Школска слава 2019
Прошло је осам стотина година од када је Српска православна црква, захваљујући
напорима два брата: Стефана Првовенчаног и Растка Немањића, стекла аутокефалност.
Ове, 2019. године свечаност поводом обележавања школске славе - Савиндана протекла
је у знаку подсећања на поуке које нам је завештао први архиепископ и заштитник
образовних установа у држави Србији, Свети Сава.
Школски хол испунили су 27. јануара 2019., у раним поподневним часовима, радознали
ученици и свечано озбиљни родитељи.
Светосавску химну је извео школски хор под руководством диригента Дубравке Ћаћић.
Присутнима се обратио директор школе, Милорад Босанчић, говорећи о значају творца
првог српског устава, неуморног путника, дипломате, духовника, оснивача првих
школа и болница. Уследио је потом кратак сценски приказ приповетке "Свети Сава,
родитељи и нејако дете", у извођењу ученика петог разреда. Симпатични малишани су,
наступајући пред заинтересованом публиком, приказали начин на који су се људи
некада обраћали Светом Сави, а затим, под редитељским вођством професорке
Сунчице Љујић, како то чине данас. Публика је са одобравањем прихватила
забринутост због ужурбаног животног стила и начина на који се родитељи обраћају за
савет тражећи да благослов добију преко Инстаграма.
У другом делу свечаности изведена је бајка у стиховима "Јежева кућица" Бранка
Ћопића, адаптирана за извођење под називом "Моја кућица - моја слободица".
Учитељица Бранка Бељин прилагодила је стихове скученим сценским условима
школског хола, израдила сценографију и заједно са ученицима виших разреда вежбала
и припремила представу за приказивање на Савин дан. Чувени књижевни јунаци:
Пепељуга, Добра вила, Мали пират, Звончица, уводили су публику у следећу сцену,
изговарајући стихове који повезују догађаје. Пројекат од јавног значаја "Подизање
функционалне писмености" који се реализује у нашој школи, промовисан је
оживљавањем књижевних јунака и прихватањем моралних вредности које нам пружају
добра књижевна дела. Пажљива публика је бурним пљеском одобравања примила
последње стихове у представи, оне који описују Јежурку Јежића: "Вештак и мајстор у
послу свом, ради и чува рођени дом".
На крају свечане академије додељена су признања успешним ученицима. Они који су
интелектуалном радозналошћу, спремношћу да одмере своја достигнућа у образовању
са вршњацима из свих области и са свих страна Републике Србије, успели да освоје
трофеје заслужили су јавну похвалу и скромне поклоне, јер су осветлали образ
породици, наставницима, школи и нашем селу.
Културно уметничко друштво "Дукат", сплетом игара из Шумадије, привело је крају, на
најлепши начин, програм поводом обележавања школске славе. Лепа, весела лица
наших ученика, осмех и правилно држање приликом извођења, хитре ноге, лаки
покрети, измамили су пљесак и понеку сузу радосницу у оку присутних.
Бранка Бељин

