
Поштовани замениче председника општине Велико Градиште, 

Поштовани представници локалне самоуправе, директори јавних предузећа и установа, 

представници цркве  

Драге колеге, професори, ученици, родитељи, 

Уважени гости и пријатељи, 

Даме и господо, 

Велика ми је част и задовољство да вам у име свих запослених и свих ученика Средње 

школе из Великог Градишта пожелим добродошлицу на нашу школску славу Светог Саву, 

дан који славимо у сећање на прве кораке српске просвете и културе. Желим да изразим 

и своје лично задовољство што Вас видим у оволиком броју. То је само један од 

показатеља нашег, могу нескромно рећи, веома успешног рада и једне лепе и успешне 

сарадње коју остварујемо са свима вама.  

На овај свечани дан, обично се осврнемо на годину иза нас, резимирамо наше бројне 

активности, а Вас упознамо са неким од највећих резултата које смо постигли у 

претходном периоду. Претходна година је за нашу школу била заиста веома успешна на 

свим пољима. Наши ученици учествовали су на бројним окружним, међуокружним и 

државним такмичењима. Ја ћу издвојити само најуспешније. 

Прво место на државном такмичењу из хемије освојио је ученик четвртог разреда наше 

школе Никола Кнежевић, најбољи у Србији из књижевности био је ученик трећег разреда 

Растко Јокић, а други у Србији из српског језика био је, сада већ бивши матурант Немања 

Милошевић. 

У спортским дисциплинама ученици наше школе су сваке године све бољи и бољи. На 

успехе појединих екипа смо се већ и навикли, али се њима сваке године придружују и 

нове екипе и појединци тако да имамо заиста пуно пехара, медаља и диплома са бројних 

такмичења. Прошле године наша мушка одбојкашка екипа је одбранила титулу освојену 

2016. године и поново, и у 2017. години постала најбоља у Србији. Фудбалска екипа наше 

школе постигла је историјски успех самим пласманом на државно такмичење, а тамо је 

освојила сребрну медаљу и постала друга најбоља школска фудбалска екипа у Србији.  

У индивидуалним спортским дисциплинама, наши ученици су отишли и корак даље. На 

државним такмичењима у џудоу и каратеу, ученици наше школе освојили су две сребрне 

медаље, а на балканском првенству у каратеу, наша ученица Тијана Стојиљковић освојила 

је друго место и сребрну медаљу.    

Молим један велики аплауз за све наше такмичаре. 

Такмичења у 2018. години су већ почела. Сезону су отворили одбојаши који су освојили 

прво место на окружном такмичењу, па затим пре два дана прво место и на 

међуокружном такмичењу. Тиме су стекли пласман на државно такмичење међу осам 



најбољих школских екипа из Србије. Такмичење ће се одржати крајем фебруара у 

Пријепољу. 

Све наше такмичаре прати, подржава и награђује Општина Велико Градиште на челу са 

њеним Председником, Драганом Милићем. Овом приликом, желим да изразим велику 

захвалност општини на подршци, разумевању и великом улагању у образовање. Ово је 

дефинитивно једна од општина у којој су схватили да је инвестирање у образовање, 

истовремено и најбоље инвестирање у будућност. Поред награђивања такмичара и 

обезбеђивања несметаног функционисања школе, општина Велико Градиште је заједно са 

Министарством просвете, науке и техолошког развоја претходне године определила 

средства за санацију фасаде на старом делу школе. Очекује се да радови буду завршени 

до пролећа и тиме ће школа добити један потпуно реновиран простор.  

У Средњу школу у Великом Градишту традиционално долазе и ученици из општине 

Голубац. У 2017. години били смо сведоци једног великог догађаја за школу. По први пут у 

својој историји, Средња школа из Великог Градишта отворила је једно издвојено 

одељење, одељење гимназије у Голупцу. Школа је тиме добила једно додатно одељење, 

запослени су добили додатни фонд часова и повећане норме, а ученици из Голупца су 

добили могућност да похађају средњу школу у свом граду. Заиста, догађај за добробит 

свих. До тога сигурно не би дошло без великог залагања и подршке председника општине 

Голубац др Небојше Мијовића коме се овом приликом и јавно захваљујем. 

