрајину 
Травунију. То је данашња Херцеговина, и зато и данас народ у Херцеговини овај крај 
у предању назива војводство светог Саве.

Као принц од Оногошта, данашњег Никшића, Растко је са стричевима и браћом, 
уз оца, 1189. године дочекао код Ниша европске ратнике крсташе које је водио цар 
Фридрих I Барбароса.

Нађа Губеринић, V/3
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Монах Сава

Растко је зрачио благошћу. За њега је речено да се никада није смејао, али да је 
увек био насмејан.

Од такве личности очито није могао постати велики ратник. Не зна се колико 
је Растко био занет војним вештинама, али је остало записано да је рано почео да 
размишља о великим тајнама човековог битисања и судбине.

Радије се Растко осамљивао над пергаментима старих књига, него што је проводио 
време на витешком пољу, учећи се телесним вештинама.

Да ли се он за књигу потпуно определио својом вољом, или га је определило 
осмишљено вођено васпитање? То ће остати тајна која се одгонета вековим, а да 
никад не буде откривена. Остало је записано како су га још у младости највише 
занимале религија и историја. Ако је то тачно онда се још тада јасно определио 
за ове две области људског трајања и преиспитивања. Уосталом, у то време, ако не 
једине а онда најчешће, биле су књиге које су исписивале историју и религију кроз 
протекле векове.

Када је Растку било седамнаест година родитељи су одлучили да га ожене. Пошто 
је Растко из Оногошта дошао у Рас затекао је тамо групу монаха из Свете Горе, који 
су били Срби, уз једног Руса, који су дошли да српском двору понуде своје молитве 
и потраже прилоге за манастире. Растко је био задивљен њиховим причама о Светој 
Гори као месту посвећења и учења. Тако је одлучио да са њима побегне и да се тамо 
замонаши. Што је наумио, Растко је и остварио. И биографи и предања говоре да је 
Немања за одбеглим сином и монасима послао потеру, али да су јој они измакли, а 
када је потера стигла на Свету Гору, Растко је већ био пострижен и замонашен, са 
новим монашким именом Сава, које је добио по јерусалимском свецу светом Сави 
Освећеном.

У Светој Гори

Сава је прво био монах у Русику, који је припадао руском манастиру Свети Пан-
телејмон.

Ту се није дуго задржао, кренуо је по Светој гори да упозна и друге манастире и 
испосничке ћелије у којима су боравили монаси. Раскошни грчки манастир Ватопед 
старао се да у своје монашко братство доведе и сина српског владара. Немања се пак 
помирио са одлуком сина и послао му је велико благо, биографи кажу товар злата, 
да дарује светогорске манастире. Овим благом Сава је поправио и доградио Ватопед 
и добио титулу „другог оснивача“ после првог, цара Теодосија Великог.

У Ватопед је године 1197. стигао и Стефан Немања, који се у Србији одрекао 
престола и који се већ у Студеници замонашио, добивши име Симеон. Монах Симеон, 
односно Стефан Немања, донео је у Свету Гору велико благо, предања кажу да је 
као жупан стекао седам кула пуних блага. Симеон и Сава постају велики ктитори 
светогорских манастира. Неколико манастира је купљено да одсад буду српски. 
Сасвим оштећени и запуштени манастир Хиландар подижу такорећи из темеља. 
Дозволу за подизање манастира српске духовне заједнице на Светој гори дао је цар 
Алексије III самом Сави Немањићу. Заслуге за добијање „златнопечатног сиргилија” 



10

имао је и Савин брат Стефан који је био царски зет. Хиландар још није био потпуно 
завршен када је 1200. године у њему умро Симеон. Сам Сава је завршио манастир, 
присаједињујући њему још неке манастире, међу којима и опустели манастир Зиг. 
Када је завршио манастир и када је увећао његово богатство, Сава је створио типик, 
то јест правила за живот манастирског братства и за управљање манастиром. У 
време градње Хиландара Сава није престајао са учењем. Сада су му главни учитељи 
и саветодавци били солонски архиепископ Константин Месопотамит и Јевстахије 
Катафлорос, који је једно време био професор царског универзитета у Цариграду, 
где је предавао реторику, музичке законе ритма и хармоније, етимологију речи и 
хеленску историју цивилизације. Јевстахије је био најчувенији коментатор Хомерове 
Илијаде и Одисеје, Пиндарових ода и Божићне химне Јована Дамаскина. Тако је 
Сава стекао највеће образовање које се тада у свету могло стећи.

Повратак у Србију

После Немањине смрти, када је Сава постао већ архиђакон, у Србији је дошло до 
непријтељства међу Савином браћом. Вукан је после очеве смрти јасно показао 

