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Првачићи у посети градоначелнику 

 
Стотинак ученика првог разреда краљевачке Основне школе „Вук Караџић“, 

из матичне школе у Рибници и истуреног одељења на Берановцу, посетило је 
градоначелника града Краљева др Предрага Терзића у згради Градске управе. 
Ови малишани, у оквиру обавезне пројектне наставе у школи, имају и део који се 
односи на учење о демократском друштву и грађанском васпитању, отуда и 
посета локалној самоуправи.  
 Деца су за градоначелника имала бројна разноврсна питања, од тога ко је 
и шта заправо ради градоначелник, до „да ли сте ожењени“.   
 „Данас су Игњат, Константин и Вељко пожелели да једног дана постану 
градоначелници Краљева“, рекао је Терзић, подсетивши на то да је, приликом 
недавне посете председника Републике Србије Александра Вучића Краљеву и 
обиласка предузећа „Моја соба“, син власника Бранка Петровића рекао да жели 
да постане председник.   
 „Драго ми је да деца коначно схватају да је лепо радити за своју средину, 
трудити се да град напредује. Они су сви рекли да желе да буду полицајци, 
војници, официри, али и да се баве политиком и буду градоначелници. Мало смо 
више говорили о улози градоначелника у политичком систему Србије, шта то 
градоначелник ради, шта треба да ради, а деца, иако похађају тек први разред, 
говорила су и о томе шта је непоходно како би се у Краљеву живело боље. На 
првом месту желели су више места за играње, више паркова и садржаја који 
одговарају њиховом узрасту“, рекао је градоначелник. 
 Учитељица у ОШ „Вук Караџић“ Весна Ристовић је објаснила да кроз 
пројектну наставу, која је од почетка ове школске године обавезна, низом 
активности, реализују пројекат „дечји туристички водич нашег места“, у оквиру кога 
је организован и сусрет са градоначелником.  
 „Обишли смо Храм Светог Василија Острошког, ушће Рибнице у Ибар, 
Културни центар „Рибница“, Народни музеј, градску Библиотеку, центар града... а 
све са циљем да деца упознајући свој крај умеју да га представе туристима. Ова 
пројектна активност ће се завршити стварањем сувенира са мотивима свог места 
и то ће радити ученици са родитељима, у оквиру  пројекта и Клуба родитеља и 
наставника, који имамо у школи. Након тога смо планирали да направимо штанд, 
на коме ћемо представити крајње продукте овога што смо радили данас и ових 
неколико дана, јер сам пројекат има неколико фаза и ученици кроз те фазе 
пролазе заједно са нама учитељицама“, рекла је Весна Ристовић.  
 


