
Osnovna škola Špansko Oranice, Zagreb 

“U našoj školi sazrijevamo zajedno!” (motto škole). 



Kako je sve započelo 
 
 

Osnovna škola Špansko Oranice 
osnovana je 17. svibnja 2007. godine 
odlukom Skupštine Grada Zagreba. 

Upisno područje obuhvaća sljedeće 
ulice: Ante Mike Tripala, Dinarski put, 
Drage Stipca, Franceska Tenchinija, 
Josipa Strganca, Kolenovačku, 
Komarski put, Majdanski put, Stjepana 
Majora, Miroslava Milića, Oranički 
odvojak, 6. Pavlenski odvojak, 
Pavlenski put, Pribojevićevu, Sigetsko 
polje, Šetalište 150. brigade, 
Tušilovićku, Trg 101. brigade, Vlade 
Gotovca, Vrbovljanski put, Vučevački 
put, Vukmaničku, Zagrebačku. 

Gradnja škole započela je početkom 
listopada 2006. godine. 

Prva fotografija koju imamo u arhivi 
potječe iz 11. siječnja 2007. godine. Na 
njoj možete vidjeti kako je tada 
izgledalo gradilište. 



Tijekom ljeta ubrzano se gradilo… 

Radovi na izgradnji škole brzo su napredovali, iako je još 12. srpnja škola 
bila daleko od dovršenosti. 

 



Prvo uključenje rasvjete. 

29. kolovoza, četiri dana prije početka nastavne godine, u školi je prvi put 
uključena rasvjeta. Bilo je oko 20 sati. 

 



Uređenje prostorija 2.9.2007. 

U nedjelju 2. rujna 2007, dan prije početka nastave, još smo uređivali 
prostorije i sve pripremali za početak. 

 



Početak nastave. 

U ponedjeljak 3. rujna 2007. započela je nastava i naša škola krenula je u 
svoju povijesnu pustolovinu. Na slici tadašnji 3.c odjel. Prvoga tjedna 
imali smo 654 učenika od kojih je većina prešla k nama iz OŠ Tituša 
Brezovačkog. Zbog naknadnog upisa već u drugom tjednu premašit ćemo 
broj od 700 učenika. Tako je bilo na početku. 

 



Otvorenje škole 14. rujna 2007. 

U petak 14. rujna 2007. školu i susjedni dječji vrtić „Sunčana” otvorio je  

gradonačelnik Milan Bandić.  Ovako smo ga dočekali na ulazu u školu.  



A danas? 

• Danas škola ima 935 učenika u 35 
razrednih odjela. Radi u dvije smjene.  

• U školi se priprema 400 ručkova, 570 
mliječnih obroka i 190 užina za učenike. 

• Škola je dobro opremljena nastavnim 
pomaglima. U svakoj učionici je po jedno 
računalo i stropni dlp projektor 

• Svaki učenik ima svoj garderobni ormarić 
 

 



I još malo… 

• Škola je vježbaonica za studente Filozofskog 
fakulteta i Centar za polaganje stručnih ispita 
pedagoga pripravnika 

• Od 2010. škola ugošćuje završna natjecanja 
programa „Vikendom u športske dvorane” 
zagrebačkih osnovnih škola 

• Od 2011. škola organizira Županijska 
natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika 



Naše učenike zanimaju mnoge 
stvari… 

• Naši učenici su radoznali i zanimaju ih mnoge 
stvari. Rado sudjeluju u školskim i 
izvanškolskim aktivnostima. Sve to nastojimo 
podrobno popratiti na školskoj web stranici 
http://www.os-spansko-oranice-zg.skole.hr/. 

• Nešto od svega toga prikazujemo na 
fotografijama koje slijede. 
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Izvannastavne aktivnosti  
 

Fotografija folklorne skupine na božićnoj priredbi 2007. godine. Osim nje 
u razrednoj nastavi djeluju lutkarske, plesne, glazbene, dramske, 
novinarske, recitatorske, likovne skupine; njemačka i engleska igraonica i 
kreativna radionica te tri skupine polaznika katoličkog vjeronauka 
(biblijsko-karitativna, stvaralačka i prvopričesnička). 



Tamburaški sastav 

Naš tamburaški sastav djeluje od 2010. godine. Na slici: nastup na 
festivalu dječjeg folklora „Baše kolo veliko” 29. studenog 2011. 



Školski pjevački zbor 

Fotografija s božićne priredbe 2009. Osim zbora u predmetnoj nastavi 
djeluju skupina za računalno programiranje, školski pjevački zbor, dvije 
dramske skupine i skupina računalnih servisera.  Učenici koji pohađaju 
katolički vjeronauk pripremaju se za krizmu. 

 



Športske aktivnosti u školi 

Izvan redovite nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenici imaju 
mogućnost sudjelovati u košarci, odbojci, softballu, atletici, stolnom 
tenisu, badmintonu, karateu, taekwondou i akrobatskom rock’n rollu. U 
školi se provodi program „Vikendom u športske dvorane”. 



