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МОЛИТВА СВЕТОМ САВИ
Од нас, људи, стиже глас,
монаше Саво спаси нас!
Нека буде мира, а не буке,
нека буде здравља, а не муке!
Ти си бацио принчевско рухо,
твоје је било послушно ухо.
Вера у тебе за све је спас,
за слепе вид, за неме глас.
Свети монаше, велики Саво,
школска и исцелитељска славо.
Помилуј мене и друге људе,
да опет свима лакше буде!
Нека олакшање свако има,
нека се мудрост твоја свиди свима.
Ти људе немоћне излечи,
нека их исцеле твоје златне речи!

После суше, молим те, пусти кишу,
молим те да љубичице више миришу!
Нека проповед твоју свако чује,
нека пчелице срећно лете и зује!
Услиши Саво умољења моја
јер милост је велика твоја!
Ако моје умољење до тебе дође,
молићу те и да невоља прође!
Треба ти подићи велики манастир
јер си ти велики средњовековни пастир.
Твоја савест увек је била чиста,
за исцељење наше молио си Христа!

Свети оче Саво Златоусти,
ти на земљу спас спусти!
Избави нас од невоље сваке,
било тешке, било лаке!
У тебе вера све је већа,
а због чуда твојих влада срећа.
Баш због тога ја те преклињем,
Угреј ти замрзнуте огњем!
Ти се памтиш у народу свом
по чудотворству и просветитељству твом!
Због тога нам повећај наше знање
и нека сиромашни имају велико имање.
Капу си монашку ставио
и престо си ти заборавио!
Ти Христу си велики гост
који чува веру и искреност.
Ти увек лечиш бол свима
па и онима мало болеснима!
Појте великом Сави
који престо заборави и остави!
Ти спречаваш сваки рат
и за лечење ти не треба нкакав апарат.
Свако слово човека лечи
од твојих милион златних речи!
Ти ниси обичан лик,
то зна сваки ученик.
Ти си много добар и снажан
и у народу српском много важан!

Ти спасење донесеш сваком
са болешћу тешком или лаком.
Зато помилуј и мене,
ослободи ме љутње и треме.
Ти си држао проповеде на мору
и као манах отишао на Свету Гору.
Молим те Саво, смилуј се,
откључај путеве љубави све.
Рађај ти Саво плодове чистоте
и посади у њиви пшеницу доброте!
Услиши моје молитве Саво,
пуна разума и мудрости главо!
Нека хроми трче као маратонци
нека се да црквеног звона одјекну звонци!
Прими молбе моје искрене
и речи према теби поштене.
Од мене одагнај свако искушење
и разуми моје теби усрдно бдење.
Појем ти, појем ти велики пастире
који обнови многе манастире!
Теби великом Растку кличем,
К теби идем и греха се одричем.
Исцели нечисто срце моје,
Да се сија као твоје!
Ђорђе Јовановић III4

СВЕТИ САВА
Данас слави Србија цела
Просветитеља српског велика дела.
Свети Сава он је, сви то добро знамо,
Од њега веру и знање примамо!
Учимо вредно шта су добра дела,
Да нам боља буде земља цела!
Кроз векове многе ово дивно благо,
Сваком од нас посебно је драго.
Димитрије Коковић III4

СВЕТИ САВА
Свети Сава,
Паметна глава,
Свет изучио,
А нас научио.
Написао је многе књиге
И решио наше бриге.
Светог Саву ми славимо као славу.

Ана Јовић III4

СВЕТИ САВА
Био је мало дете
од главе до пете.
Звао се јасно и кратко
Немањић Растко.
Хтео је да учи, да знање добије,
али у то време школе било није.
Ту је у самоћи манастира
учио стазе љубави и мира.

Анђела Живковић III4

СВЕТИ САВА
Сви људи су га волели,
његовом учењу нису одолели.
Био је дечији прозор у свет,
деца његов најлепши цвет.
Где год је прошао,
сејао је доброту,
учио их љубави,
учио их лепоти.
Свети Саво, ти помози
да живимо у љубави и слози!
Данило Аврамовић III4

СВЕТИ САВА

Стефана Немање
најмлађи син,
био је Растко,
учтив и фин.
Волео је да се игра,
ал још дража му је бла књига.
И кад монах постао је,
у срцима остао је.
Име му је Свети Сава,
то је данас Школска слава.
Његово се дело памти
и то свако мора знати.
Иван Марковић III4

СВЕТИ САВА
Свети Сава манастире је градио
и људима љубав давао!
Школе је он изградио,
децу знањем наградио!
Свети Сава сад је
Школска слава,
и свако дете зна
како да га нацрта.
Јана Поповић III4

СВЕТИ САВА

Хвала Светом Сави
што стичемо знање
јер се први борио
за образовање.
Учио је децу
да раде, слушају
и старије поштују.
Српском народу
оставио дар,
са оцем је основао
манастир Хиландар.
Ми славимо Савиндан
Школску славу,
Са Врачара светли храм
Успомена на Светога Саву.
Нађа Миковић III4

