Обраћање директора ЊКВ
Ваше Краљевско Височанство, поштовани Градоначелниче, уважени гости, драге
колеге,
Ученици и запослени наше школе дубоко су почаствовани што је син почившег
краља Петра Другог, по коме наша школа носи име, данас са нама. Припремајући
се за прославу јубилеја- 130 година од оснивања, обратили смо се на пуно адреса
очекујући помоћ и сарадњу. Нашој школи која носи име Карађорђевића многа
врата су била широм отворена- од оних у Српској академији наука и уметности до
улаза у скромне занатске радње. Ако не са материјалном помоћи дочекани смо
свуда са осмесима и симпатијама. Били смо изненађени колико људи нас
препознаје и подржава а да нисмо ни знали за њих
Уважени гости, дочекујемо Вас у скромним условима- у згради изграђеној пре
много деценија (прецизније из 1884) којој је потребно озбиљно реновирање, са
столаријом углавном из времена од пре Другог светског рата (прецизније из 1937),
без довољно учионица и сале у којој би могли да примимо све суграђане који би
желели да буду данас са нама. Ипак, ова школа осим што од свог постанка
образује и васпитава младе нараштаје чува и поштује традицију. Она је 2005.
обновила назив Петра Другог, последњег српског и југословенског монарха чије
име је носила од 1938. до укидања у току Другог светског рата (1943). Јавности је
мало позната чињеница да је наша школа (односно њено издвојено одељење
Качер) прва у Србији, уз гимназију у Врању, почела да прославља Светог Саву
као школску славу. Било је то 27. јануарa 1991. Чак и многим нашим суграђанима
недовољно је знано да су у Првој основној школи базична знања стицали
многи знаменити Срби- уметници, научници, политичари, спортисти, медијске
личности, чак и национални хероји: Милутин Ускоковић, Славко Вукосављевић,
Љубомир Симовић, Жарко Петровић, Марија Мага Магазиновић, Стојан Стив
Тешић, мајор Коста Тодоровић, Љубица Чакаревић, Балша Говедарица, Радомир
Антић, Оливера Јевтић, Иван Вукомановић, Весна Читаковић, Владан Терзић,
Бранко Станковић, и многи други којима се поносе како град Ужице тако и читава
Србија. Пошто је установа наставила традицију прве основне школе у Ужицу која
је основана непосредно након Другог српског устанка (1815) у наше ученике, иако
нису боравили у школској згради у којој се тренутно налазимо, убрајамо и
Љубомира Стојановића- чувеног филолога, председника владе Србије и министра
просвете, Љубомира Каљевића- председника Владе Србије и министра, Милоша
Трифуновића- професора, председника избегличке владе 1943. и министра у
многим кабинетима и многе друге.

Упркос материјалним тешкоћама наша школа последњих десет година бележи
изузетне резултате на свим пољима - како на завршном испиту, тако и на скоро
свим такмичењима. У нашој фискултурној сали која је изграђена адаптацијом две
учионице не могу се играти кошарка, фудбал, одбојка ни рукомет. Ипак, и у овим
спортовима редовно смо најбољи, како у граду Ужицу тако и шире. На крају сваке
школске године резултате постигнућа наших ученика постављамо на школском
сајту како би били доступни јавности.
Ваше Краљевско Височанство, сматрамо да имате пуно разлога да будете
поносни на нас. Ово је школа краља Петра Другог, Вашег оца. Молим Вас да овај
кров доживите као свој други дом у коме сте свагда добродошли... Хвала.
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