
     ПУТ СВЕТОГ САВЕ 

 

Светог Саву воле сви, 

он нам је пут најдражи. 

Пут љубави и доброте, 

пут скромности и лепоте, 

пут знања и мудрости, 

пут вере и несебичности. 

Ако путем овим идеш, 

право ћеш до Бога са стигнеш. 

 

СТЕФАН БАЛАБАН IV 2 

( I место на светосавском литерарном конкурсу у категорији од I до IV разреда) 

 

 

 

   СВЕТОСАВСКИ ПУТОКАЗ 

 

Од малена причала ми мама, 

о светитељу по имену Сава, 

о његовим делима и жељама јаким,  

да помогне и поприча са сваким. 

 

О Сави сам слушао најлепше приче, 

легенде које на бајку личе, 

добродушан, поштен и мудар је био, 

свом народу Сава остао је мио. 

 

Слушао сам приче и желео јако, 

да у животу поступам баш тако, 

да будем пун топлине и среће, 

да помогнем другом и кад нико неће. 

 

Тада сам схватио зашто је то важно, 

у срцу и души осећам се снажно, 

добра дела чине ме срећним до неба, 

помоћи ћу увек сваком када треба. 

 

Добар, дарежљив, мудар је био Сава, 

од малена побожна и поштена глава, 

путем Савиним треба да кренемо сви, 

јер тај пут је, пут најсветлији. 

 

НЕМАЊА БАЊАЦ III7 

( II место на светосавском литерарном конкурсу у категорији од I до IV разреда) 

 

 

 

 



    СВЕТОСАВСКИ ПУТ 

 

Ми смо ђаци Светосавци, 

јесмо мали ал` већ знамо 

коме хвалу ми да дамо. 

 

Хвала теби, Свети Саво, 

што нам народ српски збори 

што за крсно име знамо 

и ко су наши прадедови. 

 

Хвала теби, оче Саво, 

што си школе подигао  

и цркве украсио, 

што научи српски род 

како да се слави Бог. 

 

Хвала теби, Свети Саво, 

што научи народ свој 

да му срце буде чисто. 

да будемо бољи људи 

свако треба да се труди. 

 

Хвала теби, оче Саво, 

што показа нама ти 

да брат брата мора љубит 

да би срећно живели. 

 

Ми смо ђаци Светосавци 

и већ добро сасвим знамо: 

Пут је Савин - пут ка Богу, 

једини је пут тај прави 

зато српство Саву слави. 

 

ИВА РУЖИЋ  IV5 

( III место на светосавском литерарном конкурсу у категорији од I до IV разреда) 

 

 

 

 

 


