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МајаНиколова

Основношколство
усмедеревскомкрају
доДругогсветскограта

Исто ри ју школ ства не ко га кра ја, кроз не за вр ше не ле то пи се, за пи сни
ке, све до чан ства, се ћа ња или фо то гра фи је де це ни ја ма пи шу њи хо ви 

учи те љи и ђа ци. Али да се мно ге чи ње ни це ве за не за раз вој про све те у 
Ср би ји и обра зо ва ња ве ли ког бро ја ге не ра ци ја не би за бо ра ви ле, ис
тра жи ва чи школ ства бе ле же их у мо но гра фи ја ма. О ра ду Сме де рев ске 
основ не шко ле ДимитријеДавидовић и о дру гим основ ним шко ла ма у 
сме де рев ском кра ју пи сао је, из ме ђу оста лих, и Пе тар Ћу ко вић, на став
ник и пу бли ци ста.1 Овом при ли ком же ли мо да ука же мо на ме сто и уло гу 
основ но школ ског обра зо ва ња у овом кра ју, као и на зна чај ни по ду хват 

1 Пе тар Б. Ћу ко вић ро ђен је 14. фе бру а ра 1940. у Ав тов цу, оп шти на Гац ко, Република 
Срп ска. По сле за вр ше не Учи тељ ске шко ле у Ту зли ди пло ми рао је на Ви шој 
педагошкој шко ли у Бе о гра ду, на Гру пи за фи зич ко вас питање. Пр ве го ди не 
про фе си о на ла ног ра да про вео је у свом род ном ме сту, а затим је био на став ник 
у Основ ној шко ли у се лу Удо ви ца ма. Од 1974. па до пензи о ни са ња 2001. био је 
настав ник фи зич ког вас пи та ња, по моћ ник ди рек то ра и ди рек тор Основ не шко ле 
БраниславНушић у Сме де ре ву.

Као спор ти ста био је члан и пред сед ник Так ми чар ске ко мисије Одбојка шког 
са ве та Ср би је и Од бој ка шког са ве та Ју го сла вије, међународни од бој ка шки су дија 
и члан ме ђу на род не ко ми си је за одбојкашка так ми че ња Евро пе. До бит ник је 
више при зна ња ме ђу ко ји ма су и Мај ска на гра да Скупштине Општине Сме де ре во 
(1974), Сре бр ни знак Цр ве ног кр ста Ср би је (1979), Ме да ља за вој не за слу ге (1983) 
и Мај ска на гра да Ре пу блике Ср би је за по стиг ну те ре зу ла та те у обла сти спор та и 
фи зич ке кул ту ре за 1988. го ди ну.

Струч не ра до ве из ла гао је на ску по ви ма про свет них и спорт ских радника. 
Обја вио је не ко ли ко ра до ва из обла сти спор та и фи зич ке културе ме ђу којима 
су: Спортскошколскодруштвоуосновнојшколи, 1968; Спортуселу, 1971. и 
Психофизичкеособинемладиходбојкашицаиодбојкаша Смедерева, 1979. године. 
Аутор је не ко ли ко књи га као што су: Деветшкола, 2001, мо но гра фи ја се ла Удовице 
под на сло вом ОдПодгоредоданашњихдана, а из дао је две збир ке песама – 
Шареналивада,2000 и Белимантил 2006. го ди не. Последње, а мо жда и не го во 
најзна чај ни је де ло за истори ју школ ства и про све те је моно го ра фи ја Двавека
основнешколеДимитријеДавидовићуСмедерево, штам па но је у Сме де ре ву 2006. 
го ди не. Умро је у Сме де ре ву ок то бра 2007. го ди не
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Пе тра Ћу ко ви ћа ко ји је за бе ле жио по дат ке о до га ђа ји ма, при ли ка ма и 
лич но сти ма из ово га кра ја ко је су обе ле жи ле XIX и пр ву по ло ви ну XX 
ве ка.

