
Ове школске године, 27. јануара 2022. године традицију прослављања школске славе 

прилагодили смо тренутној епидемијској ситуацији уз апсолутно поштовање свих препоручених 

превентивних мера и упутстава добијених од Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

Уз молитву оца Димитрија - старешине Храма Светих Апостола Петра и Павла у Врчину, 

резању славског колача присуствовали су: директор школе Добрица Синђелић, чланови колектива, 

председник Школског одбора учитељица Драгана Гајић, наставник верске наставе Душан 

Петровић и чланови Ученичког парламента. 

Школски час посвећен личности и делу Светог Саве одржан је у оквиру сваке одељењске 

заједнице у среду 26. јануара 2022. године. Том приликом ученици су имали прилику да на 

школском сајту https://os-svetisava.edu.rs/skolska-slava-sveti-sava-2022-godine/ погледају 

овогодишње, електронско издање школског часописа „Ђачки хоризонти“ и  приредбу у видео 

формату https://youtu.be/MY53WnHogek одржану у славу имена и дела Светог Саве.  

Поздравну реч одржао је директор наше школе  Добрица Синђелић и уједно пожелео 

срећну школску славу Светог Саву. 

У „видео-придедби“ су учествовали ученици награђени на школском Светосавском 

литерарном конкурсу: Маша Матејић, Јаков Павићевић, Велимир Исидоровић и Срна Петровић 

1/1, Ирина Кељач 1/2, Немања Пејић 1/3, Софија Симоновић 2/3, Јована Милетић и Алекса 

Анђелковић 4/1, Андреа Кељач 5/1, Данило Живановић  и Лена Шавелић 5/2,  Јана Драча и Јована 

Анђелковић 7/2, Јулијана Перић, Андреј Лујић, Софија Маринковић и Ивана Миладиновић 7/4; 

колаж –сценографија за видео приредбу: Маја Перић, Николина Николић, Анђелија Мишковић и 

Петра Свићевић 6/2. Награђени литерарни радови објављени су и на сајту школе као и награђени 

ликовни радови наших ученика са школског конкурса расписаног поводом прославе школске 

славе Светог Саве. 

Хор наше школе извео је Светосавску химну, школску химну и нумере: „Анђели певају“ - 

М. Ђурђевић; „Певам дању, певам ноћу“ – К.Ковач; „Ајде Јано“, народна песма; „Певаћемо шта 

нам срце зна“ - Д. Имамовић; хором наше школе руководи наставница музичке културе Мила 

Ђачић,  мелодијска подршка на гитари и кавалу, вероучитељ Марко Младеновић. Међу изведеним 

нумерама је и „Химна школе“ коју је такође компоновала наставница музичке културе Мила 

Ђачић, а на ауторске стихове ученика наше школе Огњена Исидоровића и секретарице Илинке 

Маринковић.  Химна наше школе први пут је изведена  8. 12. 2011. године. 

Организација и реализација: школска библиотекарка Снежана Теофиловић и наставница 

српског језика Слађана Вагић; руководиоци ликовних секција учитељице Мирјана Јашић и Јелена 

Козлина и наставница ликовне културе Марина Митрић; главни уредник школског часописа 

наставница српског језика Марија Старчевић; администратор Фејсбук странице и сајта школе 

учитељица Ана Синђелић.  

https://os-svetisava.edu.rs/skolska-slava-sveti-sava-2022-godine/
https://youtu.be/MY53WnHogek
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