
 склопу акције Победници међу једнакима урадили смо кратки интервју са Саром 

Арсеновић, ученицом IV2, која је на Светосавском конкурсу освојила прву 

награду. 

 

Саро, можеш ли нам рећи нешто о конкурсу на којем си 

освојила награду? 

 

Реч је о годишњем Светосавском конкурсу који 

организује Клуб матичне културе Земуна, којем бих се 

овом приликом још једном захвалила за диплому и 

поклон који сам добила. И раније сам неколико пута 

покушавала да напишем састав, али нису ми теме сасвим 

одговарале и некако ми се рад није чинио добрим по 

завршетку. Сада сам успела. 

 

Можеш ли нам рећи нешто о раду којим си победила? 

 

Наслов рада је  Када мислиш мисао чисту и свету, знај – 

ствараш светосавку културу – архимандрит Јустин 

Поповић. 

Рад се више базирао на томе како, у ствари, сваким 

нашим поступком, обзирношћу, пажњом, ми стварамо 

нешто веће, нешто лепше и како, насупрот томе, постоји 

велика жеља за долазак до циља, не бирајући средства. У 

раду критикујем ту нестрљивост и брзоплетост. 

 

Да ли си пре овога учествовала на још неком литерарном конкурсу? 

 

Ово није први пут да сам учествовала на неком литерарном конкурсу. У основној 

школи сам такође добила награду за рад о Ђавољој вароши, као чуду природе и том 

приликом освојила сам путовање у Пролом бању на недељу дана.  

 

Колико ти је ова награда значајна за даље активности? 

 

Ова награда је имала веома позитиван утицај на мене, јер сам се осећала као да сам 

истакла и своју школи, као и своју професорку српског, Драгану Кнежевић, која ме је 

увек подстицала, мотивисала и знала да ја могу да напишем један овакав рад. 

 

Будући да је тема рада светосавска, можеш ли нам рећи твоје мишљење о томе 

колико је Свети Сава заступљен у животу и раду ученика у Србији? 

 

Без обзира што се у школским програмима доста времена посвећује значају дела и лика 

Светога Саве, мислим да данашњи млади, од основаца, преко средњошколаца и 

гимназијалаца и други старији, нису довољно свесни важности овог просветитеља. Све 

некако остаје на речима и на помену једном годишње, за сам празник Светог Саве, а 

нико суштински не размишља како да оно што су његове поуке и поруке примени у 

свакодневном животу и размишљењу. 

У



И за крај, можеш ли нам рећи ко је заправо Сара Арсеновић? 

 

Једна обична тинејџерка. Немам никакве посебне хобије, осим што учим енглески 

језик, који обожавам, од своје пете године живота. Моја велика страст је, заиста, 

писање, али што се тиче планова за будућност, волела бих да упишем ФДУ, одсек 

продукције и да путујем, путујем, путујем. 

 

Разговор водила Теодора Миклушев I5  