По че так XIX ве ка у Ср би ји био је обе ле жен оства ре њем ду го при сут не 
же ље за соп стве ном др жа вом и те жњом ка де мо крат ском на чи ну жи во та. 
Пр ви срп ски уста нак до нео је мно ге про ме не ме ђу ко ји ма је био и по че
так раз во ја срп ског школ ства у та да осло бо ђе ним гра до ви ма и ва ро ши
ца ма. Од мах по осни ва њу Со вјет је, уз Ка ра ђор ђе во одо бре ње, из дао на
ред бу да се у сва кој на хи ји и ва ро ши ци уста но ви по јед на основ на шко ла 
са два раз ре да. Из из ве шта ја Ла за ра Ар се ни је ви ћа – Ба та ла ке са зна је се 
да су у Бе о гра ду и дру гим ма њим ме сти ма већ 1808. по сто ја ле шко ле. Али
садапочеткомове1808,несамоуБеоградунегоиудругимварошпима,
паланкамапаиумногимсеоскимопштинамаотворилесусеиподигле
школе,наравнокакосегдемогло.2Ме ђу њи ма би ла је и основ на шко ла у 
Сме де ре ву ко ја је по че ла са ра дом сеп тем бра 1806. го ди не.

Пр ви учи тељ сме де рев ске основ не шко ле био је Јо ван Ран чић ко ји је 
за крат ко вре ме оку пио 16 уче ни ка.3 Пре ма ни воу зна ња ђа ке је по де лио 
у три раз ре да – Бу квар це, Ча слов це и Псал тир це а учио их је и ра чун са 
по зна ва њем ро бе, прак тич на зна ња и ју нач ке на род не пе сме. Сме де
рев ски ђа ци у по чет ку су се де ли на по ду а ка сни је, на Ран чи ћев пред лог, 
за њих су на пра вље не ду гач ке клу пе са уском сто ном да ском. Доњегова
доласкадецасуусмедеревскојшколиседеланаземљикаотурићи;кад
ондође,ондаседозовудунђерииначинеклупе,адецазаседнуинаме
стесекакотреба.4

Ин те рес за обра зо ва њем у срп ском на ро ду је вре ме ном ра стао па је 
на ред них го ди на шко ла у Сме де ре ву оку пља ла све ве ћи број ђа ка и учи
те ља. Та ко је 1828. у шко лу би ло упи са но 116 уче ни ка ко ји су би ли рас по
ре ђе ни код три учи те ља: Ђор ђа По по ви ћа – учи те ља ста ри је кла се, Жив
ка Вељ ко ви ћа – учи те ља мла ђе кла се и Кон стан ти на По по ви ћа – грч ког 
учи те ља. Исте го ди не, на има њу су гра ђа ни на Ан те По по ви ћа, би ла је 
по диг ну та и пр ва школ ска згра да.

За кон ским про пи си ма Планзашколекакоимајупостојати из 1836. 
на ста ва је би ла уна пре ђе на па се ве ћа па жња обра ћа ла на обра зо ва ње 
са мих учи те ља и на упо тре бу уџ бе ни ка. За по тре бе основ не шко ле би ли 
су штам па ни и пр ви уџ бе ни ци: Буквар Ву ка Ка ра џи ћа, Беч 1837, Буквар 

2 С. Ћун ко вић, ШколствоуСрбијиуXIXвеку, Бе о град 1971, 8.
3 П. Ћу ко вић, нав. де ло, 38.
4 С. Ћун ко вић, нав. де ло, 8.
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Пе тра Ра до ва но ви ћа, Бе о град 1838. и ЧитанкаДи ми три ја Иса и ло ви ћа, 
Бе о град 1839. го ди не.

Из град ња др жа ве по европ ском ни воу зах те ва ла је ор га ни за ци ју школ
ства ко је би од го ва ра ло по тре ба ма и ин те ре си ма гра ђан ског дру штва. 
Пр ви зна ча јан ко рак оства рен је до но ше њем Устројенијајавногучили
шногнаставленија, 23. сеп тем бра 1844, ко јим је у Ср би ји уве ден је дин
стве ни школ ски си стем, а ко ји ће се то ком XIX ве ка уса вр ша ва ти и до
пу ња ва ти. Овим За ко ном на да ље пред ви ђе не су че ти ри вр сте шко ла: 
основ на, гим на зи ја, по сле нотр го вач ка и ли цеј а пр ви пут се спо ми ње 
и основ но школ ско обра зо ва ње жен ске де це.5 У основ ним шко ла ма, ко је 
су на се лу тра ја ле три а у гра до ви ма че ти ри го ди не, учи ла се ве ро на у ка, 
ма тер њи је зик, ра чун, исто ри ја, зе љо пис и пе ва ње. Де таљ но раз ра ђен 
са др жај на ста ве са ди дак тич ким ме то до ло шким и вас пит ним ин струк
ци ја ма био је дат, 24. ок то бра 1844, у ви ду Наставленијазаучитеље
основнихшкола.

