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Међутим, 13. фебруара 1199. умире Савин отац Симеон, а
син га сахрањује у припрати Хиландарске цркве уз богослужење од девет дана. У пролеће 1199. године отпутовао је у

Живот као инспирација
Свети Сава је просвећивао српски народ делима, али највише својим животом. Целим бићем
је трасирао пут за све оне који се баве просвећивањем и образовањем

С

рпски велики жупан Стефан Немања, његова
браћа и синови били су дубоко прожети учењем
хришћанске цркве, до те мере да су дословно прихватили и спроводили у дело јеванђеоске поруке. Поруку
да се треба одрећи уобичајеног овоземаљског живота рано је прихватио најмлађи Немањин син Растко. Са 17
година је напустио своју удеону кнежевину Захумље.
Његов одлазак је био изненадан и неочекиван, а према
Светој Гори га је одвео неки монах Рус, који га је пре тога
упознао са животом светогорских монаха. Сазнавши за
изненадни одлазак сина, Немања је послао изабрани
одред војника да га врате. Пронашли су га у руском манастиру Свети Пантелејмон, али је младић одбио да се
врати. Ускоро је прешао у грчки манастир Ватопед, где се
замонашио као Сава и потпуно предао изучавању светих
књига и аскетском животу.
Плодну и бурну политичку каријеру велики жупан
Стефан Немања је решио да оконча тако што ћe се добровољно одрећи власти и замонашити. Зато је сазвао
државни сабор 25. марта 1196. године у Расу. Пред највишим
и најугледнијим скупом у држави одрекао се престола и одредио за наследника млађег сина Стефана (касније ПрвовенчаЦариград,
где му византијски
цар потврђује
сва права српни). По силаску
с престола Немања
се замонашио, као и њего- се
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дошло
приликом
припреме
за
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ктитор”. Савана
је био четвртини
и ктивећ сутрадан за јеромонаха, а нешто касније солунски митротор манастира Филокал у Солуну и „други ктитор” манастира Бомеђу
поступка
градње и триполит
симбола
око огњишта:
∆ први
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симбол указује да се прво црта једнакостранични троугао;
Λ
други симбол указује да се брише једна страна троугла и уместо ње црта се кружни лук; трећи симбол А указује да се врх
троугла брише на четвртини стране троугла.
Основа куће Лепенског Вира је у облику људског длана. До
ове претпоставке се дошло путем асоцијација. Посматрајући
три древна симбола, прво сам их поређала у већ наведени
распоред, а затим покушала да их прочитам. Можемо их срочити у слог: ДЛА. Размишљала сам која реч садржи тај слог и
добила реч ДЛАН. Погледала сам у свој длан и препознала у
њему облик куће Лепенског Вира!
Поставила сам и следеће аргументе који иду у прилог овој
претпоставци:
Боја и топлина длана. Камени под куће Лепенског Вира
је црвенкасте боје, што је и боја људског длана. Под је увек
био топао, као и људски длан, јер је камено правоугаоно
огњиште било уклопљено у камени под куће, што је стварало
својеврсну акумулацију топлоте и после гашења ватре.
Пропорција шаке. При изградњи
основе куће страница троугла се делила на четвртине, да би се горња четвртина, при врху троугла, одстранила.
Анатомија људске шаке показује да
размак зглобова, тј. дужине костију
шаке, имају исту пропорцију (четири
четвртине). Ако посматрамо слику основе куће, камени блокови који чине
прагове и огњиште куће подсећају на
кости, што заједно с црвенкастим каменим подом даје пластичну органску
структуру.
Древни симболи су постављени
на местима где су руке. Већ је позната чињеница да ентеријер куће Лепен-
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ПРИМЕНА СЛОБОДНОГ
СОФТВЕРА У ОБРАЗОВАЊУ
У школи смо, осим овог дигиталног часа у оквиру секције, направили и макету куће Лепенског Вира и на њој проучили све предности еколошке градње које је ова древна цивилизација знала.
Идеју да је основа куће Лепенског Вира у облику људског длана
изнела сам први пут на конференцији „Примена слободног
софтвера у образовању” (Сремски Карловци, 30. 1. 2016) и рад се
налази у Зборнику радова (http://slobodansoftverzaskole.org/
konferencija/index.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=81&Itemid=455).