Vikendom u športske dvorane 

Program „Vikendom u športske dvorane” provodi se u školi od 2008. 
godine. Okuplja oko 300 polaznika. Od 2010. škola je domaćin završnih 
natjecanja programa na razini cijeloga Zagreba. Fotografija je iz travnja 
2011. 



Lino višebojac 

7. travnja 2011. prvi put smo u školi ugostili športsku priredbu „Lino 
višebojac”. Ovakvo je bilo ozračje… 

 



Pobjednici 

A na ovoj slici su naši prvi pobjednici Lina višebojca. Društvo im prave 
dvojica hokejaša Medveščala i slavni stolnotenisač Zoran Primorac. 

 



Ekološke aktivnosti 

U školi djeluju dvije ekološke skupine učenika razredne nastave. Na 
fotografiji je prizor s Međunarodnog dana sadnje drveta, 21. rujna 2011. 



Sadimo cvijeće 
 
Sadimo cvijeće 
 

Učenici razredne nastave posadili su cvijeće oko škole na nekoliko mjesta. 



Izvanučionična nastava 
 

Naši učenici rado sudjeluju u svim 
oblicima izvanučionične nastave, 
osobito pak u izletima. 

Na slici: članoi eko skupine 3.d u 
posjetu Zagrebačkom zoološkom vrtu u 
rujnu 2011. 



Škole učenika u prirodi 

Učenici trećih razreda idu u Školu učenika u prirodi na Sljeme, a četvrtih u 
Novi Vinodolski ili u Crkivenicu. Slika potječe sa škole učenika u prirodi 
(4.r) u Novom Vinodolskom 2011. godine. 

 



Posjet Pošti  

Učenici drugih razreda u posjetu Zagrebačkoj Pošti u Branimirovoj ulici, 
jesen 2010. godine. 



Humanitarne akcije 

Naši učenici ističu se željom za pomoć 
ljudima u potrebi i nije ih nimalo teško 
motivirati na to. Na slici: 1.d odjel s 
predstavnikom humanitarne akcije 
„Veseli Djedovi Mrazovi”, prosinac 
2010. 



Priznanje Plavog telefona „Nipetnišest” 

30. listopada 2011. priznanje Udruge Plavi telefon za humano djelo dobili 
su naši odjeli 2.c i 2.d te učenik Petar Domjanović. Ima toga još, ali 
nemamo prostora da bismo sve uvrstili… 



Izleti i ekskurzije 

Svi učenici rado sudjeluju na jednodnevnim izletima ili izvanučionoj 
nastavi, a od početka škole redovito organiziramo i višednevne završne 
ekskurzije za sedmaše. Na slici su učenici 8.a (2008. godine) na 
jednodnevnom izletu na Krku.  „Uslikani” su upravo u času puta brodom 
ka franjevačkom samostanu na otočiću Košljun. 

 



Predavanja i edukativne priredbe za učenike 

Zajedno s drugim ustanovama i građanskim udrugama organiziramo 
edukativna predavanja, tribine i radionice za učenike. Na slici članovi 
Hrvatskog fizikalnog društva demonstriraju pokuse iz fizike (“Fizika 
ekspres”), 2009. godine. 

 



Školske priredbe 
 

Nastavnu godinu uvijek započinjemo 
prijamom učenika prvih razreda i 
priredbom na kojoj su nazočni i njihovi 
roditelji.   



Dan zahvalnosti za plodove žetve (listopad) 

Izložbu plodova organiziramo u športskoj dvorani, a na njoj sudjeluju svi 
razredni odjeli. Višak plodova poklanjamo pučkim kuhinjama. 



Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje 

18. studenog cijela Hrvatska prisjeća se žrtava Vukovara i Škabrnje u 
Domovinskom ratu. Naše Vijeće učenika tom prigodom ima sat povijesti, 
a njegovi članovi zapale po jedan lampion za svaki razredni odjel u 
spomen našim poginulima. 



Sveti Nikola 

6. prosinca učenike posjeti  Sveti Nikola. Nismo im nikad odali tajnu tko 
ga glumi iako su to jako htjeli znati. 



Božićna priredba 

Prvo polugodište završavamo tradicionalnom božićnom priredbom. 



Školski pjevački zbor na božićnoj priredbi 

Fotografija iz 2007. 



Dramske i literarne skupine 

Dramske i literarne skupine svoj dio Božićne priredbe obično organiziraju 
u knjižnici ili predvorju radi zvučnih i akustičnih uvjeta. Na slici je prizor s 
priredbe 2010. godine. 



Poklade u školi 

Za poklade se maskiraju svi učenici i učitelji.  



Dan škole 

Dan škole obilježavamo u svibnju. Prizor s nastupa jedne od dramskih 
skupina. 



Dan škole 

Na Danu škole održavamo i športska natjecanja na kojem sudjeluje 
mnoštvo učenika. 