До но ше ње за кон ских про пи са од ра зи ло се и на школ ство у сме де рев
ском кра ју у ко ме је школ ске 1845/46. би ло се дам шко ла, де вет учи те ља 
и 227 ђа ка. Ни је са мо број био по ве ћан не го и ква ли тет на ста ве што се 
од ра зи ло на успех у уче њу.
Закономоосновнимшколама из 1863. ство ре ни су по вољ ни усло ви 

за отва ра ње но вих шко ла, уна пре ђе ње на ста ве и шко ло ва ње учи тељ ског 
ка дра. По бе да но вог Ву ко вог пра во пи са у на ста ви и при ме на са вре ме не 
ме то де у уче њу чи та ња би ла је ре а ли зо ва на по ја вом Букварзаосновне
српскешколеЂор ђа На то ше ви ћа, штам па ног у Бе о гра ду 1870. го ди не. 
Ме ђу тим, у на ста ви је био при су тан вер ба ли зам о че му све до чи и рас пис 
Ми ни стар ства про све те од 10. де цем бра 1868. у ко ме Ди ми три је Ма тић, 
ми ни стар про све те на во ди: Дознаосамдамногиучитељинебринуда
дециолакшајуоноштоуче,објашњавајућиимсвештодецанеразуме
ју.Коднассеучисувишенапамет,атојесметњаумномразвојудецеи
шкодителесномнапредовањуипостизањузадатка,радичегадецаиду
ушколу.Оноштонеразумемо,већсамомеханичкинаучимонапамет,
нијеникаданашаимовина,нитиможебити;тојекаонештострано
штомукомулазиуглаву,апребрзоилакоизлазиизпамети.6

За хва љу ју ћи при вред ном раз во ју Ср би је осам де се тих го ди на XIX ве
ка Сме де рев ски округ се, об у хва та ју ћи ве ћи број се ла и за се о ка, знат но 

5 По себ на уред ба о шко ло ва њу жен ске де це до не та је 3. ју ла 1846. под на зи вом Закон
одевојачкимучилиштима.

6 С. Ћун ко вић, нав де ло, 86.
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про ши рио. То је ути ца ло да се и број шко ла, учи те ља и ђа ка по ве ћа па је 
школ ске 1879/80. ра ди ло 35 шко ла са 44 учи те ља и 1838 уче ни ка и 2 жен
ске основ не шко ле са 7 учи те љи ца и 368 уче ни ца.7

Про гре сив не иде је Сто ја на Но ва ко ви ћа, ми ни стра про све те, од ра зи ле 
су се и на уло гу основ не шко ле, ко ја по ста је ра зно вр сни ја и зах тев ни ја. 
Циљ основ них шко ла је био да обра зо ва њем и вас пи та њем, ши ри ве ру 
у на ро ду и спре ма но ве ге не ра ци је за гра ђан ски жи вот и за да ље шко
ло ва ње.

У Законуонароднимшколама ко ји је до нет пред крај XIX ве ка (1898.) 
у чла ну 1. би ло је на зна че но: Задатакјенароднимшколамадамушкој
иженскојдецидајуопштеобразовањеиваспитање,8 а у чла ну 14: Сва
комушкоиженскодете,којеживиуСрбији,дужноједасвршиосновну
школу.9 Сва ка ко да се овај зах тев о оп штем и оба ве зном обра зо ва њу оба 
по ла од ра зио и на број шко ла и уче ни ка и у сме де рев ском кра ју. Та ко је 
Сме де ре во, у два де се ти век, ушло као раз ви је на ва рош у чи јем је окру
гу ра ди ло 48 основ них шко ла са 110 учи те ља и 5935 уче ни ка и 3 жен ске 
основ не шко ле са 7 учи те љи ца и 368 уче ни ца.10

Девојачкаосновнашкола
По чет ком XIX ве ка Ср би ја је би ла еконoмски и со циопо ли тич ки не
раз ви је на зе мља са ма лим бро јем обра зо ва них љу ди. Тра ди ци о нал на 
ду жност же не, у па три ја хал ној сре ди ни, би ла је ње на бри га о по ро ди ци, 
де ци и ку ћи. Њен ула зак у со ци јал ни жи вот за ви сио је од раз у ме ва ња 
обра зо ва них љу ди и ста ту са ње не по ро ди це. Са обра зо ва њем жен ске де
це у Ср би ји за по че ло се сре ди ном XIX ве ка ка да су би ле отво ре не пр ве 
де во јач ке шко ле.

