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ТЕКСТОВИ  ЗА СВЕТОСАВСКИ  КАЛИГРАФСКИ  КОНКУРС  2017. 

 

1-2. разред ОШ:  СВЕТИ САВА 

 

3-4. разред ОШ:  СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА или 

 

Чините  добро.  

Свети Сава 

 

Не мешај се са безумнима.  

Свети Сава 

 

Нека одступи од вас завист. 

Свети Сава 

 

Заишти премудрости, да поживиш. 

Свети Сава 

 

Гладне треба хранити и души давати. 

Свети Сава 

 

Учење је радост и храна за душу и тело. 

Свети Сава 

 

5-8. разред ОШ:  РЕЧИ  СВЕТОГ  САВЕ - избор 

 
Хришћанин без крста је као војник без оружја и кућа без крова. 

Свети Сава 

 

Праве путеве стварај својим ногама и  путеве своје исправљај. 

Свети Сава 
 
Блажен је човек који пронађе премудрост и смртник који виде разум.  

Свети Сава 

 

Очи твоје право да гледају и веђе твоје да показују право. 

Свети Сава 

 

Уклони од себе оштра уста и увредљиве усне далеко од себе одбаци. 

Свети Сава 
 

У животу који је пред вама чините колико можете, а онда будите спокојни, јер остало 

је у Божјим рукама. Задовољно срце вечно је весеље. 

Свети Сава 

 

Нека се повинује новодошавши ономе који је пре дошао, неписмени писменоме, 

неуки образованоме и млађи старијем. 

Свети Сава 

 

Oних су победни венци који добро трче, који се труде, који се боре, који издрже 
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трудове од борби. 

Свети Сава 
 

Пронађи у себи добро, у ономе што радиш и у ономе што мислиш. Онда добро 

понуди другима, па ће га и други теби давати. 

Свети Сава 

 

Здравље је у реци, дрвећу, ливади,шуми, баш као и у твојој кући. 

Свети Сава 

 

Весело срце је радост човеку. Радост као сунце даје снагу и чини дане лепшим и 

плоднијим. 

Свети Сава 

 

Ако будете сложни, ако се поштујете и помажете једни другима, сви ћете бити 

богатији и срећнији. Ако будете несложни и једни друге кињите и зло чините, 

потонућете у беду. 

Свети Сава 

 

Опрости суседу зло за своје добро. Теби и њему биће сваки дан лепши ако живите у 

миру. Боље је имати доброг суседа близу него брата далеко. 

Свети Сава 

 

Учините све да живите у миру, поштујући то што сте у лепотама овога света слични 

и различити – онако као биљке на ливади и птице у гори. 

Свети Сава 

 

Не греши душу и буди захвалан свима онима који ти помажу. 

Свети Сава 

 

Пред силом и злом не ваља се предати. Човек је да се нада и бори за добро овога 

света. 

Свети Сава 

 

Народ се најбоље чува у својој кући и на своме послу. Најбоље се у векове гледа и 

роду помаже ако се часно и вредно подиже свој дом и ради свој посао. 

Свети Сава 

 

Живот и здравље су тамо где зрак сунца и свежина ветра могу слободно да дођу. 

 

Свети Сава 

 

Труди се да оно што радиш буде добро као што је добро твоје срце. 

Свети Сава 

 

Мудрошћу и добром вољом граде се мостови преко свих понора и налазе путеви ка 

добру. 

Свети Сава 

 

 

 

Породицу треба да негујете као биљку и да поштујете то што сте слични и различити 
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на овоме свету. 

Свети Сава 

 

Само  љубав може да нађе прави пут и да стигне до великих даљина. 

Свети Сава 

 

Волимо да ви свагда имате мир и љубав један према другоме, и уместо гнева 

научите се: „Благослови и опрости брате!“ 

Свети Сава 

 

Нека се не унесе ова зла и проклета реч: „моје“ и „твоје“, „веће“ или „мање“. 

Свети Сава 
 

Истинито исповедање је узрок толиких добара. Без њега, мислим, нико неће постићи 

спасење. 

Свети Сава 
 

Нико лењив није постигао победу, нити је ко год спавајући и сањајићи победио свога 

ратног непријатеља. 

Свети Сава 

 

Будите творци речи, а не само читаоци, варајући се у себи. 

