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Riječ ravnateljice 

Jasna Varga, ravnateljica 

 

Riječ poklanjam našoj školi. Riječ je za školu, škola obrazuje jer obrazovanje je život! 

Godine rada, truda, ljubavi, gradnje školskih objekata i ljudskih sudbina, odgoj učenika i život 

s djelatnicima prebrojavamo na sljedećim stranicama.  

Povodom četrdesete godišnjice rada jarminačke osnovne škole pod imenom Matije 

Gupca, odlučili smo našoj zajednici i samoj svojoj ustanovi pokloniti nešto posebno, zapisati 

imena i događaje, istražiti povijest svoje škole u kontekstu svoje rodne Jarmine, popisati  te 

darovati svojoj zajednici stranice lijepih uspomena. Nekadašnjim, sadašnjim i budućim 

djelatnicima, učenicima svih generacija koji su nam u blizini ili daleko, njihovim roditeljima, 

bakama i djedovima, našem slavonskom kraju te svima koji vole lijepu riječ iz škole darujemo 

stranice svoje Monografije. Ona je prva monografija jarminačkih škola te oživljava Vaše 

mladenačke uspomene, Vaša razigrana djetinjstva u godinama koje sve slabije pamtimo i 

zapisujemo. 

A što smo sve mogli zapisati? Što smo istraživali? Bivši djelatnici naše škole, čak i oni 

koji su radili u staroj zgradi, podijelili su s nama svoja davna iskustva rada u jarminačkim 

kolektivima i s našim učenicima. Tu je živjelo i radilo na stotine djelatnika, a među  njima su 

učitelji, spremači, tajnici, ravnatelji, računovođe, domari te svi ostali djelatnici koje smo 

naveli u popisu zajedno s godinama njihovoga rada. Vrijedilo je i prisjetiti se teških godina za 

našu zajednicu i školu, godina Domovinskoga rata, kada su nas neki i napustili te kada je 

izgrađena nova škola. Čitat ćete o izvannastavnim aktivnostima koje vrijedno izvode gotovo 

svi naši učitelji te o udrugama s kojima naša škola surađuje i dijeli posao odgoja jarminačke 

djece. Također su i naši sadašnji djelatnici podijelili svoje iskustvo rada u nastavi, a za trajno 

sjećanje na našu školu potrudili su se i prijašnji učenici koji su sada u srednjim školama. Neki 

su sadašnji učitelji i sami bili učenici naše škole te su njihovi životi i nakon školovanja vezani 

uz naše zgrade. Svoje su živote dijelom prenijeli na sljedeće stranice. Potrudili smo se doći do 

mnoštva fotografija te ćete na sljedećim stranicama moći vidjeti razne generacije, čak i iz 

pedesetih godina prošloga stoljeća, koje nas vraćaju u davna vremena starih zgrada i 

pokojnih roditelja i prijatelja.  

Zašto? Jer mi to možemo i moramo, a Vi to zaslužujete. Nadam se da ćete često listati 

Monografiju. U nju smo uložili rad, ali i sebe same. U njoj su činjenice i podatci, ali i osjećaji. 
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U njoj je trud, ali i zadovoljstvo. Povodom obilježavanja četrdeset godina postojanja matične 

škole u Jarmini pod imenom Matije Gupca, našeg zagorskog vođe u Seljačkoj buni iz 

šesnaestog stoljeća kojim se ponosimo, čestitam Vam 30. svibnja 2014., Dan Osnovne škole 

„Matija Gubec“ Jarmina!  
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Vremeplov 

 

 

Čerdesete 

Godine Drugoga svjetskoga rata te poslijeratne godine pamte samo najstariji 

jarminački stanovnici. U prvoj su polovici četrdesetih godina u Jarmini živjeli Nijemci koji su 

se doselili u osamnaestom stoljeću, a nakon završetka rata naseljavaju ju Hrvati iz Zagorja, 

Dalmacije i Hercegovine. U to se vrijeme organizirala večernja škola opismenjavanja 

doseljenog stanovništva.  
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Tih su godina posao upravitelja škole obavljali Josip Ročić i kasnije Zvonimir Krasnik 

koji je 1949. godine bio među osnivačima nogometnoga kluba u Jarmini. 

 

Pedesete 

 

U pedesetim godinama posao upravitelja škole obavljali su Slavko Puškar, Josip Barić i 

Drago Dragišić. Školske godine 1954./55. Jarmina je dobila struju te je nastava, koliko je to 

bilo moguće, održavana u boljim uvjetima. Tih je godina broj učenika dosezao i iznad 350, a 

nastava se izvodila u 9 odjela. 

 

Šezdesete i sedamdesete 

 

Školske godine 1961./62. izgrađena je nova jarminačka škola u blizini stare, a ime je 

od 1962. godine nosila po Slavku Kneževiću, partizanskom borcu iz Drugoga svjetskoga rata. 

Tih su godina posao upravitelja škole obavljali Mirko Radulović i Mirko Delaš, a 1970. godine 

nastava je organizirana u 14 odjela s čak 420 učenika.  
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Sedamdesetih godina upravitelji su škole bili Ante Delaš i Vladimir Božičević. 

Početkom desetljeća srušena je stara škola koja se nalazila uz crkvu, a školske godine 

1972./73. nova je škola dograđena, odnosno asfaltirano je igralište, a škola je spojena  s 

vodovodom. Godine 1974. jarminačka škola prestala je biti područna (Vinkovačko Novo Selo) 

te je postala matičnom.  

Od 1. siječnja 1974. nosi ime po Matiji Gupcu, vođi Seljačke bune iz Zagorja. 

Zanimljivo je spomenuti da je školske godine 1977./78. školu pohađalo 504 učenika u 17 

odjela, a to je najveći broj učenika jedne školske godine u cijeloj povijesti obrazovanja u 

Jarmini. 

 

Osamdesete 

 

Osamdesetih su godina ravnatelji škole bili Ante Delaš, Dragica Naglić i Mirko Delaš, a 

broj se učenika kretao od 370 do 470. Krajem desetljeća Jarmina dobiva vodovod. 
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Devedesete 

 

 

Početkom devedesetih godina Jarminu nisu zaobišla ratna stradanja. Dio stanovnika 

otišao je u izbjeglištvo, a dio je sudjelovao o obrani sela. Prve granate na Jarminu pale su 17. 

kolovoza 1991., a u travnju 1992. godine srušene su škola i crkva. Mnogo školskih uspomena 

izgorjelo je u srušenoj zgradi, a glavnu se dokumentaciju uspjelo spasiti. Učenici su pohađali 

nastavu u Osnovnoj školi Bartola Kašića u Vinkovcima, a nakon prestanka granatiranja sela 

započele su pripreme za izgradnju nove škole. Godine 1993. u rujnu nastava se seli u novu 

jarminačku školu. 
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Godine 1995. u selo je uveden plin. U školskom se dvorištu neprestano radilo na 

uređenju okoliša, a jarminački su se učenici počeli aktivirati u raznim udrugama. Najveće 

zanimanje pokazivali su za Udrugu katoličkih izviđača, koja je osnovana na poticaj talijanskog 

Caritasa i talijanske krovne organizacije katoličkih izviđača „AGESCI“. S talijanskim 

„skautima“ organizirala se i prva međunarodna ekskurzija za jarminačke učenike u Italiju. 