По чет ком XIX ве ка, као и у дру гим ме сти ма Ср би је, и у Сме де ре ву је 
ма ли број де вој чи ца по ха ђао основ ну шко лу. У спи ску ста ри јег раз ре да 
Сме де рев ске основ не шко ле из 1828. за бе ле же на су са мо два име на – Ја
ња Пе тро вић и Ја ња Про кић, ко је су, за јед но са сво јом бра ћом учи ле 
чи та ње, пи са ње, ра чун и цр кве но пе ва ње.11 (Ин те ре сан тан је по да так да 
је му шку основ ну шко лу у Бе о гра ду 1833. по ха ђа ло 14 де вој чи ца.) Број се 
не што по ве ћао школ ске 1841/42. ка да је нај мла ђу и сред њу кла су Нор мал

7 С. Ћун ко вић, нав. де ло, 126.
8 Закононароднимшколама, Бе о град 1898, 1
9 Исто, 4.
10 С. Ћун ко вић, нав. де ло, 148.
11 П. Ћу ко вић, нав. де ло, 47.
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не сме де рев ске шко ле по ха ђа ло по пет а ста ри ју кла су две, што је укуп но 
из но си ло 12 уче ни ца.12

Школ ским за ко ном – Устројенијем из 1844. по пр ви пут је би ло пред
ви ђе но обра зо ва ње жен ске де це ка ко у гра до ви ма та ко и у се ли ма. По
селимаидругиммањимместимаженскадецаучићесамушкомуједној
соби;самоседевојкесанавршеном10годиномучилиштепрестатипо
хађати,нитићесестаријеод10годинапримати.13

При ме на овог За ко на до ве ла је да су, у гра до ви ма и ма њим ме сти ма 
Ср би је, сре ди ном XIX ве ка по че ле са ра дом, по ред му шких, и жен ске 
основ не шко ле. У Сме де ре ву је школ ске 1851/52. осно ва на Жен ска основ
на шко ла са 86 де вој чи ца ко ју је во ди ла учи те љи ца Је ле на Пет ко вић. То
ком че тво ро го ди шњег шко ло ва ња оне су учи ле чи та ње, пи са ње, ра чун. 
цр та ње и ве ро на у ку као и руч ни рад – ве же ње, штри ка ње и ши ве ње. Вре
ме ном број уче ни ца се по ве ћа ва па је ра стао и број учи те љи ца та ко да су 
1881. на ста ву др жа ле че ти ри, а 1895. го ди не шест учи те љи ца.14

Са улaском у XX век обра зо ва ње жен ске де це по ста ло је сва ко днев на 
по тре ба па се због по ве ћа ног бро ја уче ни ца де ша ва ло да јед на учи те љи
ца пре да је у два раз ре да. То је био слу чај са Ми ли цом Ма рић ко ја је 1901. 
пре да ва ла у 3 и 4 раз ре ду Жен ске шко ле у Сме де ре ву.15

Сре ди ном XIX ве ка ра ди ла је са мо Жен ска основ на шко ла у Сме де ре ву 
а већ од 1857. у Сме де рев ској Па лан ци16 и од 1900. у Кр ње ву.17

И по ред мно гих ма те ри јал них и ор га ни за ци о них те шко ћа ко је су би ле 
вид не то ком XIX ве ка Сме де рев ски округ је до че као XX век са 51 шко лом, 
117 учи те ља и 6303 уче ни ка и уче ни ца. За овај ве ли ки број ђа ка, по ред 
дру штве ноеко ном ских окол но сти, за слу жни су и срп ски учи те љи ко ји 
су не се бич но ра ди ли на ши ре њу пи сме но сти и кул ту ре ме ђу срп ским 
на ро дом.

12 Л. Па вло вић, Споменица170годишњицеОсновнешколеДимитријеДавидовићу
Смедереву, Сме де ре во 1976, 86.

13 С. Ћун ко вић, нав. де ло, 31.
14 Л. Па вло вић, нав. де ло, 105.
15 Л. Па вло вић, нав. де ло, 106.
16 С. Ћун ко вић, нав. де ло, 128.
17 Исто, 151.