своје незадовољство одлуком да се рашки престо препусти средњем сину Стефану. 
Да би остварио своје право старијега, Вукан је стуио у везу са мађарским краљем 
Имром, а да би одбранио стечено право Стефан је ушао у савез са бугарским царем 
Јованом Лепим (Калојаном). Како је Калојан победио Имру, тако је и Стефан одбра-
нио већ стечено право. Браћа су, међутим, остала завађена. Сава је одлучио да изми-
ри браћу над телом мртвог оца. Зато је из Хиландара понео ћивот Сиомеона Стефана 
Немање и пренео га у манастир Студеницу, где га је царски сахранио, а над његовим 
гробом измирио браћу. Исте 1208. године изненада је умро Вукан и Сава се постарао 
да Вуканови синови остану управитељи Зете. Од ове године Србија има два владара, 
мада је званично само један, Стефан, државник и војсковођа. Сава постаје духовни 
вођа и устројитељ српске државе. Према писању Теодосија Хиландарца, Стефан је 
Саву дочекао речима: „Добро дошао од Бога послани, да научиш и нас и цео народ 
свога отачества, да узакониш законима и обичајима хришћанских народа и да укра-
сиш у свему како треба. Ја ћу ти у свему бити слуга послушан твојој заповести као 
своме господару.” Сава је заиста помоћу цркве и православља организовао држа-
вни живот на чврстим основама са јасном намером да државна организација буде у 
свему српска и да не буде зависна ни од кога, па ни од Цариграда у коме је столовао 
врховни поглавар православне цркве васељенски патријарх. Сава је ишао по Србији 
и просвећивао народ, просветљавао му свест о себи и о томе да сам мора стварати 
и чувати своју државу. Од Студенице и других манастира направио је велика учи-
лишта, у којима је припремао монахе, да би у свему, по манастирима и црквама у 
Србији заменили грчке старешине, игумане и епископе. Како су прве године Сави-
ног повратка у Србију, као и сваке године после ратова, биле године глади и године 
болести, Сава је уредио народну економију, старао се са манастирским братствима 
да се народ прехрани, а уз Студеницу је организовао и прву српску болницу, за коју 
је сам написао правила по Хипократовим и Авицениним начелима. Била је то прва 
модерна болница у Европи, а не азил за заражене. Овај период заједничке владавине 
Стефана и Саве, државног и духовног уздигнућа, сматра се незапамћеном хармо-
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нијом деобе власти у српској историји.

Самосталност цркве

У испосници у Кареји, после десетогодишњег одсуствовања, Сава је наставио са 
духовним радом у Светој гори.

Након двогодишњег размишљања како да оствари један од најважнијих циљева 
закључио је да је његовом народу потребна чврсто организована национална 
независна црква са архиепископом и добро школованим свештенством српског 
порекла.

У жељи да оснује самосталну Српску православну цркву, Сава је 1219. године 
кренуо у Никеју да од тамошњег цара и патријарха тражи одобрење. Никејским 
царством тада је владао храбри Теодор I Ласкарис, а патријарх је био Манојло 
Саратен Харитопул.

У Никеји је примљен уз велике почасти и са уважавањем, а Теодосије записује 
његове речи обраћања цару Теодору. „Као свима, и нама Бог жели спасење: отац мој 
и ја из земље народа нашег јерес зловерја одагнасмо, и православна вера расте и 
множи се.  Једино нам недостаје што немамо свога архиепископа, да у нашој земљи 
освећује и учи у господу. Због тога још молим милосрђе ваше кротости, да нам у 
овоме испуниш молбу, да светом оцу васељенском патријарху Царство то нареди да 
једног од моје братије освети за архиепископа земљи нашој, ради освећења нашег и 
похвале вашег благочашћа.”

Савина молба је прихваћена под условом да он лично постане архиепископ и 
васељенски патријарх. Манојло је, у присуству грчких епископа, свештенства и цара 
Теодора,  хиротонисао архимандрита Саву за првог српског архиепископа. Одмах 
после овог свечаног и за Србе веома значајног чина, архиепископ Сава је затртажио 
да у будућности српског архиепископа бирају српски епископи. Цар и патријарх су 
у почетку били одлучно против, али после Савиних објашњења они су прихватили и 
овај Савин захтев, што је било од непроцењивог значаја за Србију. Патријарх Манојло 
је написао акт следеће садржине:

„Ја, Манојло, васељенски патријарх града Константинопоља, новог Рима, у име 
Господара Нашега Исуса Христа, посветио сам Саву, Архиепископа свих српских 
земаља, и дао му у име Божије власт да поставља епископе, свештенике и ђаконе на 
територији његове земље; да веже и опрашта грехе људи и да учи и крштава у име 
Оца и Сина и Светога Духа. Према томе, сви ви православни хришћани слушајте 
њега, као што сте слушали мене.”

Тако је самостална Српка православна црква настала на Ускрс 1219. године у 
Никеји.

Пре поласка у Србију, архиепископ Сава је са Свете Горе свратио у Солун, где 
је боравио у манстиру Филокалу. У Солуну је настало најважније његово дело за 
потребе цркве – Законоправило или Номоканон (Крмчија), први правни споменик 
код Срба. Овим правним кодексима уређени су унутрашњи живот и организација 
Српске православне цркве у целини и световни живот средњовековне Србије. 
Састављен на доста разумљивом српском језику, Номоканон је настао преузимањем 
из најбољих грчких црквено - правних књига свега онога што је за српски народ било 
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најкорисније и као кодекс српске цркве важи и данас.
За седиште архиепископа била је одређена Жича, манастир Светог вазнесења. 

Жича је освећена на Ускрс 1220. године, када је Сава поставио девет српских епископа. 
Исте године на Спасовдан, на великом сабору у Жичи, епископи су устоличили првог 
архиепископа Саву, а он је потом крунисао свог брата Стефана, коме одатле потиче 
назив Првовенчани. Иначе, Стефан је већ  имао краљевску круну, коју му је, ради 
католичког утицаја на Србију, доделио 1217. године папа Хонорије III.

Ходочашћа

Краљ Стефан Првовенчани се 1227. године тешко раболео. Власт је уступио 
најстаријем сину Радославу, који је док је Стефан био жив, владао Србијом као 

некрунисани краљ. Непосредно пред смрт, Сава је замонашио Стефана и дао му је 
име Симон. Стефан Првовенчани (монах Симон) је, 24. септембра 1228. године, 
умро у Расу. Сава је његово тело сахранио у Студеници, а убрзо после тога, у Жичи, 
Радослава крунисао за краља.