Dan škole, kulturno-umjetnička priredba 

Na Dan škole oko 18 sati u športskoj dvorani organiziramo glavnu 
kulturno-umjetničku priredbu. Na slici je folklorna skupina, 2010. godine.  



Plesne skupine 

Na našim priredbama redovito nastupaju i neki od klubova ili plesnih 
skupina koje rade s našim učenicima. Na slici je dio nastupa plesne 
skupine „Osmijeh” na Danu škole 2011. godine. 



Još jedna plesna skupina… 

Nastup plesne skupine TT na Božićnoj priredbi 4.a i 4.c 13. prosinca 2011. 
Skupina okuplja učenice predmetne nastave. 



Priredbe učenika razredne nastave za roditelje 

Jedna od priredbi za roditelje učenika razredne nastave, godina 2008.  



Natjecanja 

Naši učenici svake godine sudjeluju na 
natjecanjima u poznavanju raznih 
predmeta, i svake godine su sve 
uspješniji. Do sada se troje od njih 
probilo na državna natjecanja. 

2010. Ante Buljan (8.b) bio je drugi na 
državnom natjecanju u poznavanju 
njemačkog jezika, a Anja Mioković 
(7.a) četrnaesta među 
matematičarima. 

2011. godine Petar Domjanović (6.a) 
probio se na državno natjecanje 
Lidrano recitacijom pjesme „Stric-Vujc” 
Miroslava Krleže. 

2011. godine škola je prvi put u svojoj 
povijesti organizirala županijsko 
natjecanje, i to iz hrvatskog jezika. Na 
slici je prizor s natjecanja 10. ožujka.  



Lidrano  

Naši učenici redovito sudjeluju na Lidranu. Slika je s nastupa dramske 
skupine 7. razreda na općinskom Lidranu 2011. godine. 



Naši talenti 

Ponosimo se našim nadarenim 
učenicima. Na koncu školske godine 
dodjeljujemo ih pohvalu “Naši talenti”. 
Do sada je troje naših učenika 
sudjelovalo na državnim natjecanjima 
iz raznih predmeta, a velik broj 
natjecao se na županijskim 
natjecanjime. 

Mnogo je onih koji se ističu u raznim 
aktivnostima izvan škole, tako da našu 
školu pohađaju prvaci Hrvatske u plesu 
i ritmici i u raznim športskim 
disciplinama.  

 



Javna djelatnost i suradnja s drugima 
 

Naša folklorna skupina i tamburaški sastav na festivalu dječjeg folklora 
„Naše kolo veliko” 29. prosinca 2011. 



Zajedno s vrtićem „Sunčana” 

Naši učenici kite božićno drvce s djecom iz susjednog vrtića Sunčana 
(prosinac 2010.) 



Koncerti  

Nastup Zagrebačkog dječjeg gitarskog orkestra u školi, prosinac 2010. 



Priredbe 
 

Prizor s božićne predstave dječjeg zbora „Santo” župe Bl. Djevice Marije 
Žalosne u Španskom, 7. prosinca 2011. u našem amfiteatru. 



Povremeno organiziramo predstave za učenike razredne nastave. Naš 
čest gost je mađioničar Jozo Bozo, ali dođu i drugi. Na slici je predstava 
„Monstrumi i pirati” iz 2008. godine. 



Suradnja sa župom Bl. Ivana Merza 

Brojni naši učenici pohađaju nastavu katoličkog vjeronauka, pa je 
prirodno da imamo dobru suradnju s mjesnom župom Bl. Ivana Merza. 
Na slici: kardinal Bozanić dijeli pričest na sv. Misi 10. svibnja 2010. u 
našem amfiteatru našim vjeroučenicima. 



Osoblje škole 

Ukupno nas ima 97, od toga 19 učitelja 
razredne nastave, 7 učiteljica u 
produženom boravku, 36 učitelja 
predmetne nastave,  4 vjeroučitelja, 14 
spremačica, 3 domara, 6 kuharica, 2 
knjižničarke, pedagoginja, psihologinja, 
defektologinja, tajnica, računovotkinja 
i ravnatelj. 

Profesorice Tamara Nemeth 
(matematika) i Diana Greblički 
Miculinić (hrvatski jezik) promaknute 
su u zvanje mentora, a za promaknuće 
je predložena i učiteljica razredne 
nastave Karmen Cesar. 

Pedagogonja Jasna Soldo, profesorica 
Diana Greblički Miculinić i ravnatelj 
Alen Matušek članovi su povjerenstva 
za stručne ispite pedagoga Agencije za 
odgoj i obrazovanje RH. 

Na slici: djelatnici na izletu u Klanjec 2. 
srpnja 2009. godine. 

 



Stručne ekskurzije djelatnika 

Najmanje jednom godišnje organiziramo stručnu ekskurziju za djelatnike. 
Na slici: prizor iz dvorca Veliki Tabor 7. listopada 2010. 



Srdačan pozdrav od učenika i 

djelatnika Osnovne škole 

Špansko Oranice! 

 