Средња школа се може похвалити и многим другим стварима. Више година уназад у 

нашој школи бораве ученици из иностранства. Кроз програм Интеркултура, организације 

АФС, наставу у нашој школи похађају ученици или три месеца или целу школску годину. 

Претходне школске године наши ученици били су Кетлин Бигер из Сједињених Америчких 

Држава и Мирјам Де Пало из Италије. 

Наша школа претходне године окончала је едукативни пројекат „Сарадњом до знања“ у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја као једна од 11 

средњих школа из Србије. Ове школске године учесници смо пројекта Савета Европе 

„Подстицање демократске културе у школама“.  

Квалитет школе препознало је и Министарство просвете Републике Србије које је Средњој 

школи крајем 2017. године доделило признање за изузетне резултате и примере добре 

праксе. Тим признањем, Министарство нас је ставило раме уз раме са најбољим српским 

средњим школама. 

До свих ових успеха не би било могуће стићи без једног великог рада свих запослених у 

школи. Запослени у школи исказују велику посвећеност образовно-васпитном процесу, 

висок степен професионализма, креативност и иновативност. Сви заједно, једним 

тимским радом, успели смо да реноме школе подигнемо на један висок ниво. Овим путем 

желим да се захвалим свим колегама на доприносу у овом заједничком успеху и да 

пожелим да тај ниво задржимо, а и мало побољшамо тамо где је то могуће. 



У 2018. години имамо велике планове. Средња школа је покренула поступак промене 

имена школе. Од 1. септембра школа ће носити име „Милоје Васић“ по њеном 

некадањем ученику и наставнику, професору универзитета, академику, оцу српске 

археологије и једном од сто најзнаменитијих Срба. Такође од 1. септембра, школа ће 

имати нови образовни профил, по први пут уписаћемо 15 ученика смера посластичар који 

ће се школовати по дуалном моделу. У 2018. почињемо припрему за обележавање 

јубилеја и писање монографије школе поводом обележавања 140 година од оснивањa 

које ћемо прославити наредне године, а тада ћемо и први пут прославити и нови Дан 

школе.   

Даме и господо, данас се подсећамо дела и аманета Светог Саве. Ако народи имају 

родитеље и настајања, онда је отац наше нације управо Свети Сава. Он је био и отац 

нације и Европејац, и утемељивач српског националног идентитета и космополита. Наш 

највећи просветитељ, данас, би нас сигурно подсетио на основни задатак просвете – 

стварање снажне заједнице слободних и самосталних личности. Изазов наше генерације, 

као и свих оних пре нас, јесте да проникнемо у свевременост Савиних поука како би 

остали на његовом путу, путу који ће народ учинити постојаним и спремним за изазове 

модерног времена. Ми имамо своје корене, своју културу и традицију које нема потребе 

да измишљамо. Било би добро да нам оне служе као светионик у овим немирним 

временима. Свети Сава нас подсећа да треба да будемо чврсто ослоњени на своје 

наслеђе, али са погледом који сеже далеко у будућност и не смемо никада сметнути са 

ума још једну важну лекцију нашег праоца: свет не доноси само изазове и опасности већ и 

нуди многе могућности и прилике. Желим нам свима, да будемо и у наше време достојни 

Светог Саве, јер ако у томе успемо – не треба да бринемо за напредак и постојање. Он је 

био у свом времену изнад и испред њега – тако данас и ми треба да тежимо модерности и 

прогресу, најбољем што свет нуди – не заборављајући корене и завет Растка Немањића, 

Светог Саве. 

На почетку данашњег програма чули сте Светосавску химну у извођењу ученика 

основне и  средње школе из Великог Градишта под диригентском палицом професорке 

Анкице Ђенадер. Ово је један пример заиста изузетне сарадње наше две школе. 

У наставку програма, Светосавску беседу читаће матурант наше школе, Владимир 

Ђорђевић. 

После тога биће приказана два кратка филма које су направили ученици наше школе на 

конкурсу за најбољи кратки филм на тему Милоја Васића, а затим ће ученици извести 

представу у којој се прожимају прошлост, садашњост и будућност.  

Драги гости, позивам вас да заједно погледамо програм који су спремили наши ученици и 

професори, а да по завршетку програма дружење наставимо у холу школе уз коктел. 

Уживајте и нек нам је срећан дан нашег Светог Саве. 