Маја Николова

102

Број шко ла, учи те ља и ђа ка у сме де рев ском кра ју то ком XIX ве ка18

Му шке основ не шко ле Жен ске основ не шко ле Укуп но
Год. Шко ла Учи те. Ђа ка Шко ла Учи те. Ђа ка Шко ла Учи те. Ђа ка

1806. 1 1 16 – – – 1 1 16
1828. 1 3 116 – – 2 1 3 118
1846. 7 9 227 – – – 7 9 227
1852. – – – 1 1 86 1 1 86
1858. 21 23 492 – – – 21 23 492
1880. 35 44 1938 2 5 238 37 49 2176
1900. 48 110 5935 3 7 368 51 117 6303

• 1806. и 1828. по да ци се од но се са мо на основ ну шко лу у Сме де ре ву.
• 1846. по да ци се од но се на основ не шко ле у: Сме де ре ву, Ло зо ви ку, Ко

ла ри ма, Сме де рев ској Па лан ци, Се лев цу, Кр ње ву и Це ров цу.
• 1858. по да ци се од но се на основ не шко ле у: Сме де ре ву, Ло зо ви ку, Ко

ла ри ма, Сме де рев ској Па лан ци, Ми ло шев цу, Ла по ву, Ве ли ком Ора шју, 
Мар ков цу, Ве ли кој Кр сни, Оси па о ни ци, Ли па ма, Се лев цу, Ко ва чев цу, 
Кр ње ву, Це ров цу, Аза њи, Ве ли кој Пла ни, Аџи бе гов цу и Ку сад ку.

Жен ске основ не шко ле у: Сме де ре ву и Сме де рев ској Па лан ци.
• 1880. по да ци се од но се на основ не шко ле у: Сме де ре ву, Аза њи, Ба ни

чи ни, Ве ли кој Кр сни, Во ди ца ма, Го ло бо ку, Ко ва чев цу, Ку сад ку, Сме де
рев ској Па лан ци, Се лев цу, Це ров цу, Ве ли кој Пла ни, Ве ли ком Ора шју, 
Кр ње ву, Ло зо ви ку, Ма лој Пла ни, Мар ков цу, Ми ло шев цу, Но вом Аџи бе
гов цу, Ра кин цу, Са ра о р цима, Ста ром Аџи бе гов цу, Вод њу, Вра но ву, Вр
бов цу, Ду бо ни, Ко ла ри ма, Ли па ма, Лу гав чи ни, Ма лом Ора шју, Ми ха и
лов цу, Оси па о ни ци и Ско баљу.

Жен ске основ не шко ле у: Сме де ре ву и Сме де рев ској Па лан ци.
• 1900. по да ци се од но се на основ не шко ле у: Сме де ре ву, Аза њи, Ба ни

чи ни, Ба ши ну, Ве ли кој Кр сни, Во ди ца ма, Гли бов цу, Го ло бо ку, Ја њи ло ву, 
Ко ва чев цу, Ку сад ку, Мра мо ра цу, Сме де рев ској Па лан ци, При дво ри ца ма, 
Ра бров цу, Ра бро ву, Ра та ри ма, Се лев цу, Це ров цу, Ве ли кој Пла ни, Ве ли
ком Ора шју, Кр ње ву, Ло зо ви ку, Ма лој Па ла ни, Мар ков цу, Ми ло шев цу, 
Но вом Аџи бе гов цу, Ра дов њу, Ра кин цу, Са ра о ри ци, Ста ром Аџи бе гов цу, 
Тр нов чи, Вод њу, Вра но ву, До бром До лу, Дру гов цу, Ду бо ни, Ко ла ри ма, 

18 Ста ти стич ки по да ци су пре у зе ти из не ве де них де ла С. Ћун ко ви ћа и П. Ћу ко ви ћа
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Лан до лу, Ли па ма, Лу гав чи ни, Ма лој Кр сни, Ма лом Ора шју, Ми ха и лов цу, 
Оси па о ни ци, Ра дин цу, Ско баљу и Удо ви ца ма.

Жен ске основ не шко ле у: Сме де ре ву, Сме де рев ској Па лан ци и Кр ње ву.
По да ци из на ве де не та бе ле на во де на за кљу чак да је ши ре ње Сме де

