Дана 24. јануара 2018. године-среда- одржана је седница
Наставничког већа у 9 сати.
Седници су присуствовали сви радници школе а на дневном реду је
била само једна тачка: Организација прославе Савиндана. Директор
је обавестио раднике да ће централна прослава бити одржана 27.
јануара 2018. године са почетком у 19 сати.Школска прослава ће
почети сечењем славског колача у 10. 15h а након тога ће се
одржати рецитал у 10.45h. Прослава на коју ће бити позвани
пензионери,бивши радници школе, представници Општине и Школске управе биће одржана у
школској зборници.

СВЕТИ САВА У ШКОЛИ
Прва прослава Светог Саве као школског патрона одржана је 1812. у Земуну, одакле се брзо
проширила у све делове српства, а химна Светом Сави је први пут изведена 1839. у Сегедину.
Свети Сава је установљен за школску славу 1840. године, на предлог Атанасија Николића,
ректора Лицеја у Крагујевцу. У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија, представници
државне и црквене власти прописали су да се Свети Сава проглашава за „патрона свих наших
школа и да се најсвечаније прославља“. Савиндан се у школама славио све до 1945. године,
када је укинут, одлуком тадашњих власти.
Свети Сава – Школска слава свечано се прославља у Гимназији од 1993. године, а од 2012.
године свечаност употпуњује и присуство свештеника. Тог дана организује се пригодан
програм који започиње свечаном молитвом свештеника и присутних уз мирис тамјана,
светлост свеће, вино и кољиво, присуство домаћина (бивших и новог), освештавање славског
колача.
Програмом, увек интересантно осмишљеним, представља се дело и рад св. Саве кроз
одговарајуће текстове, рецитације, презентације, песме, музику...

За Школску славу школа је у свечаним тоновима (ходници, свечана сала, учионице), испуњена
ликовним радовима ученика. Приредбу прате ученици, чланови фото – видео секције. У
„Гимназијалцу“, школском листу, који излази за Школску славу, ученици својим саставима,
песмама и цртежима употпуњују свечани тон и свеобухватност ове прославе.
Дан посвећен светитељу и просветитељу припрема се с великом љубављу, радошћу и
жељом ученика да у прослави следеће године узму веће учешће.
Тих деведесетих, када се код нас још увек срамежљиво кренуло са прославом
Савиндана, било је веома тешко спремити програм за рецитал . Професори српског језика и
књижевности, који су и сами у време комунизма имали мало додира са ликом и делом Светог
Саве, морали су да се довијају и некако да од скромног материјала, у недостатку свемоћног
интернета, саставе програм за светосавски рецитал. Захваљујући креативности и
сналажљивости, ови квалитетни професори успевали су да направе и квалитетан програм који
се памтио.
Можда је тада било више рецитовања и
хорског певања, мање глуме и соло
певања, али је било лепо прихваћено и
од стране ученика и од стране
професора. Први професори задужени
за спремање академије поводом
Савиндана биле су професорке српског
језика
и
књижевности
Надежда
Спасојевић, Даница Радуловић и
Благица Радовановић а за музички део
био
је
одговоран
дугогодишњи
професор музичке културе Петар Ракић, који је после много година, први пут припремио
ученике Гимназије да отпевају Химну Светом Сави. Многи ученици тадашњег школског хора
постали су и чланови црквеног хора ``Бранислав Нушић``, који и данас постоји.

(Директор Гордана Микић, професор физичке културе Глигорије Јевтић, домаћин славе и
чланови хора ``Бранислав Нушић``