Cijelo je desetljeće dužnost ravnatelja škole obavljao Mirko Delaš, učitelj matematike, 

koji je umirovljen 2000. godine, nakon više od četrdeset i dvije godine rada. 

 

Dvadeset prvo stoljeće 

 

Od ožujka 2000. do rujna 2011. godine posao ravnateljice obavljala je Dragica Naglić, 

a danas ga obavlja Jasna Varga, diplomirana učiteljica iz Jarmine. U prvom desetljeću ovoga 

stoljeća škola je dograđena učionicom informatike, učionicom stranog jezika i knjižnicom, te 

se nastava u školi neprestano osuvremenjivala. U učionici je informatike trenutno dvanaest 

računala, ali se ulaže trud da se taj broj poveća. Godine 2004. uređeni su športski tereni u 

školskom dvorištu te su danas asfaltirani i mogu se koristiti za razne potrebe jarminačkih 

stanovnika. Godine 2006. otvorena je školska dvorana koja je izgrađena potporom tadašnjeg 

Ministarstva prosvjete i športa. Također, danas služi stanovnicima našega mjesta za 

rekreaciju. U školskom je dvorištu posađen voćnjak o kojem brinu učitelji i učenici. 
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Od 2011. godine najviše se radi na osuvremenjivanju nastave. Škola je nabavila 

nekoliko prenosivih računala, a u zadnje su tri godine gotovo sve učionice opremljene 

projektorima. Učionica informatike neprestano traži svoje osuvremenjivanje jer računala 

nisu novije proizvodnje. Od školske godine 2014./15. „u povijest“ će otići imenici i dnevnici 

jer će jarminački učitelji početi koristiti elektroničke dnevnike. Iako je do 2013. godine bilo 

nemoguće zaposliti pedagoga na puno radno vrijeme, to je postignuto početkom te godine. 

Gotovo svi učitelji vode izvannastavne aktivnosti te učenici u našoj školi uvijek mogu 

odabrati nešto za svoj ukus, a među izbornim predmetima mogu se odabrati vjeronauk, 

informatika te drugi strani jezik. Sve izborne predmete pohađa velik broj učenika. 

 

Što će donijeti neke sljedeće godine, preostaje nam zapisati na nekim budućim 

stranicama. Nadamo se da ćete budućnost dijeliti s nama kao što na ovim stranicama dijelite 

prošlost. 
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Osvrt umirovljenog učitelja 
 

Ivan Matošević, učitelj  matematike i fizike 

 

Pitali su me kako je bilo raditi svih ovih godina u ovoj školi pa sam, evo, napravio 

kratak osvrt na rad u školi, na odnos s radnim kolegicama i kolegama,  ostalim zaposlenicima 

i učenicima. 

    U jarminačkoj školi počeo sam raditi 1975. godine kao nastavnik matematike i fizike, 

zamijenivši se s kolegicom koja je otišla raditi na moje mjesto u Slakovce. Gotovo svi 

djelatnici  bili su generacijski (po godinama) blizu jedni drugima, a k tome bili smo i veoma 

mladi pa je i to vjerojatno bio razlog našeg dobrog slaganja. Uvijek smo bili veseli, spremni na 

šalu, raspoloženi, iako uvjeti za rad nisu bili ni blizu današnjim. Škola nije imala centralno 

grijanje, već smo se grijali na drva i ugljen. Zimi, kad bismo došli na posao,  prvo smo se svi 

skupili oko peći da se ugrijemo. Nije bilo ni vodovoda, a zahodi su bili poljski (vanjski) bez 

vode i pri velikoj hladnoći bilo je neugodno ići  na WC i nama i djeci. 

Školski pod mazao se rabljenim uljem kako bi bilo manje prašine, ali barem djeca nisu 

morala nositi preobuku. No, svejedno nam je bilo lijepo. Bili smo zadovoljni i malim stvarima. 

Sjećam se i danas kako nam je podvornica Ivka znala ispeći police krumpira sa slaninom, a mi 

smo ih jeli slađe nego pečenku ili bilo kakvu poslasticu. A kakva je tek fešta bila kada bismo 

za Dan žena ili nekom drugom prigodom kuhali čobanac, pjevali, plesali, veselili se kao jedna 

složna obitelj! 

   Svakih zimskih praznika išli smo na sindikalnu ekskurziju (Bled, Stubičke toplice, 

Tuheljske toplice, Solaris, Babin Kuk, Kaštela). Zaista smo se svi dobro slagali i zato mi je škola 

bila kao drugi dom. Godine 1986. prešao sam u ivankovačku školu zbog mjesta stanovanja i 

tamo radio devet godina. 

    U Jarminu sam se vratio 1995. godine. Kao tehnološki višak trebao sam prijeći u treću 

osnovnu školu u Vinkovce, ali sam se dogovorio s jednom kolegicom, koja je trebala doći u 

Jarminu, da zamijenimo mjesta jer sam želio doći među svoje „stare“ radne kolege. I nisam 

požalio. Razlika je bila u tome što sam u školi zatekao i neke mlađe kolegice, neke od njih 

naše bivše učenice, na koje sam posebno ponosan. Vrlo sam se brzo opet osjećao kao u 

novoj obitelji. I dalje smo se znali šaliti, pričati viceve, pjevati, veseliti se te ići zajedno na 

izlete i ekskurzije. Govorim to s razlogom, jer sam cijelo to vrijeme bio sindikalni povjerenik i 

svake godine  nastojao organizirati barem jednu sindikalnu ekskurziju ili jednodnevni izlet, i 

ne sjećam se da je ijedna godina prošla, a da nismo nekamo išli, družili se, zabavljali i 
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upoznavali mjesta Lijepe Naše. Posebno moram naglasiti izvanrednu suradnju sa svim 

zaposlenicima koji su me u tome podržavali, a posebno kad je to bilo najpotrebnije, prilikom 

sindikalnih akcija, štrajkova, a bilo ih je mnogo. Tada smo bili jedinstveni i složni. Pa kako 

onda reći da nisam bio sretan u takvom kolektivu, u  kojem sam proveo skoro cijeli svoj radni 

vijek, punih 29 godina? 

