


Glavninu podataka 
o našoj školi dobili 
smo iz Spomenice, 

ali i iz sjećanja naših 
roditelja, djedova, 
baka, nastavnika ... 





 

Škola je započela s 

radom  

pod imenom 

 

Budući da nismo 

imali školsku 

zgradu u početku 

smo radili u zgradi 

Mađarske škole. 



 

Veliki problemi - nedostatak prostora, 
nedostatak stručnog kadra, stari namještaj 

... 



 
Mjesto na kojem je 1960. izgrađena stara 

montažna zgrada  Pete škole  

Lenjinova 
(danas 

Zvonimirova) 
104  



Stara montažna Peta škola 
(fotografija iz Domovinskog rata). 



Prešli smo u novu školu  7. studenog 1960. 



Razredi su 
tijekom 1960-ih 
bili vrlo brojni,  

a uvjeti rada vrlo 
teški.  



U učionici bi 
to izgledalo 

ovako. 



Neka dignu ruke oni 
koji vole  školu? 





Nismo imali dvoranu pa 
smo pod tjelesnim, 

zimi, često igrali šah! 



Sjećanja starijih generacija = snijeg, igra, druženje, peć, 
sušenje čarapa, sjedenje na sanduku za  drva ... 

Juuupi! Naš sin ne 
sjedi na sanduku  

za drva! 



Uvedena je i međusmjena  11.30 – 14.00 

      U školu se išlo 
i subotom. 



Učili su se i neki drugačiji predmeti 





Promjena imena na svečanoj sjednici 
 25. travnja 1964.   



Najslabiji uspjeh ikad – 7.a 1967. 

prosjek – 2,61 



Gradnja školske ograde – donacije roditelja – 
lakše se diše – nema više ometanja nastave.  



Društveno korisni i proizvodni rad = 
učenici i nastavnici su brali kukuruze, 
skupljali kestenje i žile od panjeva ... 



Nekadašnje slobodne aktivnosti: 

Crveni križ je 1967. 
proveo akciju za 

pomoć 
prijateljskom 

narodu Vijetnama 



Posjete književnika našoj školi 

Gustav Krklec, 
Anđelka Martić,  

Božidar Prosenjak  
... 



Otvaranje Dječjeg doma za  odgoj i 
rehabilitaciju maloljetnika 



Kada nova škola?  

Kada? 

Kada? 

Kada? 
Kada? 

Kada? 
Kada? 

Kada? 

Dobit ćemo novu školu? 
Za 20 godina! 



‘’Znanost mladima’’ – nagradne ekskurzije 

Bilo kuda, samo da se ide. 



Posjete prijateljskih škola 



Naši učenici su 
zasadili i prva 

stabla  u parku 
pored željezničkog 

kolodvora. 



Temelji za novu školu položeni su 1987. godine 



Domovinski rat (1991.)  
– stradale su obje škole 

    Stara škola Nova škola 





U novoj školskoj zgradi, sa novim 
ravnateljem i stručnim nastavnim 
kadrom škola dobiva novi zamah i 

postaje među najuspješnijim 
školama županije. 



Kako i prijašnjih godina, tako i u ovoj 
školskoj godini imamo izvrsne rezultate 

na županijskim i državnim natjecanjima iz 
hrvatskog jezika, geografije, kemije, 

biologije, matematike, povijesti, glazbene 
i tjelesne kulture, engleskog jezika, na 

likovnim natječajima ... 



Najveći uspjesi na 
državnim 

natjecanjima 
znanja’’Znanost 

mladima’’ 



Najveći uspjesi na državnim natjecanjima znanja: 



Najveći uspjesi na državnim natjecanjima znanja: 



Najveći uspjesi na državnim natjecanjima znanja: 



     2006. 




