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 Да вам се представим. Ја сам Основна школа у Доњем Нерадовцу. Рођена сам као 

сироче давне 1905. године у приватној згради - ћерани преправљеној за мене. Те прве 

године имала сам тридесетак ученика и учитеља Аћима.

 У времену од 1914. до 1918. године нисам хтела да моја деца уче на туђем језику, па 

нисам ни радила. Од 1919. до 1928. била сам смештена у згради изграђеној за општину. 

 Од новембра 1928. живим у згради начињеној за мене. Од 1945. била сам 

самостална, а затим сам припадала Вуковој и Домановићевој школи. Од 1983. део сам 

школе „Светозар Марковић“ у Врању.

 Моји ђаци идући од куће до школе посматрају рад марљивих сељака и од њих уче 

да је рад основ сваког успеха, а гледајући Спомен - плочу погинулим за слободу, која се 

налази у школском ходнику, схватају да је слобода животима плаћена и да је треба чувати.

 До пре неколико година осећала сам се пасторчетом јер се мало ко о мени бринуо, а 

онда сам осетила домаћинску руку – руку новог директора Светозара Здравковића – Тозе. 

Те 1994. године дошли су мајстори, умили моје лице, окружили сјајним лимом моју капу и 

начинили бетонске стазе око мене. 

У мом дворишту су забрујале 

моћне машине и начиниле две 

терасе – игралишта на којима сада, 

до миле воље, могу да се играју 

моји ђаци.

 Овог лета моје учионице и 

ходник добиле су чисте и беле 

зидове и офарбане прозоре и врата 

и неонско осветљење. Просто не 

могу себе да препознам! Постала 

сам нова. 

 Идуће године мој домаћин, 

који ме често посећује ,  увек 

насмејан и ведрих плавих очију, 

обрадоваће ме и изненадити 

неким новим даром који ће ме 

учинити још лепшом, а моје ђаке 

веселијим.

 Нека школа „Светозар 

Марковић“ у Врању, њени ђаци и 

сви њени радници, на мојој 91. 

годишњици приме пуно поздрава 

од мене, мојих ђака и учитеља из 

Доњег Нерадовца.

У моје име,

Стојан Ђорђевић, учитељ

(преузето из ,,Искрица" број 4, 1996)



ОД ЋЕРАНЕ  И АПСАНЕ ДО САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ -

ШКОЛA У ДОЊЕМ НЕРАДОВЦУ

 Давне јесени 1905. године, у кући сељака Мите Ђорића, отворена је школа у 

Доњем Нерадовцу. За потребе школе адаптирана је „ћерана“ (дугачка просторија која је 

била без тавана и служила је као магацин за разне потребе). Од ћеране је направљена 

учионица и једна или две просторије за становање учитеља. У саставу школе налазило се и 

једно мало одељење - „апсана,“  у коме су затварани ђаци који нису научили лекцију или  

су били немирни. За незнање и лоше понашање остављани су у „затвору“ 2 сата, а за већи 

несташлук или тучу и без ручка. Казна је било и клечање, стајање у углу и батинање.

 Упис у школу важио је само за мушку децу од 7 до 9 година. Школске 1905/1906. 

школу је похађало 30 ученика и долазили су из Доњег Нерадовца, Горњег Нерадовца, 

Рибинца, Павловца и Стропског. Тадашњи ђаци нису имали свеске већ таблице од црне 

плоче уоквирене дрвеним рамом на чијем је једном крају била рупица кроз коју је 

провучен канап а на другом крају привезан сунђерчић за брисање написаног. На једној  

страни табла је имала извучене широке и тесне линије за писање реченица, а на другој 

квадратиће где се писао „рачун“.

 У времену од 1914. до 1918. године, школа није радила због  Првог светског рата.  

До Другог светског рата је носила име Државна национална школа „Свети Сава" и радила 

је самостално као четвороразредна све до 1961. године, када је припојена најпре Основној  

школи „Вук Караџић“ у Врању, а касније врањској Основној школи „Радоје Домановић.“.

           Од 1983. године, школа у Доњем Нерадовцу ради као истурено одељење матичне 

Основне школе „Светозар Марковић“. 

 Школа је имала две велике реконструкције - 1994. године, за време мандата 

директора Светозара Здравковића и 2003. године, током мандата директора Предрага 

Стевановића. 

            Данас је то лепа и уређена школа са савременим наставним средствима. У таквим 

условима, уз ентузијазам младих учитељица Лидије Новковић, Данијеле Стојиљковић, 

Сузане Анђелковић, Ружице Цветковић и њихових ученика, као и залагање помоћног 

радника Милорада Додића (он је трећа генерација у својој породици која се бави овим 

позивом), школа ће наставити да даје успешне и талентоване ученике.

 Ивана Стефановић
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