    Moram se još malo osvrnuti i na svoj rad učitelja. Rad s djecom je poseban i 

odgovoran, mada ljudi  često zaboravljaju što to znači. Osim prenošenja znanja, mi učenike i 

odgajamo, oblikujemo mlade ljude, ugrađujući i dio sebe u njih, a takvu priliku, priznat ćete, 

nema baš svatko. I zato je naše zvanje posebno i lijepo. Kad sretnem svog bivšeg učenika, 

pogotovo kojemu sam bio razrednik, kažem da je to MOJ učenik, kao da je moje dijete. A 

volio sam biti razrednik i bio sam tijekom cijelog  svog radnog vijeka. I kad nisam morao imati 

razredništvo, ja sam ga tražio jer mi je  bilo nezamislivo biti bez „svoga  razreda“. Pod starije 

su dane većina roditelja mog razreda bili moji nekadašnji učenici pa sam tim više svoje 

učenike gledao kao svoju vlastitu djecu. I neka kaže netko da je imao više djece od nas 

učitelja! 

Zato sam sretan, što  sam imao priliku raditi ovaj posao. Kad me netko pita što bih 

ponovo radio, odgovor je  jasan -  biti učitelj,  koliko god danas taj posao nije u našem 

društvu dovoljno priznat niti plaćen. 

    Na kraju bih iskoristio priliku da na ovaj način pozdravim sve svoje bivše učenike, 

osobito one kojima sam bio razrednik, svoje bivše kolegice i kolege te ostale zaposlenike, i 

koristim priliku da im od srca zahvalim na svemu što smo zajedno doživjeli, uz obećanje da ću 

ih se uvijek s radošću sjećati. 
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Jarminačka škola i zajednica u kontekstu Domovinskoga rata 

Petar Delaš, vjeroučitelj 

 

Travanjski izbori 1990. godine donijeli su nam velike promjene. Dana 30. svibnja u 

Republici Hrvatskoj vlast preuzima stranka HDZ s doktorom Franjom Tuđmanom. 

Komunizam je u Hrvatskoj pao te se svuda slavilo. Na žalost, slavlje nije dugo trajalo jer, 

kakav je već običaj bio, hrvatska se povijest i taj put pisala krvlju. Uskoro su počeli stizati 

trajni zagovornici „velike Srbije“. 

Već 17. kolovoza 1990. godine u Kninu počeli su njihovi napadi potpomognuti 

djelovanjem JNA te su u tom dijelu Hrvatske silom preuzeli vlast. Na sam Uskrs 1991. godine 

zauzet je Nacionalni park Plitvička jezera te je tu pala naša prva hrvatska žrtva – redarstvenik 

Josip Jović. Napad s agresorske strane nastavljen je prema zapadnoj i istočnoj Slavoniji te niti 

Jarmina nije izostavljena. Dana 2. svibnja 1991. godine u Borovu Selu ubijeni su i masakrirani 

hrvatski redarstvenici, među kojima je bio i naš Jarminčanin Josip Culej. 

Jarmina se nalazi devet kilometara sjeverozapadno od Vinkovaca, na brdu odakle je 

bilo idealno nadgledati Vinkovce i okolicu, a naša su četiri susjedna sela željna preuzeti to 
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mjesto. Vojska JNA bila je na njihovoj strani, a Jarminčani gotovo bez naoružanja. 

Jarminčanima je ostalo samo da se mole Bogu i pomognu si sami. 

Dana 24. siječnja kroz Jarminu su prolazili oklopnjaci i kamioni JNA, što smo mogli 

samo gledati i strahovati, a 5. svibnja, na dan pokopa hrvatskog redarstvenika Josipa Culeja, 

ubijenog i masakriranog u Borovu Selu, sedamnaest tenkova i nekoliko kamiona JNA 

demonstriralo je silu vožnjom kroz Jarminu od dva do tri sata u noći.  

Dana 17. kolovoza 1991. godine palo je prvih šest granata iz susjednog sela Gaboša 

usmjerenih na crkvu i školu, ali su one ipak promašile svoj cilj. Dana 22. kolovoza nadlijetali 

su nas prvi ratni zrakoplovi i samo zastrašivali. Nadalje, 16. su rujna jarminačka škola i crkva 

ponovo bile cilj agresorskih granata, ali su opet promašile svoje ciljeve. Ipak, nakon toga više 

nije bilo promašaja. Minobacačima i UBR-ovima škola i crkva gađane su više puta dnevno te 

je započelo njihovo rušenje, a 4. listopada zrakoplov je JNA oko osam sati ujutro nadletio 

selo te mitraljezom pucao po kućama. Tada je u našem selu ubijena jedna žena sa svojim 

nećakom (obitelj Knežević) te je bilo desetak ranjenih Jarminčana. 

U to vrijeme, naravno, nastave u selu nije bilo. Djeca su se razišla izvan Jarmine, po 

cijeloj Hrvatskoj i izvan nje. Škola i crkva već su bile poprilično oštećene. Ravnatelj Mirko 

Delaš i poneki učitelji tek su se po potrebi sastajali, više u obiteljskim kućama nego u bilo 

kojem dijelu školske zgrade. Jedini dio u kojem su se djelatnici mogli sastajati bilo je lijevo 

krilo zgrade, odnosno dio zgrade s podrumom. U to vrijeme naša je škola imala samo jednog 

djelatnika iz Markušice, koji se više u našoj školi nije pojavio od kraja školske godine 

1990./1991. Sljedeća školska godina u Jarmini nije održana, a učenici su pohađali nastavu u 

izbjeglištvu. Djeca, koja nisu izbjegla iz Jarmine, nastavu su pohađala u Vinkovačkom Novom 

Selu u Osnovnoj školi Bartola Kašića. 

Dolaskom talijanskog Caritasa u selo 1992. godine, uz ostale radove na obnovi sela, 

započela je izgradnja nove škole u Strossmayerovoj ulici, gdje se nalazi i danas. Ministarstvo 

je prosvjete gradilo školu, a talijanski ju je Caritas opremao. Stara je razrušena škola tek 

dijelom obnavljana pa se školska godina 1992./1993. održala u njezinih pet učionica u vrlo 

teškim uvjetima. 

Poduzeće „Marles“ izgradilo je zgradu škole za približno godinu dana. Talijanski je 

Caritas opremio cijelu zgradu potrebnim namještajem koji je stigao u ljeto 1993. godine i bio 

smješten u staroj školi. Početkom rujna počinje selidba namještaja u novu školu. U tim su 
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radovima sudjelovali svi djelatnici Osnovne škole „Matija Gubec“ pa je školska godina 

1993./1994. započela sa samo tjedan dana kašnjenja, odnosno 20. rujna 1993.  Nastava je 

opet organizirana u dvjema smjenama – šesnaest razrednih odjela pod vodstvom tadašnjeg 

ravnatelja Mirka Delaša. 

S ponosom dodajem da su svi zaposlenici naše škole od 1991. do 1994. godine 

aktivno sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, ili s puškom u ruci, ili na neki drugi način.   
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Djelatnici škole od 1974. do 2014. godine 
 

 

Od preimenovanja jarminačke škole 1974. godine, u njezinim se zgradama izmijenilo 

stotine djelatnika i nekoliko različitih nastavnih programa na nacionalnoj razini. Neki učitelji 

predavali su istovremeno čak i po tri predmeta te su njihova imena zabilježena pod svim 

predmetima. 

