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 СРБИЈА (Њуз) – Текст председника Србије и лидера СНС-а Александра Вучић “Елита и
плебс”, који је објављен у дневном листу “Политика”, од следеће школске године постаће
обавезна лектира.

  

  Како је саопштено из Министарства просвете, Вучићев текст ће бити обавезна лектира
за све основце од петог до осмог разреда, као и за све разреде средњих школа.   

– Већ је почело штампање текста годсподина председника као посебне књиге која ће
свим ученицима бити доступна од 1. септембра – наводе у министарству.

  

Такође се додаје да ни ученици нижих разреда основних школа неће бити ускраћени за
упознавање са овим ремек-делом те ће се он наћи у читанкама за ученике од првог до
четвртог разреда.

  

– Текст господина председника је најбољи писани пример икада објављен шта значи
погодити “тачно у центар мете” и то свакако морамо да искористимо за едуакцију наше
деце – истичу из ресроном Министарству.

  

Како се истиче, идеја је да ученици из разреда у разред све дубље проникну у суптину и
дубину онога што је председника Вучић написа.
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– Свесни смо да ученици основнох школа, за разлику од на пример старијих
средњошколаца, не могу одмах да до краја схвате председникове речи. Из разреда у
разред, из године у годину, изнова ће читати оно што нам је председник написао, све
дубље и сложеније то анализирати и проницати све дубље у суштину и поруке његових
речи – поручују из Министарста просвете.

  

Незванично се сазнаје да постоје предвиђања да ће, попут “Најстора и Маргарите”, “Рат
и Мир”, Поп Ћира и Поп Спира” и “Злочин и казна”, и “Елита и плебс” постати класик за
све генерације.

  

(Њуз.нет)
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