Извештај за „Летопис“, Лета Господњег 2016.

Овим се извештава протекли период активности од јануара до маја текуће године.
Учествовање на семинару „Сусрети учитеља“ – радионица „Родитељи и ми“, у ОШ
„Младост“, на Новом Београду, школи која је била домаћин, и била у организацији исте
30.01. поменуте године. Искуство у учествовању обогатило је вероучитељицу која је
запослена у поменутој школи. За време школске славе „Светог Саве“ најпре била као гост
у оделењу првог разреда (I1)сародитељима и децом где су имали малу али врло
занимљиву приредбу на челу са учитељицом Зорицом Бурсаћ. Пар сати касније са
оделењем другог разреда (II1) и њиховим учитељем Петром Павков, отишли у Цркву
Св.Ђорђа на Бежанији где смо секли колач и видели претходног вероучитеља а садашњег
оца Андрију. Касније се свизаједно придружили организованој приредби у школи поводом
школске славе. За време васкршњег поста тачније 26.03. (субота) са свим генерацијама,
тачније од првог до осмог разреда, ишли смо на Литургији и причешће у Цркви Св.Ђорђа
на Бежанији. Одзив деце је био велики. Деца су била прилично заинтересована за ток
Литургије па смо наставу применили у Цркви уз додатна појашњења шта чему служи и
како се користи. Већински део деце је примио Свету тајну Причешћа. Остали смо и на
послужењу са оцем Андријом (а претходним вероучитељем) у истоименој школи. Деца су
се дружила, пила сокиће, играла. Свеукупни утисак и деце и вероучитеља је био јако
позитиван. Још једна од активности којом је испраћен поменути период, а везан за
васкршњи пост, био је управо васкршњи базар. Са готово свим генерацијама – првог до
осмог, били смо учесници у школи 26.04., где смо са децом правили различите предмете
од картона, папира, теста: украсе и корпице, цртежа...а све то за продају, поменутог
датума. Деца су била задовољна зарађеном сумом новца а сав приход био је намењен у
хуманитарне сврхе. Такође, време поста праћено је и хуманошћу и разумевањем за
вршњаке и другаре са Косова, стога смо са децом испратили акцију „Дар од срца“. У
сакупљању школског прибора, књига, одеће, обуће са децом другог разреда, тачније II4 и
II5оделења, деца су допринела својом вољом и љубављу осећање даривања и осмеха...
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