U popisu su unesena imena svih učitelja, pedagoga i voditelja školske knjižnice, a u 

nastavku se nalazi popis ostalih djelatnika u školi (tajnici, računovođe, domari, spremači i 

kuhari). Podebljanim su slovima označena imena djelatnika koji su još uvijek u radnom 

odnosu u našoj školi te je zabilježena samo godina početka njihovog rada. Nisu bilježeni svi 

prekidi radnih odnosa u popisu, nego samo godine početaka i završetaka rada u jarminačkoj 

osnovnoj školi. 

Ravnatelji 

Vladimir Božičević   1973./74. – 1977./78. 

Ante Delaš    1978./79. – 1982./83. 

Dragica Naglić    1982./83. – 1986./87. 

Mirko Delaš    1986./87. – 1999./00. 

Dragica Naglić    1999./00. – 2010./11. 
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Jasna Varga    2011./12. 

Razredna nastava 

Dragica Delaš     1959./60. – 1993./94. 

Jela Obradović   1961./62. – 1990./91. 

Dragica Naglić    1965./66. – 2010./11. 

Katarina Dašić    1969./70. – 1985./86. 

Zdenka Petričević   1970./71. – 1992./93. 

Ljubica Ilibašić    1971./72. – 1981./82. 

Anđelka Anić    1972./73. – 1976./77. 

Ivanka Pavić    1973./74. – 1975./76. 

Milena Šćepanović   1973./74. – 1986./87. 

Nada Vučinić    1972./73. – 1987./88. 

Katarina Delibašić   1975./76. – 1992./93. 

Lidija Nenadić    1976./77. – 1981./82. 

Marija Vidić    1981./82. – 1991./92. 

Nevena Delaš    1982./83. 

Jelica Pratnemer   1984./85. – 1992./93. 

Jelka Šaran    1986./87. 

Vesnica Vinković   1987./88. 

Snežana Mikulec   1989./90. 

Vlatka Ilić    1992./93. 

Branka Đukić    1992./93. 

Snježana Ružić   1993./94. – 1998./99. 
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Jasna Rožman    1994./95. – 1996./97. 

Verica Kalaica    1996./97. 

Anica Culi    1999./00. – 2012./13. 

Jasna Varga    2000./01. – 2002./03. 

Tatjana Ivezić    2002./03. – 2003./04. 

Klaudija Vegar   2013./14. 

Hrvatski jezik 

Nevenka Vozetić   1971./72. – 1987./88. 

Danica Krešić    1971./72. – 2012./13. 

Jadranka Mirosavljević  1979./80. – 1981./82. 

Slavenka Komljenović   1986./87. – 1998./99. 

Vesna Živković   1988./89. 

Jasna Varga    1998./99. 

Zdenka Abramović   1999./00.  

Silvija Čekić    2000./01. 

Marija Škrlec    2008./09. 

Matej Delaš    2011./12. – 2013./14. 

Ivana Perić    2013./14. 

Likovna kultura 

Ivanka Brozd    1975./76. 

Nada Vukasović   1976./77. – 1990./91. 

Jadranka Letinić   1981./82. 

Dejan Duraković   1992./93. – 1995./96. 
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Glazbena kultura 

Štefica Gradečak   1972./73. – 1975./76. 

Anica Novoselac   1976./77. – 1977./78. 

Katarina Šlogar   1978./79. – 1990./91. 

Jelena Vukušić    1992./93. – 1996./97. 

Verica Kalaica    1996./97. – 1997./98. 

Anica Culi    1997./98. – 1999./00. 

Julija Duić    1998./99. 

Dubravka Vukovarac   2000./01. 

Njemački jezik 

Marija Kaselj    1972./73. – 1976./77. 

Zora Matečić    1977./78. – 1978./79. 

Katica Zeljko    1979./80. – 1986./87. 

Karmela Miković   1987./88. – 2007./08. 

Alenka Škrlec    1992./93. – 1998./99. 

Iva Lustig    2006./07. – 2007./08. 

Ivana Vranjković   2008./09. – 2013./14. 

Ivana Markić    2013./14. 

Engleski jezik 

Lidija Domaćinović   2003./04. – 2004./05. 

Ines Erdeši    2005./06. 

Dejana Šimek    2009./10. 

Andrea Lucić    2010./11. 
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Domagoj Hajduković   2010./11. 

Matematika 

Mirko Delaš    1958./59. – 2002./03. 

Ivan Matošević   1975./76. – 2012./13. 

Ivan Starc    1986./87. – 1990./91. 

Željko Božić    1989./90. – 1990./91. 

Jasna Varga    1992./93. – 1994./95. 

Gordana Duraković   1993./94. – 1994./95. 

Verica Kalaica    1994./95. 

Marija Čopčić-Banovac  2001./02. 

Jadranka Vidović   2002./03. – 2005./06. 

Klaudija Hibeljić   2005./06. 

Maja Bandalo    2011./12. – 2012./13. 

Antonija Milišić   2013./14. 

Priroda 

Željka Karšaj    1971./72. – 2010./11 

Ivanka Culej    1996./97. 

Snježana Crčić    1999./00. 

Kornelija Korpar   2004./05. 

Mirela Redžić    2011./12. 

Biologija 

Željka Karšaj    1971./72. – 2010./11. 

Snježana Crčić    1999./00. 
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Mirela Redžić    2013./14. 

Kemija 

Željka Karšaj    1971./72. – 2010./11. 

Snježana Crčić    2011./12. 

Fizika 

Ante Delaš    1969./70. – 2010./11. 

Ines Marić    2003./04. – 2004./05. 

Tomislav Tuškan   2005./06. 

Povijest 

Štefica Medić    1973./74. – 2003./04. 

Smail Hibeljić    2006./07. 

Geografija 

Štefica Medić    1973./74. – 2003./04. 

Snježana Crčić    1998./99. – 2000./01. 

Andrea Pranjić   2004./05. – 2005./06. 

Zoran Šimunović   2006./07. 

Tehnička kultura 

Ante Delaš    1969./70. – 2010./11. 

Mihailo Erić    1979./80. – 1982./83. 

Nebojša Grabovac   1982./83. 

Manda Vucić    1984./85. – 1986./87. 

Miroslav Stipetić   1987./88. – 1989./90. 

Davor Markuš    2011./12. – 2012./13. 
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Ivan Došen    2013./14. 

Tjelesna i zdravstvena kultura 

Vladimir Božičević   1974./75. – 1977./78. 

Marija Prkačin    1974./75. – 1975./76. 

Josip Parmaković   1976./77. 

Anka Đulvat    1977./78. – 2010./11. 

Blanka Kampić   1999./00. – 2002./03. 

Andrea Orlovčić   2007./08. 

Informatika 

Tomislav Delaš   1994./95. 

Dinka Vukić    1995./96. 

Ante Delaš    1995./96. – 2010./11. 

Andrea Pavić    2011./12. 

