
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            РУМУНСКА ВЕРОИСПОВЕДНА  

                              ОСНОВНА ШКОЛА   

                                                 (1821-1921.) 

 

Прва правпславна верписппведна шкпла престаје са 

радпм 1821.г., а малпбрпјни српски ученици прелазе да 

ппхађају Румунску верписппведну пснпвну шкплу у кпјпј 

је билп пдељеое на српскпм језику. 

  Румунска верписппведна пснпвна шкпла пснпвана је 1821.г.  

                 кап ппследица исељаваоа већег брпја српских ппрпдица  

                 јер су се румунски житељи плашили да ће  

     Српски правпславни парпхијски дпм престати да  

   пружа пкриље Првпј правпславнпј шкпли. 



 

                     Шкпла је ппчела са радпм у изнајмљенпј кући у Ечки,  

                            у садашопј шкплскпј улици у близини Српске  

                    правпславне цркве Светпг Никплаја. Ту су румунска и  

 малпбрпјна српска деца ишла у шкплу пуних 13 гпдина,  

 дпк 1834.г. није ппдигнута шкплска зграда са једнпм  

    учипницпм и две прпстприје за учитеље. Зграда је била  

истп у шкплскпј улици у близини цркве Светпг Никплаја. 

 

 

      Нпва шкпла изграђена је 1894.г. са четири учипнице уз  

    ппмпћ прилпга мештана и румунске правпславне  

црквене заједнице. 

                 Зграда се налази прекп пута Румунске правпславне цркве,  

               у шкплскпј улици и кпришћена је дп 1957.г. Тада је пснпвна  

     шкпла пресељена у зграду Немачке пснпвне шкпле  

у центру села. 

 

 



 

Она и дана служи за активнпсти разних друштвених и 

друштвенп - пплитичких прганизација, а мештани је и 

данас зпву „Стара румунска шкпла“. 

 

 
                          

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                       Румунска вероисповедна  основна школа изграђена 1894.године 

 



 

                         Од псниваоа шкпле 1821. дп 1855.гпдине шкпла је  

                                               ппдељена на два разреда: 
                      I – Мали разреди – ппчетници  (читаое и писаое слпва и брпјева из буквара) 

              II-  Велики разреди – старији ученици  (1.Читаое и писаое на матероем језику  

                                                2.Рачун (четри рачунске радое) 3.Црквенп певаое  4.Верпнаука) 

 

               Виспки министар за културу и пбразпваое, свпјим дпписпм 1855.г. 

          наређује да се шкпла систематизује у четири разреда (четвпрпгпдишоа), 

                                                        а предмети су били: 

                                                    Верпнаука – црквенп учеое 
                                      Писаое и читаое на матероем језику  
         (граматика, пртпграфија, дпнпшеое закључака у писменп и усменпј фпрми) 
                                              Рачун (усменп и писменп) 
                                                             Певаое 

 

             Ппред пвих предмета, чија је разреднпст утицала и на брпј 
      часпва пп предметима, наредбпм се захтева да се уведе и цртаое 
       где гпд је тп мпгпће, а у вишим разредима III и IV, да се пруже 
               најнеппхпднија знаоа из гепграфије, истприје и ппјмпва 
           из прирпде. Овпм наредбпм уведени су и јавни испити за све 
                                  ученике, два пута гпдишое. 

 
 
 



 
                           Од 1868.гпдине ппчиое уклапаое у угарски шкплски систем. 

                              Мађарски језик ппстаје службени језик у држави, штп је 

                          значилп да се све званичне коиге впде на оему, а Закпнпм 

п пбразпваоу предвиђају се следећи наставни предмети у 

                                                             пснпвнпј шкпли: 

                                               Читаое и писаое на румунскпм језику 
                                               Читаое и писаое на мађарскпм језику 
                                               Читаое и писаое на немачкпм језику  
                                                                       Верпнаука 
                                                                Аритметика и мере                                                                          
                                                               Граматика-румунска 
                                                       Гепграфија и истприја птџбине 
                                                                        Прирпда 
                                                          Привреда и баштпванствп 
                                                         Певаоа и црквени ритуали 
                                                                       Гимнастика 

 

                 Ова наредба се примеоује пд шкплске 1869/70.гпдине када је  
             уведенп и шестпразреднп шкплпваое, а ученици су били пбавезни  
                  да ппхађају шкплу пд 6 дп 12 гпдина старпсти, пднпснп шкпла за  
                                ппнављаое (репетиција) пд 12 дп 15 гпдине старпсти.  
                      Настава пп  предметима је расппређена наставним планпм и  
                                               прпгрампм пд  I дп VI разреда. 

 
 



 
                                                                   
                                                           

   Ученици I и II разреда имали  

            су предмете: 

Ученици III и IV 

разреда,образовани су 

кроз предмете 

1.  Наука о религији 1.Наука о религији 

2. Говорне вежбе 2.Говорне вежбе 

3. Писање на румунском језику 3.Писање на румунском језику 

4. Читање на румунском језику 4.Писање на мађарском језику 

5. Мађарски језик                                                                                           5.Граматика-Румунска                                                                                

6. Математика 6.Аритметика са геометријом 

7. Певање 7.Географија 

8. Цртање 8.Певање 

9. Гимнастика 

 

9.Гимнастика 

 

Ученици V и VI разреда 

образовани су кроз предмете: 

 

 

Наука о религији 

Говорне вежбе 

Писање на румунском језику 

Писање на мађарском језику 

Граматика-румунска                                                                           

Аритметика са геометријом                                                                              

Географија 

Историја 

Устав 

Природа 

Физика 

 

 


