
У Варварину, 12-13. 05. 2012. године 

Програм  

републичког 

такмичења из хемије 

 

Према постојећој документацији, 
основна школа у Варварину је основана 
још далеке 1839.год. као приватна 
установа. Дванаест година касније следи 
отварање и других општинских школа на 

подручју.  

1842.год. школа у Варварину постаје 
државна. Основна школа у Варварину је 
1851.год. имала 77 ученика и то су 
углавном била мушка деца. Почетком ХХ 
века, диференцијација привредног 
живота и развој производних снага 
захтевали су даље ширење школске 

мреже. 

Отуда је у овом предратном периоду 
отворено још неколико четвороразредних 
школа у овој општини . После другог 
светског рата постепено се побољшава 
стање у погледу школског простора и 
његове опремљености.                     .                  

  

Данас основну школу у Варварину и 
Горњем и Доњем Катуну похађа 544 
ученика у 25 одељења (22 + 3 комбинована 
одељења) из ове школе је изашао велики 
број ученика који су постигли врхунске 

резултате у даљем школовању. 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ О Ш “Јован Курсула” Варварин 

e-mail: skolavarvarin@yahoo.com 

Варварин, Светог Саве 6 

Телефон/факс: 037-788-339 

О ОШ “ Јован Курсула” Варварин 



ВАРВАРИН 

Са жељом да сви ученици имају 

пуно успеха у такмичењу и да им 

боравак у нашој средини остане у 

лепој успомени  

Колектив и ђаци Основне школе 

Програм такмичења 

Субота, 12. 05. 2012. год.  

8 
30 — 

9 
00

   Пријем такмичара и гостију 

9 
00 — 

9 
30 

Свечано отварање такмичења 

 

- Химна школе 

- Поздравна реч директора 

- Обраћање представника друштва 

- Обраћање начелника школске управе 

- Отварање такмичења — Председник 

  Општине Варварин 

- Фолклор - КУД „ Јован Курсула“ 

10 
00 — 

12 
00

     Израда теста 

12 
00 — 

16 
00 

    Преглед тестова 

12 
00 — 

16 
00     

  Незванични резултати  

                     и решавање приговора 

19 
00          

Званични резултати на тесту 

Недеља, 13. 05. 2012. год. 

  

9 
00 — 

11 
00

   Експерименталне вежбе 

                    и истраживачки радови 

11 
00 — 

13 
00 

   Преглед лабораторијских 

                    вежби 

13 
00 — 

14 
00      

Незванични резултати и 

                    решавање приговора 

16 
00    

Званични резултати 

                   проглашење победника 