Vjeronauk 

Željko Đukić    1992./93. 

Antun Dević, župnik   1992./93. – 2005./06. 

Petar Delaš    1993./94. 

Ljudevit Gačić    2002./03. 

Silvija Faletar    2003./04. 

Ana Wolf    2004./05. - 2005./06. 

Ana Baotić    2011./12. 

Knjižnica 

Kornelija Korpar   2003./04. 
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Ivana Domaćinović   2004./05. 

Pedagozi 

Zrinka Mikić    2003./04. – 2004./05. 

Dijana Lončar    2005./06. 

Tina Marković    2006./07. – 2008./09. 

Sanja Stević    2008./09. – 2011./12. 

Marina Topalović   2012./13. 

Ivan Tomić    2012./13. 

Tajništvo 

Radoslav Trbljanić   1974./75. 

Teodora Vuković   1975./76. – 1976./77. 

Evica Matić    1975./76. – 1977./78. 

Vera Kraljević    1978./79. – 1979./80. 

Franjo Korpar    1979./80.  

Vesna Prgomet   1983./84. – 1992./93. 

Slavica Kalauz    1987./88. – 1991./92. 

Računovodstvo 

Katica Marjanović   1976./77. – 1982./83. 

Franjo Korpar    1979./80. – 1991./92. 

Jelica Tomić    1979./80. 

Đurđa Šušković   1982./83. 

Višnja Ileković    1983./84. 
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Domari 

Željko Šlogar    1982./83. – 1992./93. 

Antun Mikulec   1992./93. 

Mario Klinec    2006./07. 

Spremači 

Štefanija Novosel   1963./64. – 1979./80. 

Slavica Varga    1963./64. – 1992./93. 

Ivka Mikulec    1972./73. – 2007./08. 

Eva Horvat    1977./78. 

Ana Ležaić    1980./81. 

Marica Rožić    1980./81. – 1981./82. 

Anica Varga    1982./83. – 1991./92. 

Ana Sedlar    1983./84. 

Antun Mikulec   1992./93. 

Lidija Đukez    1992./93. 

Sonja Varga    1997./98. 

Antonijela Horvat   2007./08. 

Tomislav Šalković    2007./08. 

Kuhari 

Mirjana Pucelj    1993./94. – 2002./03. 

Draženka Ivančić   2002./03. 
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Ravnatelji OŠ „Matija Gubec“ Jarmina od 1. siječnja 1974. godine do danas 

 

 U razdoblju od 1945. do 1974. godine škola u Jarmini djelovala je kao područna škola 

OŠ „Slavko Knežević“ iz Vinkovaca (današnja OŠ „Bartol Kašić“). Školu su vodili upravitelji, a 

odlukom tadašnje Skupštine općine Vinkovci od 1. siječnja 1974. škola u Jarmini postaje 

matična i zove se OŠ „Matija Gubec“ s područnom školom u Karadžićevu.  

 Umjesto dotadašnjih upravitelja školu od 1974. vode direktori/ravnatelji. U nastavku 

su teksta kronološki navedena njihova imena i kratak pregled postignutoga za vrijeme 

njihovih mandata, problemi s kojima su se susretali, kao i događaji šireg značaja koji su 

utjecali na rad škole. Podaci su prikupljeni iz školske Spomenice te brojnih usmenih izvora. 

Vladimir Božičević, učitelj tjelesno-zdravstvene kulture, postao je prvi samostalni 

direktor škole u kolovozu 1974., a prije toga bio je vršitelj dužnosti direktora od travnja do 

kolovoza iste godine umjesto Ante Delaša. Ulaže sredstva u opremanje učionica, knjižnice i 

uređenje okoliša škole, a učenici sudjeluju u kulturnom životu sela. Ipak, susreće se i s 

brojnim problemima. Selo nema poštu, dvije trećine školske zgrade bilo je dotrajale 

montažne gradnje, a u cijelom je selu postojao samo jedan telefon na koji škola nije imala 

priključak. Tražio je način za rješavanje problema dotrajalosti, ali nije uspio jer, kako kaže: 

„...nismo još došli na red za obnovu!“1. Također je istaknuo nestručnu zastupljenost 

učiteljskog kadra, no do kraja je mandata uspio rješiti taj problem pa je u školskoj godini 

1977./78. stručnost kadra nakon dugog niza godina bila na zavidnoj razini. Dana 1. listopada 

1978. vraća se u nastavu, a kao vršitelj dužnosti mijenja ga Ante Delaš.  

Ante Delaš, učitelj fizike i tehničke kulture, bio je vršitelj dužnosti direktora škole od 

2. listopada 1978. do 21. ožujka 1979. godine umjesto Vladimira Božičevića, a  22. ožujka 

1979. postao je direktor škole. U to je vrijeme u selu otvorena kino-dvorana, a učenici škole 

sudjelovali su u programu svečanog otvaranja. Osigurao je sredstva za otkup zemljišta kako 

bi se dogradila školska zgrada, ali sama je izgradnja odgođena do daljnjeg. Djelatnici i učenici 

škole su, u duhu vremena, sudjelovali u odavanju počasti i ispraćaju posmrtnih ostataka 

tadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita te je u Spomenici posvećeno mnogo prostora 

tom događaju. Dana 21. ožujka 1983. vratio se u nastavu, a na mjesto direktorice dolazi 

Dragica Naglić.  

                                                             
1 Spomenica, V.Božičević, šk. godina 1976./77 . 
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Dragica Naglić, učiteljica razredne nastave, postaje direktorica 22. ožujka 1983. 

godine. Također ističe problem izgradnje nove školske zgrade, a od poljoprivrednog 

kombinata „Borinci“ dobiva 37 tisuća metara kvadratnih zemljišta za izgradnju. Do same 

izgradnje nije došlo jer ekonomska situacija u državi to nije dopuštala. Također je 

kompletima knjiga popunila fond školske knjižnice te nabavila nešto opreme za nastavu 

informatike, u skladu s mogućnostima. Osim novčanih poteškoća, ističe problem nedostatka 

stručnog kadra iz matematike i hrvatskoga jezika. U školskoj godini 1985./86. provedene su 

pripreme za uvođenje izborne nastave iz matematike, biologije, informatike i tehničkog 

odgoja za učenike sedmog razreda. Dana 20. ožujka 1987. vraća se u nastavu, a na njezino 

mjesto dolazi Mirko Delaš.  