Осигуравши тако Србији законитог владара и закључивши да је у држави завладао 
мир и хришћански поредак, Сава одлучи да крене на давно планирани пут – да обиђе 
света хрушћанска места у Палестини.

У Палестину је, 1229. године, Сава кренуо лађом из Старог града (код Будве) 
преко Средоземног мора до Свете земље. У Јерусалиму је прво посетио Христов 
гроб и јерусалимског патријарха Атанасија II. Са благословом патријарха пошао је 
потом у обилазак Свете земље. Обишао је Витлејем, Свети Сион, Гестиманију, Гору 
Јелеонску, манастир Светог Саве Освећеног, Јордан и Назарет. У манастиру Светог 
Саве Освећеног (Мар Саба), најдуже се задржао. Изузетно примљен од братства овог 
манастира је на поклон добио палицу (патерицу) оснивача овог манастира и две 
ретко лепе иконе Пресвете Дјеве. Поново се вратио у Јерусалим, одакле је после 
краћег одмора, испраћен од патријарха Атанасија II отпутовао у Акру. Док је чекао 
лађу за Малу Азију, обишао је манастир Светог Ђорђа. Из Акре је Сава наставио пут 
у Никеју, желећи да још једном посети никејског цара и патријарха.

Међутим,  у Никеји су га, уз велике почасти, дочекали нови цар Јован Ватокист и 
патријарх Герман. Цар Теодор Ласкар и патријарх Манојло нису били више живи. Из 
Никеје је Сава царском лађом стигао до Свете Горе.

Када се вратио у Србију, архиепископ Сава Немањић је затекао смену на престолу. 
Како се краљ Радослав исувише ослањао у владању Србијом на свог таста, грчког цара 
Теодора Анђела, изазвао је незадовољство српске властеле. Године 1230. бугарски 
цар Јован Асен II поразио је Теодора Анђела и то је било одлучујуће и за смену 
на српском престолу. Уместо краља Радослава Сава је у Жичи крунисао за краља 
Владислава, другог сина Стефана Првовенчаног, који је иначе био зет бугарског цара 
Асена II. И после овог крунисања Сава је поново пошао на друго ходочашће у Свету 
земљу и Египат. Разлог овог путовања није био само хаџилук. Може се чак рећи да 
је хаџилук био начин да се оствари неприметна дипломатска мисија, коју је Сава 
Немњић предузео за свог синовца краља Владислава и његовог таста, бугарског цара 
Асена II. Сава је, наиме, пошао да православне патријархе и васељенског патријарха 
придобије за то да дају самосталност и бугарској православној цркви. Враћајући се 
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са овог пута, Сава је свратио у Трново, престоницу Бугарске.
Почетком јануара 1235. године Сава је, стигавши у Трново, бугарском цару 

Јовану II Асену и патријарху Јоакиму донео радосну вест да је бугарска црква добила 
самосталност.

Савина смрт

На двору бугарског цара у Трнову, окружен дворјанима, великашима и црквеним 
великодостојницима, Сава се, исцрпљен после дугог и напорног пута, изненада 

разболео од запаљења плућа и убрзо, у недељу 14. јануара (27. јануара по новом кал-
чендару) 1235. године, умро.

Следећег дана Савино тело је, по царевој жељи, сахрањено у храму Четрдесет 
мученика.

Савину смрт су оплакивали широм православног света. Оплакивали су га они који 
су га знали и они који су само чули о њему. Вест је са тугом примељена и на Истоку 
и на Западу, од Дунава до Синаја. Највећа жалост била је у Србији и Бугарској. 

Народна жалост се у Србији није стишавала, посебно због тога што народ није 
могао да прихвати да Сава почива у туђој земљи. Слично осећање делили су краљ 
Владислав и патријарх Арсеније I. Успевши да добију одобрење од Владислављевог 
таста Асена II, Савине мошти су пренесене у Србију и уз највеће почасти, 1236. 
године, сахрањене у манастиру Милешева. Сава је највероватније том приликом 
проглашен за свеца.

Неколико векова касније, 1594. године, моћни турски војсковођа Синан паша је, 
због Савине велике популарности у народу, наредио да се Савине мошти однесу у 
Београд и јавно спале.

Извршилац овог наређења био је неки Ахмет бег Окузи, а мошти Светог Саве 
су, 27. априла по старом, а 10. маја по новом календару, 1595. године спаљене на 
Врачару у Београду.

На том месту се данас уздиже велелепни Храм Светог Саве.

Софија Дивљаковић, III/4
ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић”

Хелена Малишић, VI/3
ОШ „Свети Сава”

Лазар Шаренац, VI/1
ОШ „Свети Сава”
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Свети Сава - школска слава
Свети Сава као инспирација
Савин монолог

Ноћас ће кроз сан родитеља мојих слутња тешка
замахати црним огромним крилима,
и браће моје кроз срца витешка
страх ће минути.

А ја ћу бити далеко од родних села,
на домаку светогорских тихих манастира,
клечаћу већ крај манастирског прага бела
пун молитве и мира.

И кад бекства синовљег стигну тужни гласи
до властеле наше и кнежева,
резаће већ свети оци моје власи;
и душа под небом јутарњим као шева
биће високо.

А кад мати моја пружи убогом комад круха
и помене у молитви име изгубљеног чеда,
срце ће куцати моје испод свештеничког руха
и спазићу где ме Христос право у очи гледа.
 
Куцнуо је час светог завета.
Никада више видети нећу очински кров,
ни слушати благог мајчиног савета,
ни с браћом младом кренути у лов.

Никада више са ових кнежевских трпеза
нећу чути звук купа и кондира,
и одоре своје царске од златнога веза
заувек скинућу.

