
 

„Ничег нема без почетка, 

ни народа без свог претка“ 

 

Да ми је да се вратим 

у далеку прошлост нашу. 

Да видим прве школе, 

клупе и торбе ђачке. 

Да упознам Светог Саву. 

Да му кажем: 

„Хвала пуно за школе и цркве 

јер ћемо једног дана да порастемо 

у добре и паметне људе“. 

 

Радош Перовић  II7 

 

„Ничег нема без почетка, 

ни народа без свог претка“ 

 

Много је времена прошло од дана кад су у књигу живота исписана прва слова, први редови, прве 

странице. Године, деценије, векови и још више...Народ научен да се бори и пати, са рукама високо 

подигнутим ка небу. Газе стопе – боса нога, опанак, чизма, цокула... Остају трагови у земљи – шкртој, 

туђој, својој, плодној... Сенке ћуте и корачају и надају се бољој будућности. Трепере свици новог 

живота, а старо огњиште зове, трошна кућа, орах пред њом, јагањци, мирис вруће погаче...Буде се нове 

снаге, па опет тону у измаглици сна. Народ научен да живи и пева, да будан сања под капцима 

склопљеног ока. Остају успомене на нешто што је било и приче за опомену да тога више не буде. На 

уснама песма, у срцу вера, у стегнутој шаци зрно среће, задужбина нашег претка. 

 

Катарина Бојанић  VII2 

 

 

„Ничег нема без почетка, 

ни народа без свог претка“ 

 

   И ове године уздигнуте главе прослављамо школску славу, Савиндан, посвећену школском 

заштитнику, нашем творцу. 

  У ово јануарског доба, док се безбрижно дружим са својим пријатељима и другарима из клупе, обузму 

ме нека посебна, јака и снажна осећања, И видим слику! 

  Стара, црно-бела фотографија у помало трошном раму исхабаном од времена, али, беспрекорно 

сачувана... Пронашао сам је захваљујући свом несташлуку и знатижељи на тавану викендице. О, Боже! 

   Мали дечак стоји над одром свог оца. Препознао сам га по очима. То је мој деда Слоба. Скамењени 

дечак чије очи говоре више од речи. Неописива туга и гордост у том погледу остављају ме без даха. А 

лице мог прадеде Мила спокојно. 

   Пожелео сам да вриснем, али нисам. Једва сам се уздржао! Ако је тај дечак могао да највећи губитак 

храбро издржи, онда могу и ја! 



   Написао сам прадеди Милу писмо: 

Драги мој прадеко, 

Ја сам Лука, твој праунук, Слобин унук, син твог имењака Мила, мог оца, који са поносом носи твоје 

име. 

Имаш успешну и дивну децу. Све троје су, изнад свега добри и племенити људи: Ђоко, Љубинка и 

Слободан. Твоја Јаглика, прабака Јана, извела их је на прави пут. И њу ми љуби и поздрави! Нисам ни 

њу упознао. Паметни су, образовани, имаш и докторе у покољењима. И ја сам добар ученик. Бићу још 

бољи! 

Кажи ми само, ако можеш, да ли те је много болело кад су те тукли у логору? 

И да не заборавим да ти кажем, нико није наследио твој обућарски занат, али добро знамо чијим 

ципелама ходамо. 

                                                                                                                      Воли те твој Лука! 

 

   И после толико година након њихове смрти, Свети Сава и моја Јаглика и Мило нас уче и опомињу. 

Добра дела нас чине добрим људима. Морамо поштовати једни друге и ценити и чувати мир. Само је 

слободан човек срећан. Вера у себе, у ближње своје, у Бога и људе чини нас јaчим. 

  Част ми је што су у мојој земљи живели такви људи. У мом срцу живеће заувек.  

  Нека им је вечна слава и хвала! 