ског Вира подсећа на човека: камени коси прагови су ноге,
правоугаоно огњиште труп, центар троугла је глава и на то
место се постављао лоптасти камен са удубљењем. На бочним
странама огњишта, тамо где би требало да су руке, постављани су приказани симболи. Пошто смо те симболе протумачили као ДЛАН, а длан је део руке, то ова позиција симбола још
више учвршћује поменуту претпоставку. Осим тога, симболи
су као прсти, сва три симбола могу се приказати помоћу прстију руке. Опет асоцијација – симболи су убетонирани у под
као што су прсти и длан целина.
Почетак органске архитектуре. Познато је да насеље Лепенског Вира представља прво соларно насеље због карактеристичне оријентације куће. Шира страна објекта је окренута
је сунцу, а ужа страна, према брду што омогућава боље очу-
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Живот као инспирација

Најважније је да се уз помоћ учитеља, разредног старешине, предметних наставника, као и школског психолога идентификују даровити ученици. Стручни тим би требало да окуСвети Сава је просвећивао српски народ делима,
највише својим животом.
бићем
пиалидаровиту
децуЦелим
и организује
с њима и њиховим родитељима
је трасирао пут за све оне који се баве просвећисастанак.
На првом састанку новоосноване групе даровитој
вањем
и образовањем
деци се објашњавају правила додатног рада и додељује им се
ментор – професор који ће заједно с њима радити и пратити
напредак. Рад би требало да се базира на активностима где је
доминантно креативно изражавање, мишљење, изражавање
покретом, креативно решавање проблема, подстицање мисаоних процеса, активности за развој социјалних вештина деце,
активности за развој бољих односа с другима.
Овакав начин рада могао би да функционише на следећи начин: предлог је рад једном недељно, у тачно одређеМеђутим, 13. фебруара 1199. умире Савин отац Симеон, а
ном термину, који неће бити
строго
временски
ограничен,
син га
сахрањује у припрати
Хиландарске цркве
уз богослужење од девет дана. У пролеће 1199. године отпутовао је у
Цариград, где му византијски
сва права српали највише до 90 минута. Радионице
би царсепотврђује
одржавале
наском манастиру, а затим поклања Хиландару напуштени манастир Зиг.између
По повратку из Цариграда
још два манакон наставе. Довољно је имати
30 и добио
40је радионица
стира на Светој Гори.
током школске године. Деца СРПСКА
се могу
поделити и у групе с
ЦРКВА
максимално пет чланова. Наставник ментор мора да буде
едукован за менторски рад. Активности и садржаје радиХИЛАНДАР
оница
по сусретима потребно је дугорочно планирати, али
рпски велики жупан Стефан Немања, његова
браћа и синови били су дубоко прожети учењем
хришћанске цркве, до те мере да су дословно прихватили и спроводили у дело јеванђеоске поруке. Поруку
да се треба одрећи уобичајеног овоземаљског живота рано је прихватио најмлађи Немањин син Растко. Са 17
година је напустио своју удеону кнежевину Захумље.
Његов одлазак је био изненадан и неочекиван, а према
Светој Гори га је одвео неки монах Рус, који га је пре тога
упознао са животом светогорских монаха. Сазнавши за
изненадни одлазак сина, Немања је послао изабрани
одред војника да га врате. Пронашли су га у руском манастиру Свети Пантелејмон, али је младић одбио да се
врати. Ускоро је прешао у грчки манастир Ватопед, где се
замонашио као Сава и потпуно предао изучавању светих
књига и аскетском животу.
Плодну и бурну политичку каријеру велики жупан
Стефан Немања је решио да оконча тако што ћe се добровољно одрећи власти и замонашити. Зато је сазвао
државни сабор 25. марта 1196. године у Расу. Пред највишим
и најугледнијим скупом у држави одрекао се престола и одредио за наследника млађег сина Стефана (касније Првовенчани). По силаску с престола Немања се замонашио, као и његова жена Ана, па је добио монашко име Симеон, док је његова
жена постала монахиња Анастасија. Потом се повукао у манастир Студеницу, а монахиња Анастасија у Богородични манастир у Расу.
Већ следеће године Симеон одлази у посету сину Сави и са
целом пратњом остаје на Светој Гори, а 1198. Симеон и Сава
запуштени и порушени манастир Хиландар обнављају и, по
одобрењу византијског цара Алексија Анђела, претварају у
први и до тада највећи духовни православни центар Срба.