А кад манастирске прекорачим праге мирне,
у осамљеничка кад ступим дворишта
и удахнем мирис свете смирне,
душа моја од живота више ништа
неће тражити.

Милица Минић, VII/1
ОШ „Мирко Јовановић”

Лука Поповић, I/1
ОШ „Радоје Домановић”

Крагујевац
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Молићу се тада за спас српског рода,
за родитеља својих благ и побожни крај
и да браћа моја кроз живот иду светла хода
као анђели кроз рај.

Свети Сава
То је била школска слава
и школа је још од јутра
сјала и споља и изнутра
од светлости наших глава.

Стајали смо, лепши и весели
испод старе заставе тробојке
као да смо с' неба долетели
и певали школске славопојке.

У дворани пуној родитеља
пуној слика и сувих венчића
славили смо првог учитеља
Светог Саву, Растка Немањића.

До подне се наша песма вила
ко жар - птица која шири крила
и надлеће орахе, тополе
и дудове око наше школе.

Те песме су одавно умукле
певуше их још деке и баке
што празником цупкају унуке
и листају старинске читанке.

*******
Прецветаше све тикве и пеце
подиже се магла заборава.
Дочекасмо друкчије месеце
и врати се просветитељ Сава
да нам опет буде песма деце
да нам опет буде школска слава!

Десанка Максимовић

Мина Радосављевић, IV/3
ОШ „Свети Сава”

Невена Николић, IV/3
ОШ „Свети Сава”Добрица Ерић
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и   з Вукова рукава
Објављено је више издања српских народних проповедака које је прикупио Вук 
Стефановић Караџић. У  Новинама сербским  Вук 1821. објављује своју прву збирку Српске 
народне приповјетке са дванаест прича. Следећу збирку, практично антологијску, 
са 50 прича објављује у Бечу 1853. године, у коју је уврстио шест из првог издања. 
Вук ни у овој није објавио све што је сакупио. Неке приче је објављивао у периодици, а 
неке су остале у његовој оставштини након смрти. Тако је 1870. , шест година након 
смрти објављена постхумно најобухватнија збирка, у коју је ушло 18 приповедака, 
међу којима и „Свети Сава и ђаво” и такозване шаљиве приче. Објављујемо у изворном 
облику поводом обележавања школске славе – Светог Саве, баш ову причу.

СВЕТИ САВА И ЂАВО

Пошао свети Сава преко једне планине па срете ђавола. Кад га ђаво угледа 
уплаши се и шћедне да побјегне, али не могне, па се сада сретну на путу. 

Свети Сава рекне ђаволу:
- Помози Бог! – а овај одговори:
- Није ти за тим стало. 
- Како си? – рече свети Сава, а ђаво му одговори:
- Шта је теби брига како сам?
- Куда хоћеш? – упита га свети Сава, а овај одговори:
- Ни за тим ти није стало.
- Шта би радио? – рече свети Сава; а овај му одговори:
- Радио бих баштованлук, кад бих имао мршаве земље и таквог ортака.
Онда свети Сава каже ђаволу:
- Чујеш, побратиме, баш ако хоћеш да радиш баштованлук, ево сам ти ја 

ортак, но да се договоримо, како ћемо и шта најприје радити и сијати и ко ће 
сјеме набављати.

А ђаво му одговори:
- Вала ако ме и мрзи с тобом радити и опет ти се покорити нећу, али само 

хоћу да учиним уговор па да отпочнемо радити.
Сад се договоре да посаде најприје мрки лук; ово и ућине. Кад лук почне да 

расте, дошао би ђаво па гледао како су лијепа и добра перја у лука, а не гледаше 
што је у земљи. Кад лук у највећој снази буде, онда свети Сава позове ђавола, те 
дођоше. Е рече сад свети Сава ђаволу:

- Пола је моје а пола твоје, па бирај сам које волиш.
Видећи ђаво силна пера у лука превари се и узме оно што је на земљи, а 

свети Сава узме оно што је у земљи. Кад лук стане зрети, долазаше ђаво почесто 
да га обиђе, али му не бијаше мило кад види да пера труну и суше се. Лук сазри, 
пера сва увену, а свети Сава повади лук и однесе га. Ово ђавола врло ожалости 
па се ријеши те јошт један уговор са светијем Савом учини, да посију и посаде 
купус, па ђаво рече.  

- Ја ћу оно што је у земљи, а ти оно што је на земљи – и тако буде.
Купус, мој брате посаде и ова све растијаше више и развијаше свој лист, док 

се и главице укажу. Видећи ово ђаво мишљаше: кад је оволика чвонта на земљи, 
то колика мора бити у земљи, па се врло радоваше. Кад у јесен буде, свети Сава 
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дође те купус посијече и ђаволу остави корење. Мало за тијем ево ти ђавола! Ту 
су гајде, ту су свирала, хука, бука, пијесма и арата велика. Па чим један корен 
извади и види, да нема ништа, пренемогне се од муке па онда умоли светога 
Саву, те још један уговор начине, да посију кромпире, па онда што је земљи то 
нека буде светога Саве, а што је на земљи то да њему остане. Овако и учине. 
Посију кромпире. Кромпири изникну, укаже се најпре цимина, па онда цвијет 
а за овијем бобе. Видећи ово ђаво стане се смијати и светом Сави пркосити. Но 
кад буде у јесен, онда цимина отпадне и иструне, а свети Сава повади кромпире 
па у трап. Надимаше се ђаво да пукне од зла видећи овако себе преварена, 
кајаше се што је са попом имао посла, па опет умоли светога Саву, те посију 
шеницу и уговоре: што је на земљи нека буде светог Саве, а што је у земљи то да 
буде ђаволу. Кад шеница порасте и укласа, а ђаво дође над ограду па гледаше 
колико је израсла и говораше:

- Из малог зрна нарасте оволика стабљика.
Кад буде у јесен онда свети Сава позове жетеоце те шеницу пожње, а ђаволу 

стрн. Сад ђаво стане плакати па од љутине рече:
- Вала, попе, баш хоћу још стобом да посадим виноград, па шта буде, и ако 

ме још о овђе превариш, онда од нашег ортаклука нема ништа.
И тако посаде виноград. Кад виноград треће године роди и покаже се врло 

лијепо грожђе, онда се састану да опет бирају шта који воли. Сад свети Сава 
упита ђавола:

- Што волиш, ортаче, или чорбу или густижу?
А ђаво одговори:
- Вала ја ћу густижу, а теби џаба чорба.
Кад виноград сазри, онда свети Сава обере грожђе, метне у кацу па после 

иточи вино, а ђаволу остане џибра. Сад се, мој брате, домисли ђаво те у ту 
џибру наспе воду, начини казан и препече ракију, а свети Сава тек њему, па му 
рече:

- Шта је то, ортаче?
А овај му одговори:
- Печем ракију, побратиме!
Онда свети Сава рекне:
- Дајде, ортаче, да видим, ваља ли.
А овај му наточи у чашу. Сад свети Сава сркне једном, другом, па трећи пут 

благослови и прекрсти се, а ђаво побегне и рече:
- Вала, баш то је стару лијек а младоме бијес! - па тако ишчезме, и више га 

никако нема тамо где чује гдје је поп.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

АРАТА – весеље, велика забава
ЧВОНТА – гукасто задебљање
ЦИМИНА – лишће код лука, репе, кромпира
ТРАП – рупа у земљи у којој се од мраза чува кромпир, репа и др.
СТРН – сламка, стабљика од пшенице
ЏИБРА – петељке које остане кад се из грожђа исцеди вино
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Свети Сава у очима деце

Храм свети народ гради

Твоје се име чује и памти
седам векова ево већ има,
твоја се дела у свету славе,
сви те хришћани воле и хвале.

Твоје је име света заклетва
о Свети Саво,
српски голубе, бесмртан ти си,
за Србе никада ти мртав ниси.

Свето је име остакло твоје,
да се слави и носи кроз векове.

И ево седам векова већ прође
а твоје име опет међу Србе дође,
цркву ти сада српство гради
у име Божије и у твоје велико име,
цела се Србија поноси тиме.

У срцу твоје велике Србије
и у топлом крилу Шумадије
из душе народ дарове спрема
да гради оно што му треба а нема.

Свети Сава - школска слава

Магдалена Смиљковић, VI/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“

Белошевац, Крагујевац

Љубица Пантић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”

Крагујевац

Нина Нешић, V/1
ОШ „Мирко Јовановић”

Наставник: Сања Палибрк
Крагујевац
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Божић

После Нове године убрзо је дошао Божић. То је празник који окупља читаву 
породицу и родбину и токо кога се сви смејемо и радујемо. Мама и тата 

су ми рекли да је то највећи и најрадоснији празник.
Тог дана ја сам устао врло рано, брзо сам се спремио и кренуо 

код тетке и тече. Сваке године ја сам њихов полажајник. Напољу је 
био велики снег и било је доста хладно. Испред куће је био бадњак, 
храстово дрво које је исечено на Бадњи дан. Узео сам једну гранчицу 
од бадњака, унео у кућу и док сам је убацивао у ватру пожелео сам им 
пуно здравља и среће.

Ја много волим Божић и обичаје који се тог дана спроводе. Дуго 
сам остао код тетке и тече, а добио сам пуно лепих поклона. После 
тога вратио сам се кући. Кућа је била пуна гостију. Дошао је и ујак из 
Београда. Сви су били весели и радосни.

Играли смо се и певали. Време је брзо пролазило. Увече смо ујака 
ипратили до аутобуске станице.

Дан ми је веома лепо прошао. Био сам доста уморан и мало сам 
раније легао срећан и насмејан, у нади да ће ми сваки дан бити такав.

Празници

Богдан Иванковић, VI/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“

Белошевац, Крагујевац
Професор: Јелена Стефановић

Лука Поповић, I/1
ОШ „Радоје Домановић“

Крагујевац

Нађа Панић, I/3
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
Крагујевац
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Христос се роди

Ти си ту међу нама,
у очима, на уснама
дубоко у грудима,
у срцу хришћана.

Твоје је име
најсјајнија звезда у сазвежђу верника,
чувар имена твога и Господа мога,
темељ олтара, опроштај грешника.

Твоје је име зрак сунца, извор поштења,
симбол уверења, творац живота и људска дивота.

Ти си ту међу нама сваког трена, сваког дана,
ти си у славском колачу, ти си песма испред олтара.

Ти си радост у људима, на славама и у весељу,
дететовом плачу, у свим људским ћудима,
твоје свето име с' поносом свако помиње,
како у пролеће, тако и усред зиме.

Твоје име нас правди води,
данас ти име сви спомињемо,
коме је душа верна и савест чиста
Христос се роди, од Бога датог Исуса Христа.

Магдалена Смиљковић, VI/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”, Белошевац, 
Крагујевац
Професор: Јелена Стефановић

Адријана Ристић, IV/4
ОШ „Милутин и Драгиња 

Тодоровић”

Јована Јовановић, VI разред
ОШ „Јулијана Ћатић”

Страгари
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Елена Утвић, V/2
ОШ „Мома Станојловић” 

Крагујевац

Софија Ћирић, III
ОШ „Јулијана Ћатић” 

Страгари

Нова година

Децембар је дошао и већ одбројавамо последње дане ове године. Радујемо 
се предстојећим празницима.

