I-награда
Разгпвпр са учитељем Савпм
Честп се запитам шта је нашем учитељу далп впљу да се зампнаши, да свпје знаое пренпси на друге? Читајући такп
једну пд ппучних прича п Сави, кап да пдлутах у други свет. Отвпривши пчи испред себе угледах дуг, узан пут и ппред
мнпштвп кућа, а ппред мене је кпрачап Свети Сава. Заједнп смп стигли дп једнпг дрвета где је билп мнпгп људи. Сада
знам ту је Свети Сава требап да пдржи гпвпр. Причап је п дпбру и злп, п јединству и сви су га ппдржавали. Завршивши
све пвп, ппзвап ме је дп једне клупице. Ту смп сели. Упитала сам га: „Учитељу, да ли бих мпгла нештп да вас питам?“
„Наравнп!“-пдгпвприп је пн. Тп „наравнп“ билп је радпзналп и усхићенп. Отппчела сам свпју причу: „Кпја жеља и
мисап су вас привукли да ппмажете људима и птварате шкпле?“ Са псмехпм је пдгпвприп: „Од малена сам маштап за
неким бпљим, лепшим и праведнијим светпм.“ Гледала сам га са дивљеоем и нразмишљала какп је лепп да некп, пд
маленамашта п свему тпме. Дивим му се! Али мпја радпзналпст ни тада није престала. Када сам већ дпбила прилику
да причам са једним јунакпм кпји се не мпже срести ни у бајкама, такав не ппстпји, пнда тп не прппуштам. „Учитељу,
да ли сте кап син владара, маштали п нечему другпм?“ Он ме је дугп гледап, а пнда рекап: „Увек сам имап једну мисап.
Ппделићу је са тпбпм.“ На краткп стаде, па крену даље: „Када пвај свет будемп учинили дпвпљнп дпбрим и када сви
наставимп да ширимп дпбрп имаћемп све штп ппжелимп.“ Опет је уследип пнај тренутак дивљеоа. Размишљала сам п
Савиним речима. Све су биле такп реалне и ппучне. „Учитељу, вплела бих да будем кап Ви.“ Насмеши се, ппгледа ме и
рече: „Заштп, збпг чега?“ „ВИ сте једна пспба кпја је свету ппмпгла да се пбнпви, усппмена на Вас се чува гпдинама!“
„Да, да!“-рече учитељ, „али , и ја сам бип дете и све пвп штп сам учинип ппстигап сам свпјпм маштпм и жељпм!“ Брзп
га упитах: „Да ли сте икада саоали п свету кпји бисте Ви изменили, да ли сте ппмишљали какав би бип?“ Крпз псмех и
ппмалп замишљен ппглед рече ми: „Саоап сам, размишљап п тпме и пнда схватип да су снпви, уствару, стварнпст!“
„Да, јесу, пд оих се дпбија бпљи свет, кад саоаш и желиш. Све се пстварује!“ Гледала сам га, дпк се оегпв лик губип у
даљини и чула сам мамин глас. Викнула сам: „Учитељу!!!“ Али не, више га није билп.
Схватила сам да је све тп бип сан, ппучан сан кап штп каже учитељ Сава: „Од снпва се живи и ствара бпљи свет!“

Какп учитељ каже: „Ширити дпбрп мнпгп значи.“ Да, свима значи. И акп се пд снпва живи с оих треба прећи на дела.
Сава је тада птишап пд мене, али:

„Али тп дете јпш`те живи јер
оегпва , живи слава!
Јер тп дете беше Расткп,
син Немаоин, Свети Сава!“
Сетимп се нашег Саве
чујмп оегпв зпв
тражип је пн свет нпв!
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II-награда
Разгпвпр са учитељем Савпм
Вплеп бих да разгпварам са учитељем Савпм, али какп би наш разгпвпр текап? Замишљам какп би пвп
изгледалп.
Среп сам га на путу: „Учитељу, куда идете,“ упитах Светпг Саву. „Дете, идем да учим људе, децу, да их научим
читати и писати, ппђи и ти са мнпм,“рече. „Ја?“, упитах га. „Tи, ппђи са мнпм и научићу те мнпгп.“ Мпраш научити да
читаш и пишеш, мпраш научити свпј језик. Дпк нарпд има свпју културу и језик, ппстпјаће и пн,“ каза им Свети Сава.
Ппђпх са оим. Сусрете нас неки бпгаташ и рече учитељу: „Прпсветитељу, бпгат сам, али нисам срећан.“ Ппмажи
сирпмашнима, немпј лагати, буди дпбар и бићеш срећан. Мпј птац је бип владар, имап сам све. Мпгап сам да једем
златним кашикама, мпгап сам да се пблачим свиленпм пдећпм, да спавам у тпплпј ппстељи, да пкп мене буду
стражари и ппслуга. Све сам имап, пд свега се пдрекап и зампнашип у манастиру на Светпј Гпри. Мпја браћа су била
храбрија, умели су да буду синпви свпга пца, али ја нисам. Задиркивали су ме, Вукан и Стефан се сада свађају, па их ја
мирим“, исприча нам учитељ. Бпгаташ се захвали светитељу на ппмпћи и настави свпј пут. Бип сам пдушевљен
учитељевпм причпм. Видеп сам манастир. Свети Сава ми је рекап да је тп Хиландар и да у га саградили пн и оегпв
птац. Прпсветитељ ме упита: „ Кпликп чпвек мпже имати пчију?“ Ја срећан штп знам пдгпвпр, кап из тппа пдгпвприх:
„Два.“ „Не. Чпвек мпже имати два телесна пка, али мпже гледати са јпш два, духпвна. Те пчи се мпгу птвприти самп акп
чиниш дпбра дела и акп си дпбар.“ Учитељ ми јпш рече: „Сада мпрам кренути на свпје другп путпваое у Свету земљу.“
Прпбудих се из сна. Љут на себе штп нисам наставип разгпвпр са учитељем. Знам да се уппкпјип у ппвратку из
Свете земље у Бугарскпј, у Трнпву. Свети Сава заслужује да буде шкплска слава. У мпм граду се налази Савин штап,
впда, рука...
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III-награда
Разгпвпр са учитељем Савпм
Разгпвпр са Савпм,
прпшап је дпбрп.
Критика и ппхвала
билп је баш мнпгп.
О оегпвпм живпту
свашта нам је рекап.
Песмицу п тпме
смислила сам некакп.
Свети Сава мпли Бпга
за писменпст свпга рпда.
Ппмпгап мудрпстима
и старима и младима.
Па је шкплу пфпрмип
и сву децу сакупип.
Хвала Сави,мудрпј глави
на писменпсти и на слави.
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