Mirko Delaš, učitelj matematike, postao je direktor/ravnatelj škole 21. ožujka 1987. 

godine. U školi su uvedeni novi izborni predmeti za učenike sedmog razreda, a u školskoj 

1990./91. godini ukida se produžena nastava i uvode se popravni ispiti. Kao velik uspjeh 

ističe polaznost učenika u školu, a učenika nepolaznika nije bilo. Suočio se s velikim 

problemima na početku svog mandata. Godine 1987. pojavila se žutica u selu pa je primjetan 

velik broj izostanaka učenika. Na njegovu inicijativu škola organizira predavanja za roditelje i 

provodi programe prevencije od zaraze. Školska je zgrada i dalje goruće pitanje, ali inflacija i 

pad standarda, koji su obilježili drugu polovicu osamdesetih godina 20. stoljeća, 

onemogućuju izgradnju nove škole i opremanje učionica novim namještajem i didaktičkim 

materijalima. Godine 1991. počeo je Domovinski rat, a prve granate na Jarminu pale su 17. 

kolovoza iste godine. Školska godina 1991./92. nije počela u rujnu nego tek 24. lipnja 1992. 

godine jer djeca iz sigurnosnih razloga nisu pozivana u školu koja je i sama bila  teško 

oštećena. Nastava je trajala sedam tjedana, a učenici koji nisu izbjegli pohađali su ju u OŠ 

„Bartol Kašić“ u Vinkovcima „pri čemu je obrađeno oko 20% gradiva.“2. Pristupilo se izgradnji 

nove školske zgrade koja je svečano otvorena 10. rujna 1993. godine te su učenici nakon 

dugog niza godina nastavu počeli pohađati u primjerenim prostorima i uvjetima. Dana 7. 

ožujka 2000. godine Mirko Delaš odlazi u mirovinu, a na njegovo mjesto dolazi Dragica 

Naglić. 

Dragica Naglić, učiteljica razredne nastave, naslijedila je Mirka Delaša 8. ožujka 2000. 

godine. Uz nekoliko istomišljenika inicirala je osnivanje školske zadruge koja je kasnije 

postigla odlične rezultate. Škola je 2004. godine dobila asfaltirane vanjske športske terene, a 

pristupilo se izgradnji športske dvorane koja je svečano otvorena 16. listopada 2006. godine 
                                                             
2 Spomenica, M. Delaš, 31.8.1992. 
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te je nastava tjelesno-zdravstvene kulture dobila vrhunske uvjete. U rujnu 2009. godine 

otvoreno je novo krilo škole u kojem su smještene knjižnica te učionice informatike i stranog 

jezika. Dana 31. kolovoza 2011. odlazi u mirovinu, a na njezino mjesto dolazi Jasna Varga. 

Jasna Varga, učiteljica razredne nastave, naslijedila je Dragicu Naglić 1. rujna 2011. 

godine. Potaknula je opremanje svih učionica računalima i projektorima, a cijela je škola 

pokrivena bežičnim internetom. Škola je dobila stručnog suradnika pedagoga na puno radno 

vrijeme. U suradnji s lokalnom samoupravom ograđeno je školsko dvorište, a nedavno je 

postavljen sustav videonadzora kako bi sigurnost učenika i školske imovine bila na još višoj 

razini. Učenici postižu zapažene rezultate na natjecanjima i smotrama, a pokrenute su i 

školske novine. U suradnji s lokalnom samoupravom provodi se tzv. „mala škola“ za buduće 

učenike prvih razreda. Mandat joj još uvijek traje.  
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Administrativno-tehnička služba 

 

Administrativne poslove obavljaju tajnik i računovotkinja. Tajnik je škole Franjo 

Korpar. Obavlja opće, pravne i kadrovske poslove.  Priprema materijale za rad sjednica tijela 

upravljanja, nazočan je na sjednicama i vodi zapisnik, a potom provodi odluke tijela 

upravljanja. Izrađuje pravilnike i druge opće akte, prati donošenja novih zakona i drugih 

propisa, te njihovih  izmjena. Svakodnevno uvodi dnevnu poštu u protokol te otprema 

dnevnu poštu. Izdaje potvrde učenicima te vodi evidenciju o svjedodžbama i svjedodžbama 

prijelaznicama. Evidentira nazočnost djelatnika na poslu i koordinira rad pomoćno-

tehničkoga osoblja.  

Franjo  Korpar  obavlja navedene poslove od 1984. godine. Od 1984.do 1992. godine 

radio je na poslovima računovođe, a nakon toga ponovo preuzima poslove tajnika škole. Od 

1984. do 1992. godine poslove tajnice obavljala je Vesna Prgomet. U vremenu od 1974. do 

1980. godine poslove tajnika škole obavljali su  Radoslav Trbljanić, Teodora Vukotić, Evica 

Matić i Vera Kraljević. 

Računovotkinja je škole Đurđa Šušković. Svakodnevno plaća, kontira i knjiži ulazne  

fakture, vodi evidenciju i knjiži blagajnu, kontira i knjiži izvode. Izrađuje tablice,  pripreme za 

plaću te obračunava plaću. Izrađuje obračun i isplatu svih naknada i  jubilarnih nagrada.  Vodi 

evidenciju osnovnih sredstava. Izrađuje statistička  izvješća, tromjesečni, periodični i godišnji 

obračun za Finu, Gradski ured za  obrazovanje, kulturu i šport te za Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i športa. Izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za Gradski ured za 

obrazovanje,  kulturu i šport te za tijela upravljanja škole. Đurđa Šušković kontinuirano 

obavlja navedene poslove od 1992. godine. Prva računovotkinja škole je bila Katica Bošković. 

Obavljala je poslove računovodstva od 1977. do 1982. godine. 

Na pomoćno–tehničkim poslovima rade  domar, kuharica, dvije čistačice i čistač. 

Školski je domar Antun Mikulec. Domar otklanja  kvarove u školi, provjerava  ispravnost svih 

tehničkih uređaja, opreme i sredstava za zaštitu od požara. Radi  na poslovima dostave. 

Izrađuje i nove predmete za nastavu i izvannastavne aktivnosti. Antun Mikulec obavlja 

navedene poslove od 1992. godine. 

Posao školske kuharice obavlja Draženka Ivančić.  Kuharica  svakodnevno preuzima 

prehrambeno–pekarske proizvode, priprema i poslužuje obroke. Održava čistoću u kuhinji. 

Obavlja navedene poslove od 2003. godine. Mirjana Pucelj obavljala je posao školske 

kuharice od 1993. do 2003. godine. 
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U školi su zaposlene dvije čistačice i čistač. Na poslovima čišćenja rade Lidija Đukez, 

Antonijela Horvat i Tomislav Šalković. Svaka osoba zadužena je za čistoću određenoga dijela 

škole. Za vrijeme nastave održavaju čistoću hodnika, a poslije nastave čiste učionice, 

knjižnicu, zbornicu, urede i ostale prostorije u školi kako bi jutarnju smjenu sve dočekalo 

uredno i čisto. Održavaju i čistoću prostora školskoga dvorišta. Rade na poslovima dostave. 