Зима улепшава Нову годину својим лепим, свиленим пахуљицама. 
Породице ките куће и своје зелене, велике  јелке. Бели брегови пуни су 
деце која се санкају са својим пријатељима. Пахуљице се играју по небу, 
као балерине неке. Свима је осмех на лицу док се ближи Нова година. 
Деда Мраз чека да свима испуни жеље, кроз велико весеље. Његова 
торба пуна је поклона за свако дете. Новогодишњи колачићи, које ми 
бака спрема, слађи су од меда и свега на свету. Посебно се радујем 
распусту који се ближи и одмору од школе и тешких задатака. Нова 
година украшава читаву планету и чини свет лепшим и радоснијим 
местом.

Треба уживати у свакој години, сваки тренутак треба да се памти. 
Људи треба да се радују са својим породицама и потруде се да следећа 
година буде још боља и успешнија.
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ИСПОВЕСТ MАЈЦИ ПРИРОДИ

Освануло је наизглед сунчано и топло октобарско јутро. Скоро сви га до-
живљавају чаробним, али не и он. Много протеклих ноћи је покушавао 

да утиша све те упозоравајуће гласове у својој глави, али је добијао само теш-
ке зоре заузврат. Сада је знао да мора нешто да предузме. Оловним корацима 
довукао се до свог модерог аутомобила и кренуо. Није знао тачно где иде, 
само је пратио дрвореде крај пута.

Водитељ локалног радија је давао препоруке о томе како квалите-
тно провести овај готово тропски дан. Утишао га је. Филип, истакнути 
научник из области електротехнике, није могао више да поднесе гово-
ре нехајних грађана, док је знао у чему је ствар. Овакве температуре 
не би смеле бити крајем октобра. Док је гледао огромном проблему у 
очи, питао се када је све то уопште почело и како ће се завршити. Об-
лак црног густог дима из његовог аутомобила, прождирао је небо које 
већ букти. Брзо је нестао, али је оставио отисак у Филиповој свести. 
Био му је потребан свеж ваздух. Мир и тишина. Цвркут птица и жубор 
воде ког је све мање било. Након двочасовног покушавања да уграби 
мало сунчевог проливеног злата, испред њега се појавио заборављени 
предео у дугом пропланку. Зелено - жути, пространи, са непрегледним 
пашњаком и свега пар овчица на њему. Пашњак, који је уснио претхо-
дне ноћи, као обалу под тешком травом и тишином. Био је то необи-
чан сан. На мегдан га је звао човек, који је у руци држао мач. Док је 
голорук стајао пред њим, викао је да није крив, али безуспешно. Глас 
му је односио ветар. Одлучио је да се ипак брани. Тек са тог малог ра-
змака, приметио је да у његовој руци није мач, него огромна казаљка.

Тада је изашао и угледао Њу. Велику и поносну, Мајку Природу. Од 
високих зграда, загађеног ваздуха и брзине живљења, дуго је није ви-
део. Раширила му је своје нежне руке и пригрлила га у топао мајчин-
ски загрљај. Схватио је колико му је недостајала. После дужег времена, 
осећао се тако малим. Ипак, приметио је да се променила. Није више 
тако једра и младолика. Хладни ветар јој је мрсио оседелу косу, док 
је посматрала како врбе тужно стоје. Испод њих су протицале мутне 
воде, које као да хује тихом тугом. Филип је осећао да она може да га 
слуша. Говорио јој је о томе да чује њене јецаје који се проламају међу 
планинама, које је из очаја рушила. Да зна све о њеним сузама које су 
правиле поплаве широм света. Говорио јој је да је свестан њене љутње 
због немара сваког појединца, угрожавања њених плућа и виталних 
органа, свестан уништавања њеног дома и његових становника. Питао 
се наглас, шта би о свему овоме рекли велики Тесла, Пупин или Џејмс 

Екологија
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Миа Вујошевић VII/1
ОШ „Мирко Јовановић”, Крагујевац

Наставник: Зорица Михајловић

Миа Вујошевић VII/1
ОШ „Мирко Јовановић”, Крагујевац

Наставник: Зорица Михајловић

Ват? Све своје велике изуме, пронашли су у природи. Управо је Мајка 
Природа помогла човечанству, несебично пружајући своје благодети 
зарад лакшег и лепшег живота. Да ли би јој се сада одужили и на који 
начин? Да ли би били разочарани када би видели да је човечанство 
злоупотребило науку и окренуло је против природе, против себе? 

Филипа су мучила питања и у њему је све јаче горела жеља да сада 
он уради нешто велико за Њу, да јој помогне и опорави је. Да јој врати 
боје, укусе, мирисе и песму. Баш тада, осетио је да све кипи у њему као 
када плима стиже. Родила се једна идеја и једно обећање. Са усхићењем 
и са смиреношћу, с друге стране, устао је и поносно изговорио свој 
план. Претвориће своје знање у моћ, направиће филтере за највеће за-
гађиваче и трудиће се да едукативним способностима освести код што 
већег броја појединаца важност ове теме. Знао је да људски ум далеко 
досеже и да је то једини пут који треба да следи. Није ни приметио 
када је месец направио сребрни пут низ пашњак и заплео се у врбовом 
грању. Небо је било пепељасто, а у њему као да је куцало стотину срца. 

