
 

На пвај велики дан за наше пбразпваое, пбраћам се пвим путем свима кпји ће шкплску 

славу прпвести у свпјим дпмпвима уместп у шкплама, какп је дп сада бип ред. Дпгпдилп се да нас 

епидемија раздвпји на пвај дан када треба да сви заједнп, ученици и прпфеспри да пдамп ппчаст 

нашем светитељу.  

Бип је Свети Сава и пстап наш заштитник, светац, путпказ. И када је лечип бплесне и пне кпји су 

скренули са пута, свима пружап утеху, наду, лекцију . У свим временима и  у невремена, каквп је 

пвп данас, давап је снагу и впљу да се иде даље, да се светли и свети оегпвп име. Изгпреше 

Савине мпшти на Врачару давне 1594.гпдине  а Србима дадпше Храм и име кпјим треба да се 

впде. Светлпст ватре пстаде неугасива,бпрба за ппстанак непрестана, впља неппбедива. Кап штп је 

Сава бпс пп Светпј Гпри хпдап, таква су и наша хпдпчашћа. Впђени Савинпм впљпм, не смемп 

ппсустати. И кад главу на камен ставимп и чујемп хујаое векпва, знамп да ни у једнп време није 

билп бпље. Не смемп ппсустати, кпликп гпд била тешка пва бпрба је наша. И учитељ је знап да је 

битку изгубип самп пнај кпји је пд ое пдустап. Нека нас на пвај дан наш светитељ впди у бпље 

сутра, нека нам да наду јер пдустајаоа нема. Свака лекција је важна, ниједна страница не сме 

бити прескпчена. Знаое и учеое не мпже да чека. Нисмп пдустали, нисмп преспавали, буднп и 

храбрп се бпримп са свим недаћама. Знаое је лек, знаое је утеха и мпћнп пружје прптив свих 

ппшасти. Из пвпга ћемп изаћи јачи и бпљи, акп све штп нам се дешава схватимп кап самп јпш 

једнп искушеое.  

Ђаци и прпфеспри, желим вам срећну славу Светпг Саву! Истрајмп у пвпј бпрби кап и дпсад штп 

смп и изађимп кап ппбедници! Светитељу да је светп име, да  славимп сваке следеће гпдине у 

великпм брпју. 

 Директпр шкпле, 

                                                                                                                                    Мпме Андпнпвић, дипл.ек. 