рев ског окру га, као и ве ћа на се ље ност ре ги о на ути ца ло на по ве ћа ње бро
ја шко ла, па са мим тим и на по ве ћа ње бро ја учи те ља и уче ни ка. То ком 
XIX ве ка број шко ла у Сме де рев ском окру гу по ве ћан је ви ше од 50 пу та, 
учи те ља и учи те љи ца 117 пу та а број ђа ка са 16 по пео се на 6303. Го ди не 
1806. ше сна ест уче ни ка и уче ни ца об у ча вао је је дан учи тељ, док је 1846. у 
про се ку би ло 25 ђа ка на јед ног учи те ља. Го ди не 1858. про се чан број ђа ка 
је не што био ма њи и из но сио је 21, а 1880. број је био знат но по ве ћан и 
из но сио је 44 ђа ка на јед ног учи те ља. Ула зак у XX век бе ле жи нај ви ши 
по раст та ко да је 1900. би ло 53 уче ни ка на јед ног учи те ља. На ве де не ци
фре ука зу ју да је са раз во јем школ ског си сте ма био по ве ћан број шко ла 
и учи те ља, као и про се чан број ђа ка ко ји је био до де љен јед ном учи те љу. 
Има ју ћи у ви ду ор га ни за ци о не и ма те ри јал не те шко ће ко је су пра ти ле 
раз вој школ ства то ком XIX ве ка, тре ба ис та ћи да је ве ћа струч ност учи
те ља и ви ши ни во њи хо вог обра зо ва ња омо гу ћа вао да се све те шко ће 
лак ше пре ва зи ђу, па и сам број до де ље них уче ни ка.

Основ на шко ла у Аза њи за вре ме Пр вог свет ског ра та
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И у де во јач ким шко ла ма, сре ди ном XIX ве ка, био је ма њи број уче
ни ца, а об у ча ва ле су их јед на или две учи те љи це. Са про ме ном од но са 
пре ма жен ском обра зо ва њу на гли по раст де сио се осам де се тих го ди на 
прет про шлог ве ка ка да је јед на учи те љи ца у про се ку оку пља ла раз ред 
од 48 уче ни ца а 1900. број се по пео на 52 уче ни це.

ШколствозавремеПрвогсветскограта
По сле об ја ве ра та, то ком 1914. и 1915, Ср би ја је хра бро бра ни ла сво је гра
ни це, али је, но вем бра 1915, би ла по ра же на и при мо ра на на по вла че ње. 
Та ко је Ср би ја пу не три го ди не би ла под аусто у гар ском, бу гар ском и де
ли мич но не мач ком оку па ци јом.

Је дан од ва жни јих за да та ка оку па тор ске по ли ти ке би ла је ор га ни за ци
ја на ста ве, од но сно из град ња обра зов ног си сте ма ко ји би, по ред сти ца ња 
зна ња, имао за циљ фор ми ра ње на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та 
срп ске омла ди не у ду ху Двој не мо нар хи је. Све обра зов не ин сти ту ци је, 
то ком Пр вог свет ског ра та би ле су под над зо ром Глав не вој не гу бер ни је 
– осмог оде ље ња, а сва ка шко ла је, по ред ди рек то ра, ко ји је имао офи цир
ски чин, има ла над зор ни ка и школ ски од бор. У но во о тво ре ним основ
ним шко ла ма углав ном су пре да ва ли аустриј ски офи ци ри и под о фи ци ри 
не спо соб ни за вој ну слу жбу као и учи те љи из Хр ват ске, Сла во ни је и Бо
сне и Хер це го ви не. У свим обра зов ним ин сти ту ци ја ма, фор ми ра ним по 
угле ду на Аустро у гар ске, би ла је за бра ње на упо тре ба ћи ри ли це а зна ња 
су се сти ца ла из хр ват ских и бо сан скохер це го вач ких уџ бе ни ка.

На ста ва у основ ним шко ла ма од ви ја ла се пре ма на став ном пла ну ко га 
су са ста ви ле оку па ци о не вла сти, а ко ји је био упу ћен свим шко ла ма 18. 
ок то бра 1916. го ди не.19 На ста вом су би ли об у хва ће ни сле де ћи пред ме ти: 
хри шћан ска на у ка, на став ни је зик, ра чу ни ца и ге о ме три ја, по зна ва ње 
при ро де, на у ка о чо ве ку, ле по пи са ње, цр та ње, гим на сти ка, руч ни рад 
и пе ва ње.

Сме де рев ски округ за вре ме Пр вог свет ског ра та био је по де љен на 
сре зо ве са три окру жне ко ман де: Сме де ре во, Сме де рев ска Па лан ка и 
Ве ли ко Ораш је.20

Као и у дру гим де ло ви ма Ср би је и у овом окру гу основ но школ ска на
ста ва од ви ја ла се са пре ки ди ма. Не до во љан број оку па ци о них учи те ља, 

19 ас,  вгг,  VI  I I/753, N 8606, 18. ок то бар 1916: На став ни план за основ не шко ле у 
Срби ји упу ћен свим окру жним ко ма на да ма. 