Nadziru ulaske i izlaske učenika i posjetitelja u/iz prostorija škole. Na poslovima čišćenja 

radili su Štefanija Novosel – od 1963. do 1980. godine, Slavica Varga – od 1973. do 1992. 

godine, Ivka Mikulec – od 1973. do 2007. godine, Danica Tojagić – od 1973. do 1991. godine 

(Karadžićevo), Eva Horvat – od 1977. do 2011. godine, Željko Šlogar – od 1983. do 1992. 

godine (domar i čistač) te mnogi drugi na zamjenama i u kraćim periodima. 
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Izvannastavne aktivnosti 
 

Osnovna škola „Matija Gubec“ Jarmina broji čitav niz izvannastavnih skupina kojih su 

voditelji i začetnici učiteljice nižih razreda te učiteljice i učitelji viših razreda. Izbor je 

učenicima vrlo raznolik. On se mijenjao tijekom godina, ali ove školske godine broji najviše 

skupina do sada.  

To su: Knjižničarska skupina (Ivana Domaćinović), Botaničarska skupina (Mirela 

Redžić), Kreativna radionica (Jelka Šaran), Prva pomoć (Snježana Crčić), Sportski klub (Andrea 

Orlovčić), Balerine (Branka Đukić), Modelari (Ivan Došen), Rukotvorine (Vesnica Vinković), 

Ples s elementima aerobika (Vlatka Ilić), Tisak (Nevena Delaš), Recitatorska skupina nižih 

razreda (Snežana Mikulec), Zumba (Andrea Pavić), Astronomi (Tomislav Tuškan), Likovna 

skupina (Jadranka Letinić), Mali zbor (Verica Kalaica), Veliki zbor (Dubravka Vukovarac) i 

Fotoskupina (Andrea Pavić i Jadranka Letinić). 

Knjižničarska skupina (Ivana Domaćinović) 
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Knjižničarska skupina djeluje od školske godine 2007./2008. i okuplja učenike koji vole 

izazove vezane uz knjigu i čitanje. Na početku svake školske godine učenici sami predlažu 

plan i program rada prema svojim interesima. Program uključuje 

dramske  prikaze,  priređivanje radionica za druge učenike, aktivnosti vezane uz stručni rad u 

knjižnici, a od ove školske godine bave se i sviranjem i pjevanjem pjesama različitih stilova 

prema željama članova. Na svakoj školskoj priredbi prikazuju rezultate svoga rada, a u 

studenom 2008. godine prikazali su igrokaz „Ah, ta lektira“ na stručnom vijeću školskih 

knjižničara u Vinkovcima. Posebna je radost kada u školskoj knjižnici imaju priliku ugostiti 

književnika ili književnicu. Ti susreti dugo ostaju u lijepom sjećanju. 

Botaničarska skupina (Mirela Redžić) 

 

Botaničari su skupina koja djeluje unutar učeničke zadruge „Matija Gubec“. Skupina 

je osnovana 2011. godine. Plan rada skupine okvirno se dogovara na početku školske godine 

i u njemu  aktivno sudjeluju svi članovi svojim prijedlozima. Bave se izradom nakita i različitih 

ukrasa kojima obilježavaju važne blagdane kao što su Božić i Uskrs. Svake školske godine 

provedu i jedan zajednički projekt, a za ovu godinu to je uređivanje školskog okoliša. 

Pokrenut je u sklopu obilježavanja 40 godina osnutka naše škole. Također izrađuju pripravke 
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od ljetnoga bilja i paljenjem drveta slike u drvetu. Sudjeluju u školskim priredbama i 

manifestacijama na način da na izložbenom prostoru pokažu svoje uratke. Gostuju i na 

priredbama u drugim školama i događajima, te na različitim javnim manifestacijama poput 

Vinkovačkih jeseni. Redovito sudjeluju i na županijskoj i državnoj smotri učeničkih  zadruga. 

Kreativna radionica (Jelka Šaran) 

 

Ovo je izvannastavna skupina koja se bavi kreativnim radom na različitim područjima. 

Vježbaju izražajno čitanje poezije i proze, dramatizaciju te pjevanje. Također razvijaju i 

vježbaju kreativno pisanje i likovni izraz - doživljavanje pjesme ili proznog teksta, osobni 

doživljaj i upoznavanje s običajima u nas i u svijetu. Upoznaju se s običajima za poklade, 

proslave blagdana i sa životom ljudi u različitim krajevima svijeta. Važan dio njihove 

radionice je glazba - slušanje, pjevanje, pokret i ples. Izrađuju i  različite predmete, uporabne 

i ukrasne.  Većinu tema kojima se bave tijekom školske godine predlažu sami učenici na 

početku školske godine. 
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Prva pomoć (Snježana Crčić) 

 

Skupina djeluje  od  2003. godine, a okuplja učenike koji  žele naučiti kako pravilno 

postupati  s  ozljedama, odnosno učenike koji  vole pomagati drugima. Sam rad skupine 

sastoji se od upoznavanja s osnovnim načelima prve pomoći, od upoznavanja s dječjim i 

ljudskim pravima, od proučavanja  povijesti  Crvenog križa, od učenja kako pravilno pomoći 

ozlijeđenima, od organiziranja radionica i predavanja,  od obilježavanja važnijih datuma 

vezanih uz rad Crvenog križa te od pripremanja učenika za natjecanje. Do sada su naši 

učenici na natjecanjima  postizali  izvanredne rezultate te osvojili šest pehara.  Godine 2007. 

njihov rad i znanje odveli  su ih na državno natjecanje.  
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Sportski klub (Andrea Orlovčić) 

 

Sportski klub djeluje već dugi niz godina, a učenici su podijeljeni po spolu i uzrastu u 

skupinama. Učenici uče pravila i treniraju različite sportove, međusobno se druže, stvaraju 

prijateljstva i kroz sportove razvijaju timski duh. Uče se na suradnju, ali i važnost svakog 

pojedinog člana u skupini. Učestalo sudjeluju na natjecanjima i postižu vrlo dobre rezultate. 
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Balerine (Branka Đukić) 

 

Skupina je relativno nova. S radom je počela prije nekoliko godina i od tada na svakoj 

školskoj priredbi male balerine predstavljaju svoju koreografiju. Skladbe se odabiru u 

dogovoru s učenicama članicama skupine, a na svojim susretima, osim uvježbavanja 

koreografije, radi se i na eleganciji i gracioznosti pokreta te na učenju ispravnog držanja 

kralježnice. 

Modelari (Ivan Došen) 

Skupina Modelara izrađuje materijale potrebne za uređenje škole i školskog okoliša. 

