
Основна школа “Братство јединство” у Куцури

Образовање у Куцури је почело 1765. године када су се Русини доселили у ово село. Током више од 265
година ученици су имали прилику да се школују на свом матерњем језику: русинском, српском или
мађарском.

Специфичности школе

У свим разредима имамо по једно одељење (укупно 8) у којима се настава изводи на русинском, и по 2
одељења (укупно 16 на нивоу школе) у којима се настава изводи на српском језику.

Свим заинтересованим ученицима омогућено је изучавање русинског и мађарског језика са елементима
националне културе, као изборног предмета од 1. до 8. разреда.

У школи се у оквиру изборног предмета – верска настава изучавају: православни катахизис,
гркокатолички веронаук и римокатоличка веронаука.

Сви ученици и већина запослених живи у Куцури, а део наставног особља путује из Врбаса, Новог
Сада...

Историјат школе

Најстарија вест о школи у Куцури потиче из пролећа 1765. године.
Постојање школе и „гркокатоличког“ учитеља помиње коморски провизор у Кули Стефан Несмер у

свом извештају од 11.4.1765. године. Русинске народне школе су у тесној вези са црквама и црквеним
општинама које су их издржавале. Настава је у тим школама била на народном, русинском језику са књигама
које су стизале из Прикарпатја. Учило се писање, читање, рачун и веронаука. Предпоставља се да је први
русински учитељ био Ферко Кирда, брат првог свештеника и администратора парохије у Куцури Осифа
Кирде.

Несмер наводи име српског учитеља Стевана Бранисављевића. У време досељавања Русина у ово
место, Срби, ако не и раније, онда у исто време, такође имају организовано школство за своју децу. У
недостатку ранијих материјалних доказа (писаних извора) сматра се да је 1765. године почело образовање и
на српском и русинском језику у Куцури.

Познато је да су се већ 1800. године деца мађарске националности у Куцури образовала на свом
матерњем језику. Први учитељ је био Херман Леринц, а после њега су радили: Јанош Матеа, Јожеф Барта,
Петер Фехервари, Петер Сикора, Јожеф Грејнер, Јанош Квандук, Карољ Рек, Матијас Хофлик. На простору
непосредно поред римокатоличке цркве саграђена је 1832. године школа од набоја са кровом од трске.
Школовање на мађарском језику се одржало у прва четири разреда основне школе све до 1975. године, а данас
се у нашој школи изучава изборни предмет мађарски језик са елементима националне културе од 1. до 8.
разреда.

Име “Братство јединство” школа је добила 1948. године. До 1965. године наша школа је користила
разне локације у селу.



1967. изграђена школска зграда (12 учионица, санитарије, комуникације)

1984-1985. – доградња фискултурне сале са централним грејањем целог објекта

1987. доградња канцеларија, зборнице, архиве и школске кухиње

доградња терена за кошарку и одбојку у песку



2015. доградња летње учионице

Школа је одувек имала добре учитеље и наставнике.



Испред школског дворишта налази се споменик. Испред споменика су одржаване приредбе и сусрети, а у
програму су увек учествовали и ученици наше школе.

Датуми значајни за школу завршавали су се и дружењем у зборници или у ходнику школе.



У школском дворишту је био постављен авион око којег су се ученици радо играли и фотографисали.

Ученици наше школе су увек били успешни на разним такмичењима.

Фискултурну салу користимо за мање приредбе, као што је приредба за ђаке-прваке или обележавање дечје
недеље.





Такође, сала се користи за спортска такмичења поводом Дечје недеље или Дана школе.

У школском дворишту се организују спортска такмичења и изложбе животиња.



Најчешће се школске приредбе одржавају у Дому културе са којим школа има добру сарадњу.

На истoj бини Дома културe испраћамо ученике 8. разреда.



Поводом Дечје недеље сваке године се организују разне радионице на тему здраве исхране и рециклаже.

Најбројнија и најактивнија секција у школи је еколошка секција. Наши ученици су веома вредни и радо
учествују у чишћењу обала канала и околине школе, сакупљању чепова и ПЕТ амбалаже, садње дрвећа око
канала и у селу, предавањима и разним еколошким акцијама и радионицама.





Наши ученици припремају и новогодишњу изложбу на којој продају своје радове и колаче које су припремиле
њихове маме или баке, а сав прикупљен новац се даје за лечење болесне деце из нашег села или општине
Врбас.





У нашој школи се учи веронаука и обележавају верски празници.



Велика пажња се поклања народној традицији и наши ученици учествују у раду фолклорних ансамбала КУД
“Жетва” и КУД “Завичајно врело”. Учествовали смо на манифестацији народне традиције у Равним Селу, а на
републичкој смотри у Каравукову смо освојили награду.



Сваке године обележавамо Дан Русина.

Обележавамо и школску славу - Дан светог Саве.



Школа сарађује са свима који поштују њен рад и желе да помогну наставним и ваннаставним активностима:

 Школа “Петро Кузмјак” у Руском Крстуру

 Национални савет Русина

 Еколошки покрет Врбас



 Библиотека у Куцури

 Геронтолошки центар Куцура

 Месна заједница Куцура

 Дом културе Куцура



 Добровољно ватрогасно друштво Куцура

 Етно клуб “Отето од заборава”



 Куцурски самостан

 Полицијска станица Врбас



 Црвени крст Врбас

 Председник општине Врбас

 Фудбалски клуб “Искра”



 Центар за физичку културу Врбас

 Волонтери из Холандије

 Хуманитарне организације из Холандије и Немачке