Свети Сава 

 

Пресецимо и избор воље, као што код многих искорењујемо неситост и учимо вас да 

малим и потребним будете задовољни… 

Свети Сава 

 
А ти, чедо, не тугуј гледајући мој растанак, јер ова је чаша свима заједничка. Јер ако 
се овде растајемо, тамо ћемо се опет састати, где више нема растанка.  

Свети Сава 

 

Средња школа: Светосавска химна или РЕЧИ  СВЕТОГ  САВЕ – избор  

 

Болест долази од муке коју скриваш зато удари о земљу да је земља прими, викни 

да је ветар однесе, испричај неком ко ти је драг. Тако ће невоља да оде из тебе, а 

здравље да ти се врати. 

Свети Сава 
 

Мржња није добра. С њом никада нећеш имати мира. Нађи у себи снагу и опрости. 

Нека ти је од мене просто. 

Пријатељство је део људске среће. Мораш пружити љубав и добро људима да би их 

од људи добио. 

Свети Сава 

 

Не може да испадне добро дело оно које се ствара само из користи. Док сликаш, не 

мисли на награду, него сваки детаљ ради с уживањем и љубављу, као да ћеш слику 

даровати некоме кога највише волиш. 

Љубав даје душу свему чега се дотакне. 

Свети Сава 

 

Паметан је онај човек који уме да позна шта је важно, шта мање важно, а шта  
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неважно, и да нађе у свему меру.  

Направи ред и док једно радиш, предај му се и буди спокојан.  

Не товари себи бриге на душу, јер од брига човек највише стари и губи снагу. 

Свети Сава 

 

Човек треба да уме да позна шта је зло, а шта добро, јер зло ништа не ствара, већ 

само руши, па на крају само себе разори, а добро је од Бога – оно је градитељ света.  

Живот стално иде напред, по Божијој милости и уз помоћ изабраних људи који чине 

добро. Помозите и будите захвални онима који чине добро. 

Свети Сава 

 
Породицу треба да негујете као биљку и да поштујете то што сте слични и различити 
на овоме свету. 
Мудрошћу и добром вољом граде се мостови преко свих понора и налазе путеви ка 
добру. 
Зато, опростите једно другоме и отворите срца за Божју лепоту која је свуда око нас. 

Свети Сава, Житије Светог Симеона 
 
 
Децо моја, грех је речима одбацивати себе, а грех је и сејати мржњу према другима, 
страх и сумњу, јер, и када одлазе од нас, наше речи се враћају теже и моћније. Зато 
волите и поштујте своје речи као саме себе и знајте да је благ језик дрво живота. 
Разговарајте у миру и добре воље о ономе што вас занима и мучи, па ћете видети 
како благе речи могу угасити срџбу и саградити мостове и преко највећих понора. 

Свети Сава, Житије Светог Симеона 
 
 

Оног кога учиш треба да чујеш, да га охрабриш, волиш и поштујеш, једнако бринући 
о здрављу његовог духа и његовог тела. Децу ваља учити да здраво и паметно живе, 
у љубави са светом и у радости због старања за своје и опште добро. Ни учитељ ни 
његов народ не могу бити срећни ако се не успева у подизању младих. Зато ваља 
добро радити овај свети посао од којег нам свима будућност зависи. 

Свети Сава, Житије Светог Симеона 
 
Твоја блага и паметна реч најбољи је лек за сваку бољку. Упитај болесна човека 
како живи, како се храни, има ли брига. Слушај и поштуј оно што ти говори и охрабри 
га да здраво живи, а уз то му дај и потребне лекове. Добрим саветима за здрав 
живот највише ћеш помоћи своме народу, а људи ће те онда поштовати и ти ћеш се 
поносити својим послом. 

Свети Сава, Житије Светог Симеона 
 
Напомена: Овај конкурс се заснива на средњевековним српским рукописним 
књигама, писати штампаним ћириличким словима, рад допунити одговарајућим 
ликовним елементима који не смеју да доминирају, не писати на папиру за 
фотокопирање (тј. танком), припремити (обојити) подлогу, око рада треба да остане 
простор (не писати/цртати до ивица рада). 
 
Обавезни формати радова: 
А 4   210 х 297 мм 
А 3   297 х 420 мм 
А 2   420 х 594 мм 

Удружење војвођанских учитеља, јануар 2017. 