Познајући добро монашки живот на Светој Гори, у Солуну
и Цариграду, Сава је на основу властитих искустава и прикупљеног знања почео да уређује живот у Хиландару и Карејској келији. У ту сврху саставио је карејски и Хиландарски
типик. Према одредбама Типика (устава), Хиландар је уживао
велику самосталност. За неколико година, после 1197. и почетком 13. века, Сава је остварио велика и бројна дела, али није
стекао ниједно достојанство у монашкој хијерархији. Пуних
13 година је због младости био обичан монах.
Према црквеним канонима, достојанство јеромонаха стицало се тек са 30 година. Али после тога стицање црквених достојанстава ишло је брзо. Епископ града Јерисоса, најближег
Светој Гори, просветио је Саву у Хиландару најпре за ђакона,
већ сутрадан за јеромонаха, а нешто касније солунски митрополит га је произвео у архимандрита. Када је 1204. престоница

КАКО СМО УЧИЛИ ДА ПИШЕМО САСТАВЕ

Сава је објединио 14 манастира у Хиландар који се материјално
оснажио између 1199. и 1201. године, што је омогућило Сави да
развије широку ктиторску делатност на Светој Гори. Најпре је у
Кареји 1199. године постао ктитор једне келије с малом црквом.
Исте године је дао велике новчане прилоге грчким манастирима
Керакали, Ксиропотому и Филотеју, да се у њима обнови монашки
живот, због чега је постао њихов „други ктитор”. Сава је био и ктитор манастира Филокал у Солуну и „други ктитор” манастира Богородице Доброчинитељке у Цариграду.
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их током рада треба и прилагођавати потребама и могућностима чланова.
Битно је напоменути да је прикључивање групи даровитих потпуно добровољно. Након идентификовања потенцијалних чланова групе и представљања начина и садржаја
рада, деца сама одлучују о томе да ли желе да буду чланови
групе даровитих. У самој школи потребно је организовати
простор за рад даровите групе. То би требало да буде простор величине мало веће радне собе, с распоредом столица у
круг, али и са столом на којем деца могу да пишу и раде.
Члановима групе може се предложити да простор уреде неким својим детаљима, сликама, на пример, уколико се неко
од њих бави сликарством из хобија.
Рад с даровитим ученицима сваке школе треба базирати
на индивидуалном приступу за који треба створити све предуслове. Даровиту децу треба препознати као будуће покретаче нашег друштва, при чему не мислим да им треба неки елитистички приступ, него им треба омогућити развој њихових
склоности уз пуно уважавање њихове уникатности.

Ивана Петровић

Славица Бијелић
ОШ „Милош Марковић”, Доње Лесковице, ИО Лелић

Овакав септембар нисмо очекивали. Летња жега још увек
траје. Сунце пржи на све стране. Својим неуморним зрацима угрожава биљни свет. Облаци се стидљиво крију иза Сунца, чекајући
да дођу на ред. Дрвеће и биљке се суше, јер им недостаје воде. Ни
птицама није лако. И оне су пожелеле освежење. Пријало би им да
пирка ветрић. Ваздух је сув, тешко се дише.Од велике топлоте некадашњи зелени тепих постао је жут. Испуцала земљаје жељна
кишних капи. Људи и деца су исцрпљени од велике врућине и спарине. Верујемо да ће Сунце услишити наше молбе. Довољно је да
само мало смањи зраке, како би се цела природа опоравила. (Час
литерарне секције, септембар, 2015. године)

ПОЧЕТАК СЕПТЕМБРА

Ствараоци бујне маште
Поражавајуће је да деца све мање читају, а то се свакако одражава на усмено, а можда још више и на писмено изражавање

Ч

есто се дешава да дете на задату тему
не уме да напише састав, једноставно
– не жели да се потруди. Тада у помоћ
прискачу мама, баке, тетке, стрине, ујне, чак
и комшилук. Заправо, не ради се о томе да не
уме, већ не покушава чак ни да се потруди,
навикнуто да ће то неко од одраслих урадити
уместо њега. Шта тиме добијамо? Ништа! Чак
смо на губитку. Имамо један солидан састав и
дете сасечених крила. Дечја машта досеже далеко, али ми је сасечемо у корену мислећи да
тиме помажемо. За разлику од већине
одраслих, деца су сјајни ствараоци бујне маште, али им недостаје самопоуздање. Уместо што други уместо
њега узму папир и оловку и напишу му састав, треба да га подстакну, охрабре, похвале.
Један од начина на часовима литерарне секције који је
помагао да учимо да пишемо саставе је било и извлачење
цедуљица – свако дете је извлачило цедуљицу на којој је писала само једна реч (Сунце, облаци, дрвеће, птице, ваздух,
деца, Земља...). Задатак је био да напише неколико лепих реченица везано за појам (именицу) са извученог папирића.
Деца су се максимално трудила и уживала радећи, јер нису
имала задатак да напишу цео састав, већ само неколико реченица. Заједно смо одабирали најлепше реченице од којих
смо добили леп састав, на пример о септембру, у који смо
управо закорачили.
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