Тог дана му је Мајка Природа пружила уточиште и удахнула му 
нови живот у недра. Као да је његова немирна савест први пут заспала, 
а биће осетило олакшање. Није имао више времена, важан посао је че-
као на њега, али је обећао да ће се враћати чешће. Била му је потребна, 
као и он Њој.
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БАКСУЗ СРЕЋКО И ЊЕГОВЕ НЕВОЉЕ
Бојан Љубеновић

Срећко има чупаву главу, искрзано колено и одвеза-
ну пертлу на једној ципели. Рекло би се сасвим обичан 
дечак. Али, није. Срећко је највећи баксуз којег сте 
икада срели. Не верујете? Питајте га, па ћете видети.

ЦРНА ПТИЦА
Александра Јовановић

Дванаестогодишња Жеља чезне за 
тим да још једном сретне свог оца који је недавно на-
страдао у саобраћајној несрећи.

У тој својој чежњи удаљава се све више од реалности 
и окреће се необичном познанику Вуку. Мама и на-
јбољи пријатељ Лука покушаће да покажу Жељи како 
су љубав и пријатељство јачи од сваког губитка.

КЕФАЛИЦА
Тања Алексић

Наравно, реч је о популарној ТВ емисији Кефали-
ца, а сада и луксузно опремљеној књизи улепшаној 
предивним илустрацијама Младена Анђелковића. 
Књига ће сачувати од заборава најлепше дечје бисе-
ре који су нас забављали и одушевљавали годинама.

БОЈЕ ДРУГАРСТВА
Горан Марковић

Роман за тинејџере БОЈЕ ДУГАРСТВА пружа два 
виђења света из перспективе главних јунака и нара-
тора, Виктора и Марка. Они су вршњаци, али небо и 
земља, ватра и вода, нежност и снага. Ово је узбудљива 
прича о предрасудама, различитостима, о вршњачком 
насиљу, али и о љубави и снази пријатељства, чија су 
величина и лепота у мноштву боја и нијанси. 

ПЕРЛА. ЛЕТЕЋИ ЈЕДНОРОГ
Сали Оџерс, Адел К. Томас

Перла, Олива и Живка почеле су да лове распршено светлуцаво 
перје, али га је ветар одувао чак до Острва галебова! Узеле су Оливин 
чамац, али за њима су кренула и три прљава гоблина - гусара! ДА ЛИ 

Препоруке
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ЋЕ ПЕРЛА УПОТРЕБИТИ МАГИЈУ И СТИЋИ ДА 
СПАСЕ СВОЈЕ ДРУРИЦЕ?

ЗАУСТАВИМО НАСИЉЕ
Ендру Метјуз

Све више деце свакодневно постају жртве вр-
шњачког насиља. Верујући да су сами криви за си-
туацију у којој су се нашли, они то крију и сматрају 
да не могу учинити ништа да би је променили. Овај 
приручник драгоцена је збирка стварних искустава 
и делотворних савета – намењених деци, али и ро-

дитељима и наставницима. „Књига Зауставимо 
насиље!” може значајно да допринесе смањењу 
насиља и суочавању са овим проблемом. При-
ручник обрађује најчешће видове насиља над 
децом и тинејџерима у школи, али и у породи-
ци, и нуди савете засноване на пракси и истра-
живањима. Аутор не саветује само децу и младе, 
већ своја искуства нуди и наставницима и ро-
дитељима. Посебно је значајно што се у књизи 
обраћа родитељима како жртава насиља, тако 
и насилника.” - Секретаријат за образовање и 
дечју заштиту. Насиље се догађа зато што ми то 
дозвољавамо! 

ДЕЧКО КОЈИ МИ КУЦА НА ПРОЗОР
Керсти Мозли

Амбер и Џејк Вокер имају насилног оца. Једне 
ноћи Лијам, најбољи пријатељ њеног брата, види 
Амбер како плаче и кроз прозор се пење у њену собу 
да је утеши. Тај гест ће означити почетак односа 
између љубави и мржње који ће трајати наредних 
осам година.

Лијам за то време постаје самопоуздани заводник 
који никада није имао праву девојку. Амбер и даље 
носи емотивне ожиљке због очевог малтретирања. 
По свему судећи, нису једно за друго.

Однос им је одувек био нестабилан, али шта ће се догодити када 
Амбер почне да посматра Лијама мало другачијим очима? И како ће 
њен брат, који је помало превише заштитнички настројен према њој, 
реаговати када сазна да се њих двоје зближавају?
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Галерија

Новак Милошевић, III/3
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац

Стефан Милошевић, V разред
ОШ „Страгари”
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Лука Вуловић, V/1
ОШ „Мирко Јовановић”, Крагујевац

Урош Ђуровић, III/3
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац

Анђелија Гиговић, III/3
ОШ „Свети Сава”, Крагујевац



велики одмор

Загонетке
Народне загонетке су традиционалне говорномисаоне поруке. Састоје се из ме-

тафоричног, или непосредног, двосмисленог, нејасног и често збуњујућег питања, 
које има готово утврђени облик, на које постоји само један одговор.

Покушајте да дате одговор на ове, које објављујемо.
Ако сте чули или прочитали неку занимљиву загонетку поделите је са нама и 

вашим другарима.

Питалице
Питалица је сажета форма, део народне књижевности, а чине је питање и одго-

вор који је мудар, али и често духовит.
Оне су поучног карактера, па их пажљиво прочитајте и обратите пажњу на 

поруку.
Питао неко срећу:

- Зашто к' мени не дођеш?
- Хоћу да те видим у несрећи јеси ли среће достојан.

***
Питали лисицу:

- Зашто си толико лукава?
- Зато што има већих будала од мене.

***
Питали вука:

- Кад је највише зима?
- Кад се сунце рађа.

