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У част Светог Саве – књиге најбољим краљевачким ученицима  

 
Доделом књига најбољим краљевачким ученицима затворена је 

овогодишња недеља „Дана Светог Саве у Краљеву“, у којој су, у организацији 
Одбора за обележавање ове манифестације, поред града, учествовале 
краљевачке основне и средње школе и установе културе.  

Ученике основних и средњих школа који су постигли најбоље резултате 
током школовања, као и најбољег ученика који станује у Дому ученика средњих 
школа у Краљеву, град је, традиционално, наградио књигама, које су им уручили 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и руководилац Школске управе 
Краљево Бојана Маринковић.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да наш град 
почаст првом просветитељу, за разлику од других градова и општина, који дан 
Светог Саве прослављају само 27. јануара, школску славу обележава низом 
манифестација. 

„Надам се да ће ова награда бити оно што је некада била односно 
представљати најбољи доказ посвећености деце учењу и да ће их мотивисати да 
још више и још боље уче, да се једног дана, када заврше високе школе, врате у 
свој град и да сви заједно утичемо на то да наш град боље и више напредује“, 
истакао је градоначелник.  

Руководилац Школске управе Бојана Маринковић је нагласила да јој је 
велика част што може да поздрави најбоље ученике краљевачких основних и 
средњих школа.  

„Школска слава Свети Сава је прилика да се још једном подсетимо на 
велике речи и дела нашег српског просветитеља. Такође, ово је прилика да 
наградимо најбоље ученике који ће као младе генерације наставити путем 
Светославља. Ове године прослављамо осам векова од када је српска црква 
добила аутокефалност, а Свети Сава постао први српски архиепископ. Надам се 
да ће међу овим данашњим награђеним ученицима неко од њих учествовати у 
обележавању овог великог јубилеја. Посебно желим да захвалим градоначелнику 
и Градској управи за овакву манифестацију, што су дали и настављају да дају 
вредност образовању“, рекла је Бојана Маринковић. 

У музичком делу програма наступиле су ученице Музичке школе „Стеван 
Мокрањац“. Ученица другог разреда соло певања Ивана Драгањац, у класи 
професорке Драгане Манојловић, отпевала је химну Светом Сави. Најбоље 
ученице основне и средње Музичке школе, Софија Јовановић, шести разред 
флауте, и Тијана Мачужић, четврти разред флауте, у класи професорке Невенке 
Томашевић, уз клавирску сарадњу Илије Лазаревића, извеле су нумере Berceuse 
(Кohler) и Concertino (Chaminade). 
 

 
 

 