20 Kalenderdesk.u.k.MilitärGeneralGouvernementsinSerbia, Bel gra de, 1918, 15.
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као и за бра на за по шља ва ња до ма ћих, ути ца ли су да мно ге шко ле за вре
ме ра та пре ста ну са ра дом.

У про ле ће 1916. би ле су отво ре не основ не шко ле у Сме де ре ву, Сме де
рев ској Па лан ци и Ора шју. На осно ву Упи сни це уче ни ка основ не шко ле 
у Сме де ре ву са зна је се да је 1. сеп тем бра 1916. у шко лу би ло упи са но 358 
уче ни каца, од ко јих су сви, сем њих 11, би ли Ср би, а сле де ће школ ске 
го ди не би ло је упи са но још 40 ђа ка.21

И у дру гим ме сти ма Сме де рев ског окру га ра ди ле су основ не шко ле. 
Та ко је Основ на шко ла у Ло зо ви ку ра ди ла без пре ки да, али по што је 
згра да шко ле би ла де мо ли ра на на ста ва се од ви ја ла у при ват ним ку ћа ма 
ме ђу ко ји ма је би ла и ку ћа Вла де те Ч. Ни ко ли ћа.22

У Ве ли кој Пла ни, са пре ки ди ма, ра ди ла је основ на шко ла код Ве ли ке 
оп шти не, али су не ки уче ни ци, због кон ти ну и те та у обра зо ва њу, по ха ђа
ли шко ле у Сме де ре ву или Сме де рев ској Па лан ци. По се ћа њу та да шњих 
учи те ља Жив ка Лу ки ћа и Ве се ли на Ста ма то ви ћа, оп шти на је да ва ла пла
ту а ро ди те љи хра ну и огрев за учи те ља.23

Стро га ди сци пли на, обра зо ва ње и вас пи та ње по узо ри ма оку па то ра 
би ли су раз ло зи да су мно га де ца на пу шта ла шко ло ва ње. Иако је отва ра
ње шко ла био по ку шај да се од срп ске де це на пра ве до бри аустро у гар ски 
по да ни ци, стра ни учи те љи и иде о ло шки обо је на на ста ва ули ва ли су са мо 
не тр пе љи вост и страх од над моћ ног не при ја те ља.

Школствоупериодуизмеђудварата
По сле Пр вог свет ског ра та дру штве ноеко ном ске и по ли тич ке при ли ке 
од ра зи ле су се и на про све ту. Не у јед на че ност школ ских си сте ма у но во
фор ми ра ној др жа ви Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ути ца ли су 
да се школ ство, пр вих по сле рат них го ди на, спо ро раз ви ја.

По ЗаконуоизменамаидопунамаЗаконаонароднимшколамаодју
ла 1919. у Сме де ре ву је ра ди ла, у не што из ме ње ним усло ви ма, му шка и 
жен ска основ на шко ла. По што је због рат них при ли ка ви ше ге не ра ци ја 
оста ло без основ ног обра зо ва ња, као до пу на и про ве ра зна ња, би ли су 
фор ми ра ни те ча је ви. У Сме де рев ској основ ној шко ли те чај је по ха ђа ло 
23 уче ни ка и 31 уче ни ца, од 10 до 16 го ди на ста ро сти, ко ји су на кон не ко
ли ко ме се ци, на кра ју че твр тог те ча ја, ју ла 1920, по ла га ли за вр шни ис

21 Л. Па вло вић, Споменица170годишњицеОсновнешколеДимитријеДавидовићу
Смедереву1806–1976, Сме де ре во 1976, 129.

22 Пре ма бе ле шка ма Пе тра Ћу ко ви ћа, на став ни ка из Сме де ре ва.
23 Д. Ива но вић, Прваплањскашкола1836–2004, Ве ли ка Пла на 2005, 24. 
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пит.24 У Де во јач кој шко ли у Сме де ре ву, 1919/20. у сва три раз ре да би ло је 
упи са но 216 де вој чи ца.25