ПЕСМА О СВЕТОМ САВИ
У древноме граду Расу
родио се дечак мио
Растко беше њему име
док се није замонашио.
Напустио раскош двора
и Богу се приклонио
народу је своме, српском
добра дела учинио.
Поста Растко Свети Сава
умна, бистра, лепа глава
обуче се у одоре
у тишини Свете Горе.
Учио је људе, децу,
да поштују, да се воле
отварао болнице
и за ђаке прве школе.
Захвалност дугујемо
учитељу, нашем свецу
учинио многа дела
њега слави земља цела.
Антонија Настић III 4

СВЕТИ САВА
То нејако дете беше,
али Растку сви се смеше.
Из тог малог, малешног Растка
постаде српска, нада јуначка.
Први учен човек, монах, просветитељ Сава
аада је школска слава.
Сви га славе, сви га воле
и Богу се моле.
Свако школско дете
За Светог Саву питајте.
Испричаће вам легенде, бајке, приче
о Сави јер се то њих тиче.
Понос и дика је Свети Сава
наша уздигнута глава!
Божидар Липовац III4

СВЕТИ САВА
Свети Саво баш си друг,
за нас Србе прави дуг.
Вратићемо теби све.
Учићемо, радићемо,
Свети Саво баш си друг!
Лена Јечменица III4

СВЕТИ САВА
План му је лукав био,
у лов је као отишао,
а у манастир се
уствари запутио.
За српство се борио и молио,
Основао манастире и девет епархија,
Постао је први српски учитељ,
Кажемо просветитељ.
Све школе у мом крају,
славе Светог Саву
и песме му певају.
Елена Ескић III4

Свети Сава
Шта би ми без Светог Саве,
препаметне главе?
Народ би се мучио
Ништа не би научио!
Светац он је постао
за школовање он је остао.
Свети Саво,школска славо,
славићемо тебе и старо и младо.
Волећемо и поштовати твоју жртву,
Твоје знање,твоје пожртвовање.
Шта би ми без Светог Саве,
препаметне главе?
Лана Пантелић III4

НАШ ЈЕ СВЕТИ САВА
Дечак млади племићке крви
мач бацио, блага се одрекао
књигу заволео, истину спознао.
Учитељ први и најмудрија глава
од кад има Срба, то је
Свети Сава.
Лечио је многе, помагао сиромахе
зато је уз огањ
део приче сваке.
Научимо сада, шта је рек`о Сава,
да од мудрих глава
нема већег блага.
Свима нек је наук да је Растко - Сава
светац српске школе,
њен чувар и слава.
Срећна нек` је слава!
Поносни да сте и радосни сви,
док наш Сава над Србима бди.

Милена Росић III/4

Свети Сава

Поштујемо Светог Саву
Славимо га као славу,
Да се учи,добар буде,
Саветов'о он је људе.
Отворио многе школе,
Па га данaс деца воле,
Свети Сава,школска слава,
На свему му много хвала.
Мина Смољановић III 4

Свети Сава
У староме граду Расу,
На владарском двору Немњића,
Родила се мудра глава
Растко Немањи – Свети Сава.
Нису га занимали
Богатство и слава,
Већ га је привлачила
Мудрост светих глава.
Волео је књиге
И приче из манастира,
Усамљеност и дружење са Богом
Били су му омиљена игра.
Катарина Ђуретић III4

Свети Сава
Мудра глава,
Школска слава,
То је Свети Сава.
Мајка му је била Ана,
А отац Стефан Немања.
Први српски учитељ
и просветитељ
први архиепископ
и прави помиритељ.
Славимо га зато ми
Као великог свеца
И зато за њега
знају баш сва деца.
Маша Перепелиуц III4
СВЕТИ САВА
Свети Сава је син краљевске крви,
велики учитељ и просветитељ први.
Он је отварао прве цркве, школе
и учио људе да се Богу моле.
По својој доброти,
познат је свуда,
помажући сиромашнима
cа пуно љубави и труда.
Зато се у Србији данас слава слави
и с љубављу кличе Светитељу Сави,
па га сва деца поздрављају од реда, иако су мала:
“Светитељу Саво, слава ти и хвала!”
Никша Вранеш III4

СВЕТИ САВА
Свака кућа слави славу,
а наша школа Светог Саву.
Учимо песмице спремамо славу,
јер поштујемо Светог Саву
Свети Сава мудар је био,
народу знање подарио.
Учитељ српски за сва времена,
добротом задужио је покољења.
Сергеј Иванчевић

III/4

СВЕТИ САВА
Светитељу, Свети Саво,
најмудрија српска главо,
знање си нам оставио,
браћу Србе помирио.
Српску цркву створио
манастире подарио,
културу нам приближио.
Поштују те зато ђаци
И студенти и прваци,
Величају твоје име,
С поносом се нижу риме.
Певају о драгог бићу,
нашем Растку Немањићу.
Урош Марковић III4

СВЕТИ САВА
Свети Сава сада спава,
он је школска слава.
Учио је људе да читају и пишу,
па га деца славе јер су мудре главе.
Отварао је прве болнице и школе
и зато га сви воле.
Дан просвете сада је ту,
певаће се песме о Растку.
Борис Старчевић III4

СВЕТИ САВА

Кад је Растко дечак био
Ни слутио нико није
Да ће поћи на Свету гору
И постати монах Сава.
Саградио Хиландар и Жичу,
Задужбине свога оца,
Учио је децу, људе
Да чувају своју веру.