***
Питали овцу:

- Зашто и ти немаш рогове да се од душмана браниш?
- Вук не прихвата за рогове, него за грло.

***

У наше баке стаклене очи.
(Наочаре)

***
Брат и сестра родише се, вазда скупа 

путоваше, једно друго не виђеше.
(Понедељак и недеља)

***
Без ивера на води ћуприја.

(Лед на реци)

Гурава кобила све поље побила
(Коса за траву)

***
Отац је свих ствари,

све дочека и све преживи.
(Време)

***
Водом иде, воду разговара;
гором иде, гору разговара.

(Одјек)
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То су сажете животне мудрости и искуства народа. У пословицама се често јасно 
граниче добри и лоши поступци, као и награда или казна за одговарајуће деловање.

Разбрајалице
Разбрајалице су кратке песмице које деца говоре док се играју. Изговарају их кад 

желе да се разброје у некој игри. Одликује их низ ритмичних и звучних речи необичног 
значења или без значења. На крају разбрајалице налазе се кратке, наглашене речи 
које падају на онога ко треба да испадне из игре или да започне игру.

Ки-ша па-да, кап, кап, кап, је-дан де-да но-си штап, ју-че био сунчан дан,
а он и-ма ки-шо-бран.

***
Апа, упа, уп! У нас зелен ћуп. Ко се први јави, биће му по глави.

***

Енци, менци, на аменци, ту борави дванаест деци, ан, бан, баштован, баштоведи, 
штуку дери, штука с’ вере, па се дере: ајде с њом напоље.

Ако неће зло од тебе,
бежи ти од зла.

***
Крађа има кратке ноге.

***
Истина је људски накит.

***

Јунака на хиљаде, а људи у хиљаде 
један.

***
Благо добром чину и светлом образу.

***
Нада држи и цара и сиромашка.
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Питала мачка миша кад је из рупе вирио:
- Што не излазиш из куће?

- Људи из своје куће без посла излазе.
***

Умирао богат човек, па плакао, а упитали га:
- Зар ти је жао умријети?

- Није, него што ће ми се синови и шћери по мојој смрти поклати.

Народне пословице и изреке
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Сваштара

Данас је био леп дан и једва сам чекао да дођем у школу, зато што је био 
дан за маскенбал.

Ја сам изабрао да се маскирам у „нинџа корњачу” која се зове Лепнардо. 
Он има још три брата по именима Донатело, Микеланђело и Рафаело, као и 
учитеља Сплинтера. Леонардо је моја омиљена „нинџа корњача“ зато што је 
вођа и има мачеве.

Када сам дошао у школу затекао сам другаре са пуно различитих костима. 
Све је било шарено и лепо.

Учитељица нас је тако у костимима одвела на игралиште крај тржног центра 
„Плаза”. Уживали смо у дружењу и игри.

Једва чекам следећи маскенбал у школи. Опет ћемо имати најлепше 
костиме и биће нам весело и лепо.

У мојој школи је данас одржан маскенбал. Сви смо се маскирали. 
Неко је купио маску или костим, а неки моји другари су правили 

маске.
Од картона и папира у боји ја сам направила маску шумског јежа, коју сам 
ставила на лице. Страхиња се обукао у Индијанца, Нађа је одабрала да буде 
пчела, Ксенија је била мачка, а Гага куца. Неки другари су се маскирали у 
супер хероје. Један дечак је себе претворио у чудовиште, а други је био Зоро 
и обукао се у црно.
Тако маскирани отишли смо на игралиште код „Плазе”, где смо се љуљали, 
клацкали и вртели. Баш је било забавно. Једва чекам поновно овакво дружење.

Душан Јовановић, II/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац

Јана Илић, I/1
ОШ „Радоје Домановић”

Лука Миловановић, VI/1
ОШ „21. октобар”

Ирена Вељковић, I/3
ОШ „Светозар Марковић”

Елена Смиљковић, II/3
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон” Крагујевац

Под маском шумског јежа

Ја као Леонардо
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Писма Деда Мразу 
Из крагујевачке Основне школе „Мирко Јовановић”, из II/3 одељења,  добили смо 

писма намењена Деда Мразу. Рачунајући да Деда Мраз свакако чита „Дечје искре”, 
одлучили смо да нека од тих писама одштампамо на овој страници. Надамо се да ће 

брадати дека услишити молбе наших младих сарадника и да ће се нешто од онога што 
очекују наћи у његовој торби.

Драги Деда Мразе,
Мислим да сам заслужила оловку у жутој боји, Барбику са плавом косом и шал који 

има розе бисере. Њега сам изгубила у продавници, а много сам га волела.
Заслужујем ово зато што сам добила пуно петица!
Сигурно ти је тежак посао да све обиђеш и однесеш силне поклоне. Кога ћеш прво да 
обиђеш?
Ања

Драги Деда Мразе,
Ја бих се обрадовала да добијем лутку попут тигра, кавез у коме се налази куца или фламинго. 

Може чак и маца. Можда бих могла да добијем неку куглу у којој се налазе мале куглице, а у свакој 
од њих нека мала животиња.
Драги Деда Мразе, мислим да ћеш да ми донесеш баш те ствари, зато што сам добра и мами увек 
помажем у послу.

Неда Радоњић

Драги Деда Мразе,
Био сам успешан и добар у школи. Добио сам пуно петица и нисам се тукао. Зато бих волео испод 

јелке да нађем телефон и игрицу.
Деда Мразе, како си, да ли могу да дођем на Северни пол код тебе?
Коме ћеш прво да даш поклоне? Ако видиш неку децу која немају кућу прво њима однеси поклоне.
Поздрав од Максима
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