 

Лука Трипковић  VI7 

 

„Ничег нема без почетка, 

ни народа без свог претка“ 

 

Био једном један принц... многе приче почињу овим речима. Овај принц и ова прича је по много чему 

другачија. Говори о једном почетку који још траје. То је прича о принцу који се још као врло млад 

одрекао круне како би се посветио Богу и свом народу... И уместо обичног племића постао је монах, 

књижевник, дипломата, камен темељац духовности нашег народа – и данас после осам векова 

беспримеран чин и вечита инспирација. Како неко рече: „Растко Немањић – нежна грана великог 

храста“. Јасно и искрено, дубоко и мудро нам је показао пут којим треба и данас да идемо. Градио је 

манастире и цркве да нам веру и љубав у срцу сачува. Учио нас је да опростимо јер је то лепота човека 

која му даје снагу да иде храбро напред у боље сутра. Тако побеђујемо и себе и непријатеља. Тако свет 

постаје боље и чистије место... Веровања кажу да је умео и да се наљути – на нерад и себичлу. Духовна 

снага Светог Саве је страшно уплашила Синан-пашу, чак толико да је спалио његове мошти 300 година 

после Савине смрти... У мраку ропства он је био и пут за српски народ. Данас му се молимо „Свети Саво 

ти помози“: да ми деца израстемо у поштене и честите људе какав си ти био, да се болесни излече, 

неписмени описмене, смекшају најтврђа срца. Ми, твоји ђаци и даље ћемо се трудити да поштујемо и 

обогатмо твоје наслеђе, вером у себе и марљивим радом. Онако како си нас ти учио: „Нек се повинује 

новодошавши ономе који је пре дошао, неписмени писменоме и млађи старијем!“. 

 

Јана Степанов  VI2 

 

 

 

 



„Ничег нема без почетка, 

ни народа без свог претка“ 

 

Питала сам данас моју баку 

где би почетак ове песме био? 

А она је рекла: „Тамо далеко, далеко, 

негде, где је твој најдаљи предак 

о теби леп сан снио“. 

 

Тај далеки чукун-чукун дека, 

дошао је са чувеним Арсенијем, 

и још много других Срба са Косова из далека. 

 

Док татин деда успомене чува, 

прича приче од ува до ува, 

дошли су са запада, 

водила их је љубав, вера, нада. 

 

Ту на северу Бачке, 

пустили су сви „корење“, 

градили су своје породице и домове, 

борили се, волели, доносили знамење. 

 

Од те љубави моје чукунбаке 

и неког далеког чукундеке, 

протекле су многе, многе године, попут реке, 

остале су само приче и предања 

која данас радо слушам, до свитања. 

 

А кад сване нови дан, 

ја се опет запитам, 

да ли тај далеки почетак има крај, 

да ли је то мит, предање или рај? 

 

Све те дилеме, сад су моје бреме, 

ал` верујем, решиће их време. 

Па ћу једном, као данас моја бака, 

ставити своје унуке на крило, 

и причати им све по реду, 

што је некад било. 

 

Аделина Ђули Шранц  VI5 

 

 

 



„Ничег нема без почетка, 

ни народа без свог претка“ 

 

Све мора имати почетак, 

био он лакши или тежи, 

од њега не може да се бежи. 

Не сме се избрисати, са папира, 

а камоли из сећања. 

 

Треба гласно говорити своје име, 

дићи главу и поносити се њиме. 

Храбро истицати своје порекло, 

јер од њега је све данашње потекло. 

 

Од Стефана Немање до 

Уроша Нејаког, сви су владари 

своју круну носили часно 

и вековима спремали ову земљу  

за нас. 

 

Зато узимамо књигу из историје у руке, 

јер без старе нема нове науке. 

Да бисмо стекли нека нова знања, 

послушајмо стара предања. 

 

Људи се од успомена састоје, 

њих негују и не треба да се боје 

да кажу од кога потичу 

и из чега поуке стичу. 

 

Вишња Кекић VI7 

 

 

 

 

 

 

 

 