Душан Трајковић III4

СВЕТИ САВА
Свети Саво,
Спаситељска главо,
Титуле си се одрекао,
Србе да би спасао.
Да просветитељство шириш
и завађену браћу мириш.
Сада славимо те сви,
Свети Саво, памтимо те ми!
Немања Јовић III4

СВЕТИ САВА
Била једном једна породица царска,
добри отац Немања, брижна Ана мајка.
Родитељи Расткови знали су да треба,
да се роди дечак, божји дар са неба.
Још као дете био је вредан,
послушан, добар, побожан и предан,
Био је он чиста душа,
старије је са радошћу волео да слуша.
Растко Немањић монах је постао
и у имену Свети Сава он је остао.
Људи никад нису видели таквог човека,
он ће бити упамћен довека.
Симона Рачуница III4

СВЕТИ САВА
Свето Саво, наша славо,
Ти си увек наша нада,
па и онда кад највише
твоја српска црква страда.
Вера наша, црква наша
Остала је увек иста,
Она учи људе добру,
Верно служи Бога Христа.
И Срби су твоји исти,
тебе славе, тебе воле,
и Господа свога служе
и њему се увек моле.
Анђела Бјелановић III4

МУДРА ГЛАВА
Са висине ти нас гледаш
И мудре призиваш.
Ти си Свети Сава,
школска слава.
Ти би да проучиш знање
Да будеш српско имање.
Од Немањић Растка,
до мудрости наше прве.
Огњен Божић III4

СВЕТИ САВА
Кнегиња Ана је већ имала
два сина и неколико кћери,
али је Бога молила
да јој још једног сина подари.
Родио се мали Растко
дете снажно, добро, слатко,
на двору је владарском
растао са сестрама и сраријом браћом.
Разликовао се од деце друге,
Волео је да чита књиге,
да слуша приче о манастирима
и монасима који живе у њима.
Кад је Растко момак постао
И за женидбу стасао,
он на Свету гору побеже,
где га монаси лепо примиш.
Растко за вадара није рођен,
он је светом руком вођен,
Да учи људе то је желео,
а манастир је највише волео.
Јована Поповић III/4

СВЕТИ САВА
Свети Саво, оче наш,
tи нас водиш на пут прав.
Хвала теби пуно
šто нас учиш о свему дуго.
Ми смо твоји ђаци,
oсећамо се као прваци.
Да си светац
То свако зна,
чак и мој мали брат.
Вук Пејић III4

ПЕСМА О СВЕТОМ САВИ
На Врачару храм се диже
у знак сећања нама стиже.
Данас славимо Светог Саву
и сви разумемо данашњу прославу.
Српску децу учио си да се моле
И зато школе тебе данас воле.
Ориће се свуда „Химна Светосавска“,
и зато Срби ускликнимо Светом Сави.
Дарио Мушћет III4

СВЕТИ САВА
Док је био дечак мали,
Растко су га тад прозвали.
Ни слутио нико није,
шта се у том дечку крије.
Волео је лук и стрелу,
и ратника у оделу.
Али,од све дечије игре,
њему беху драже књиге.
И од својих малих ногу,
живот је желео дати Богу.
Није хтео владар бити,
нити престо он делити.
Већ је Богу пружио руке,
да умањи људске муке.
Имао је жеља доста,
па од Растка монах поста.
Свети Сава поста тада,
и памтимо све до сада.
Народу је свом служио,
и са љубављу све пружио.
Помагао је болеснима,
и делио хлеб са њима.
Учио их писмености,
искрености,оданости.
Просветитељ поста прави,
нек је слава Светом Сави.
Тара Остојић III-4

СЛАВИМО САВИНО ИМЕ

Свети Сава, свето име,
Славимо га сваке зиме.
Школска слава нама то је,
Тад му ђаци песме поје.
Родио се један принц,
мали Растко Немањић.
Он оде у Хиланда
јер не хтеде бити владар.
На Светој гори Растко се замонашио
и ново име Сава добио.
Свети Сава су га звали,
јунак он је био прави.
Учио је народ свој
и са знањем ишао у бој.
Школовао и лечио он је људе,
да им свима добро буде.
Његово име прочуло се свуда,
а његова дела чинила су чуда.
И зато свечаност сваке зиме
спремамо у Савино име!
Петра Миладиновић III-4

СВЕТИ САВА
Данас деца славу славе
српског сина, Светог Саве.
Славе мир, љубав и знање,
славе доброту и даривање.
Знам и ја слава шта је,
Тако да се богу молим
Да поклони здравље, знање
Да помогне кога волим.
Алекса Пешић III-4

СРПСКЕ ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ ( креда )

