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Ђаци осмог разреда школа у Крагујевцу такође су протестовали због померања теста из
математике, захтевајући да полагање завршног испита буде поништено. Протестовали
су и матуранти у Нишу.

  

  

Ученици осмих разреда основне школе из крагујевца прошетали су градским улицама,
узвикујући “Нећемо пријемни” и “Поништите пријемни”.

  

У Нишу се више стотина "малих матураната" окупило око 17 сати на Тргу краља Милана,
где су оштро протестовали због отказивања теста из математике. Највеће
незадовољство је због тога што је држава, која је, како кажу, требало да штити тестове
како би услови на полагању мале матуре били исти за све, допустила да они неком
постану доступни.
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#OsmaciDržeČas
  Đaci protestuju i u Nišu.
  
  Šarčević još uvek nije podneo ostavku.. #Protest #malamatura pic.twitter.com/zCZGGgTaKc

  — Čuvari/ke vatre (@CuvariVatre) June 18, 2019    

Осмацима из великог броја нишких школа подршку су прузили и поједини родитељи, али
не у великом броју.

  
  

Nepoštenje, laganje i korupcija prodrli su u sve pore društva. #malamatura  nam je pokazala da
su roditelji u Srbiji spremni da svoju decu nauče kako se vara sistem, jer u takvoj državi živimo.
  Podrška za decu koja u tome ne žele da učestvuju.
  
  Ministar ostavka! pic.twitter.com/xVsQfK40SF

  — Inicijativa Žena Srbije (@SrbijeZena) June 18, 2019    

У тренутку када су окупљени са Трга кренули коловозом према раскрсници код
некадашњег "Уреда", полиција је почела да пристиже како би обезбедила протестну
шетњу.

  
  

Kragujevac pic.twitter.com/FTnDDPcR7h

  — JanaOmanovic (@JanaOmanovic) June 18, 2019   
  

Kragujevac trenutno! Maturanti su izašli na ulice! pic.twitter.com/PfycmVLG7n

  — Ognjen Savić (@OgnjenKG1986) June 18, 2019    

Осмаци су шетали преко оба моста у центру Ниша, узвикујући "Нећемо пријемни" и "Доле
управа", а грађани су им аплаудирали и махали, док су возаци, укључујући и градски
превоз, трубљењем поздрављали најмлађе суграђане до сада виђене да протестују.
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https://twitter.com/hashtag/OsmaciDr%C5%BEe%C4%8Cas?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Protest?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/malamatura?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/zCZGGgTaKc
https://twitter.com/CuvariVatre/status/1141008687173165057?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/malamatura?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/xVsQfK40SF
https://twitter.com/SrbijeZena/status/1140953772107210752?ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/OgnjenKG1986/status/1140997315253231616?ref_src=twsrc%5Etfw
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Видети још:  Протест "малих" матураната испред зграде Министарства просвете:
Захтевају поништавање завршног испита и оставку министра Младена Шарчевића
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http://www.nspm.rs/hronika/protest-maturanata-zgrade-ministarstva-prosvete-zahtevaju-da-se-ponisti-zavrsni-ispit-i-ostavku-mladena-sarcevica.html
http://www.nspm.rs/hronika/protest-maturanata-zgrade-ministarstva-prosvete-zahtevaju-da-se-ponisti-zavrsni-ispit-i-ostavku-mladena-sarcevica.html

