Свети Сава
Растко, жупанов син не пође очевим трагом,
већ се појави пред Свете Горе храмом.
Просветити нас хтеде, спасити од беде.
Хиландар је његово уточиште био,
тамо је светлију будућност за нас снио.
Највећи храм чува његово име, а он наша лета и зиме.
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Свети Сава
У древном граду Расу, престоници државе Рашка,
столовао је велики жупан који имаше сина Растка.
Разликовао се од своје браће, красиле су га доброта и знање.
Уз књигу је проводио време, син Стефана Немање.
Док су му браћа вежбала да мачем победе неприjатеље,
Растково оружје су били псалтир и јеванђeље.
Кад му се у дубини душе Господ обратио гласно
није се двоумио ни трена, све му је било јасно.
Одбацио је принчевску круну, напустио очеве дворе
и са групом монаха неких кренуо је пут Свете горе.
Брижан отац за њиме послао је потеру праву,
ал’ гласници не нађоше Растка већ младог монаха Саву.
У манастиру се посветио строгом монашком животу.
Обишао је Свету земљу, Јерусалим и Голготу.
Из Никеје вративши се донео је Стефану
благослов за цркву православну и аутокефалну.
Осам векова од тада Срби га славе и воле,
oставио нам је цркву и прве болнице и школе.
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Свети Сава – чувена глава
Био један дечко Растко, а касније Сава,
Једна добра, паметна, промућурна глава,
Која је волела да чита и гледа тако расте трава.
Једнога дана, та лепа мала глава,
Када је схватила је да је вера истина права,
Није желела да спава, та мала паметна глава.
И отишла је помало тужна, кроз шуме и горе,
Та глава, која не би згалила ни мрава,
Сада за истином трага, та невина, слатка глава.
Па од Растка који гледа траве, порасте до монах Сава
И схвати неке истине праве.
И та лепа глава, Свети Сава, и данас светом тумара,
Од пустиња до шума, од дивљине до друма.
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Песма о Светом Сави
Тај мали дечко, Растко се звао,
овом народу много је дао.
Од њега научили смо много тога,
волети ближњег, веровати у Бога.
Знао је тачно куд треба поћи,
већ тада имао је велике моћи.
Знао је да владати не треба више,
јер његов живот другу причу пише.
Знао је Растко, та мудра глава,
шта души треба да мирно спава.
Са вером у Бога и много труда,
оставио је за собом велика чуда.
Хиландар стоји вековима тако,
да нас подсети ко је и како
знање и веру ширио свуда,
показао нам како, показао куда.
Врачарски се храм у његову част диже,
а вера у љубав до нас стиже,
зато данас ко у свети храм дође,
осетиће мирноћу и радост, такође.
Светог Саву данас свако дете слави,
школску славу у част светој глави,
славе деца своју славу
царевог сина Светог Саву.
Вук Булат VI3

Свети Сава
Свети Сава је имао два брата,
Стефан Немања му је био тата.
Растко, без мане и страха,
бира пут светогорског монаха.
Он посвађану браћу мири
и око себе доброту шири.
Свети Сава је темељ наше школе
и сва га деца много воле!
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