Је дан од по ку ша ја да се основ но школ ска на ста ва ујед на чи би ло је усва
ја ње Новогнаставногплана ав гу ста 1926, ко ји је ок то бра 1928. упот пу њен 
Привременимнаставнимпрограмом. У овим за кон ским ак ти ма по себ на 
па жња је би ла по све ће на са др жа ју на ста ве ко јим се ути ца ло на вас пи
та ње де це у ду ху на род ног је дин ства. Пр ви ју го сло вен ски за кон о шко
ла ма (Закононароднимшколама из де цем бра 1929.) из јед на чио је све 
основ нена род не шко ле ко је су об у хва та ле за ба ви ште, основ не шко ле, 
ви ше на род не шко ле, шко ле за не до вољ но раз ви је ну и де фект ну де цу и 
уста но ве ко је слу же оп штем на род ном про све ћи ва њу. Не ко ли ко го ди
на ка сни је, школ ске 1935/36, до нет је Новинаставнипланипрограмза
основнешколе ко ји је био је дин ствен за це лу зе мљу и ко ји је омо гу ћио 
ре ор га ни за ци ју на род не шко ле у прав цу са вре ме них вас пит них и на
став них на че ла.

У Закононароднимшколама, у чла ну 2, би ло је на ве де но: Наставаје
ународнимшколамаопштаиобавезнауцелојКраљевиниЈугославији.26 
То ком че то во ро го ди шњег шко ло ва ња, де ча ци и де вој чи це су, по уни
форм ном пла ну и про гра му, сти ца ли основ на зна ња из: на у ке о ве ри, 
ма тер њег је зи ка, ма те ма ти ке, исто ри је, ге о гра фи је, по зна ва ња при ро де, 
цр та ња, пе ва ња, гим на сти ке, ле пог пи са ња и руч ног ра да. За хва љу ју ћи 
од ред ба ма овог За ко на број уче ни ка и учи те ља био је по ве ћан, а не пи
сме ност у на ро ду би ла је сма ње на.

И у Сме де рев ском окру гу број уче ни ка је био знат но ве ћи. Због по ве
ћа ног бро ја ђа ка, ме ђу ко ји ма је би ло и де це из бе глих Ру са, го ди не 1926/7. 
из Сме де рев ске основ не шко ле из дво је ни су уче ни ци за но ву шко лу на 
пе ри фе ри ји или Основ ну шко лу на Ца ри ни ко ја је 1932. до би ла но ву 
згра ду.27

Као по моћ си ро ма шној де ци до бро тво ри из Сме де ре ва и дру гих ме
ста, 1926. фор ми ра ли су при шко ли Фондзасиромашнудецу ко ји је, уче
ни ци ма ко ји ни су има ли оба ро ди те ља или чи ји ро ди те љи ни су има ли 
до вољ но сред ста ва за њи хо во из др жа ва ње, по кла њао оде ћу и обу ћу.28

Школ ске 1937/38. ве ли ки број ђа ка по ха ђао је Основ ну шко лу у Сме
де ре ву ко ја је та да има ла 23 оде ље ња са 1075 уче ни ка и уче ни ца и 25 на

24 П. Ћу ко вић, нав. де ло, 58.
25 П. Ћу ко вић, нав. де ло, 58.
26 Закононароднимшколама, Бе о град 1929, 3.
27 Л. Па вло вић, нав. де ло, 182.
28 П. Ћу ко вић, нав. де ло, 59.
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став ни ка.29 По ре ђе но са по да та ком из 1806, ка да је шко лу по ха ђа ло све га 
16 ђа ка и ка да је ра дио са мо је дан учи тељ, са на ве де ним по да ци ма из 
1937/8, ка да је би ло 1075 уче ни ка и 25 учи те ља, на во ди на за кљу чак да је у 
пе ри о ду ду гом 130 го ди на учи њен ве ли ки на пре дак у обра зо ва њу срп ске 
мла де жи ко ја је жи ве ла на про сто ру Сме де рев ског окру га.
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Smederevo has over 200 years long tradition as cultural and educational cent
er. First Smederevo elementary school from 1806 managed by the teacher 
Rančić was just the beginning of longlasting development of the school 
system in this region. Although the main directives for development of the 
school system in the 19th and the first half of the 20th century were given by 
the Ministry of Education by means of various laws and regulations the repu
tation of certain school was determined by the devotion of its teachers. And 
teachers did know that educated people are promoters of national enlighten
ment and general progress of the society so they tried by their professional 
work and everyday life to motivate as many pupils as possible.

Having generally a dual task – to influence the formation of all moral valu
es and to educate for everyday life, the Smederevo elementary school as after 
all also other elementary schools had its historical evolution, which inevitably 
depended on social, political and economic circumstances. And regardless 
of being the structural framework of educational system or just the segment 
of it, the school existence had impact on formation of many generations of 
the Smederevo pupils and among them were also those who obligated the 
society with their ideas and achievements.
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