U radu sudjeluju učenici koji pokazuju sklonosti modelarstvu, a program rada skupine nastaje 

s potrebama škole. Učitelj ima u planu pretvoriti skupinu Modelara u skupinu koja će se 

baviti nekom od grana elektronike, a najvjerojatnije će riječ biti o automatici. Također ima u 

planu sudjelovanje na natjecanjima u tom području te će se na taj način predstavljati i 

lokalnoj zajednici. 
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Rukotvorine (Vesnica Vinković) 

 

Skupina djeluje već desetak godina u sklopu Učeničke zadruge. Svoje radove 

predstavljaju na izložbama povodom blagdana, značajnih datuma, na priredbama, kako 

učenicima naše škole, tako i mještanima Jarmine sudjelujući i na njihovim lokalnim 

događajima. Treba naglasiti da se ova skupina financira prodajom svojih radova i da 

potrebne materijale sama nabavlja. Cilj je rada skupine izrada uporabnih predmeta i to od 

prirodnih materijala (šiba, grančica, kukuruzovine, slame) i recikliranog otpada (plastičnih 

boca, novinskog papira, žarulja, plastičnih čaša, stare odjeće itd.)  
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Ples s elementima aerobika (Vlatka Ilić) 

 

Plesna skupina s elementima aerobika djeluje već dugi niz godina u obliku 

izvannastavne aktivnosti s ciljem unapređenja zdravlja i razvoja psihomotoričkih  sposobnosti 

učenika. Osim toga, razvija im se i osjećaj za ritam i ljubav prema glazbi i plesnom pokretu. 

Članovi ove skupine učenici su nižih razreda koji rado sudjeluju u ovoj aktivnosti, pri čemu 

svoj rad predstavljaju na svakoj školskoj priredbi demonstrirajući koreografiju na odabranu 

glazbu. 
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Skupina „Tisak“ (Nevena Delaš) 

 

Skupina brine o narudžbi i podjeli dječjih časopisa za niže razrede („Prvi izbor“, „Moj 

planet“). Sve dječje časopise upoznaju i analiziraju, razvijaju i vježbaju kreativno pisanje 

proznih sastava i pjesmica, a pismenim izrazom obilježavaju i sve važnije datume i događaje. 

Proučavaju obilježavanje blagdana i blagdanske običaje naših baka. Također svojim 

pismenim radovima sudjeluju na svim književnim susretima s piscima u našoj školi. Svoje 

radove šalju u dječji časopis „Prvi izbor“ gdje se povremeno objavljuju, a na svakoj školskoj 

priredbi prikazuju rezultate svoga rada čitajući najuspješnije radove. 
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Recitatorska skupina nižih razreda ( Snežana Mikulec) 

 

Recitatorska skupina u našoj školi djeluje dvadesetak godina s ciljem razvijanja 

ljepote govornoga izražavanja putem stihova. Program rada stvara se u suradnji s učenicima i 

to prema njihovim željama i zajedničkim dogovorima - prigodno uz blagdane i svečanosti u 

školi i lokalnoj zajednici, gdje se onda i predstavljaju svojim nastupima. 
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Zumba skupina (Andrea Pavić) 

 

Zumba skupina bavi se treniranjem i usvajanjem plesnih pokreta uz latino glazbu. 

Skupina djeluje od ove školske godine. Program rada stvara se u dogovoru s učenicima i u 

skladu s trendovima. Također su suradnju ostvarili s trenerom zumbe Plesnog kluba "D&D" iz 

Osijeka,  na temelju čijih koreografija stvaraju i svoje. 
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Mali zbor (Verica Kalaica) 

 

Mali zbor djeluje već dugi niz godina s ciljem razvijanja ljubavi prema glazbi i zbornom 

pjevanju. Učenici satove pjevanja provode uz učiteljicu koja ih prati harmonikom, što im je 

posebno zanimljivo. Rezultate svoga rada predstavljaju na svakoj školskoj priredbi, a mnogi 

članovi nastavljaju pjevati u Velikom zboru nakon što krenu u  više razrede. 

Fotoskupina (Andrea Pavić i Jadranka Letinić) 

 

Već treću godinu uzastopno učenici naše škole „hvataju“ prekrasne kadrove svojim 

fotoaparatima. Učenici njeguju ljubav prema umjetničkoj fotografiji, uče koristiti digitalni 
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fotoaparat, digitalno obrađivati fotografije te sudjeluju na različitim natječajima. Svoje 

radove predstavljaju na izložbama koje organiziraju u sklopu svake školske priredbe. 

Veliki zbor (Dubravka Vukovarac) 

 

Zbor naše škole svake godine sudjeluje na smotrama zborova i nerijetko osvaja 

zapažene rezultate. Ovdje se njeguje ljubav prema glazbenoj umjetnosti, pjevanju, sviranju i 

izražavanju emocija putem glazbe. Na svakoj školskoj priredbi zbor se predstavlja  nizom 

pjesama, kako domaćih, tako i stranih tekstova. 
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Likovna skupina (Jadranka Letinić) 

  

Likovna skupina djeluje već dugi niz godina. Učenici ovdje njeguju ljubav prema 

umjetnosti, izoštravaju svoje talente i redovito uljepšavaju hodnike naše škole svojim 

radovima. Radove nerijetko šalju na natječaje, a predstavljaju ih i izložbama na školskim 

priredbama. 

Mladi astronomi ( Tomislav Tuškan) 
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Suradnja škole s lokalnom zajednicom 

Učenici naše škole u KUD-u 

Denis Knežević, predsjednik KUD -a 

 

Naše kulturno umjetničko društvo, osnovano 1976. godine pod nazivom „Franjo 

Ksaver Kuhač“, od 1994. godine nosi naziv po pokojnom jarminačkom branitelju Zvonku 

Banu koji je poginuo u Bogdanovcima u Domovinskom ratu. Izuzevši ratne godine, kada se 

Jarmina nalazila na prvoj crti bojišnice, KUD „Zvonko Ban“ u Slavoniji neprekidno čuva 

zagorsku tradiciju koju su Jarminčani naslijedili od svojih očeva i djedova, majki i baka. 

Ponosni KUD danas ima svoju dramsku, folklornu i tamburašku sekciju. Valja 

napomenuti da je danas nositelj dviju manifestacija u Jarmini, a to je obilježavanje Martinja 

više od deset godina te organizacija manifestacije „Zagorje v srcu“ povodom Dana općine, 

kada nas posjete naši prijatelji iz mnogih zagorskih mjesta, a to su Mače, Laz Bistrički, Marija 

Bistrica, Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Golubovec, Hum na Sutli te mnoga druga. Gostovali 

smo u mnogim mjestima diljem Lijepe Naše te su i učenici jarminačke škole svuda 

promovirali svoju kulturu, tradiciju i ljepotu zagorskih običaja. 
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Izvodimo plesove iz Hrvatskog zagorja, Slavonije, ali i bunjevačke plesove. Mlađu 

folklornu skupinu, koja broji dvadeset petero osnovnoškolaca, vode Kristina Haban i Vera 

Petrovečki, dugogodišnje članice KUD-a „Zvonko Ban“, te im pomažu Sunčica Jaman i 

Anamarija Klarić, a koreograf je Ivica Dugina. Redovito sudjeluju na „Vinkovačkim jesenima“, 

smotri folklora koja se održava svake godine, kao i na Misi zahvalnici kada obučeni u narodne 

nošnje donose darove pred oltar u Crkvi sv. Vendelina. Posjetili su i mjesto Bešku u susjednoj 

Vojvodini, gdje su plesom pokazali umijeće i bogatstvo naših nošnji, a također redovito 

posjećuju mjesta u Hrvatskom zagorju, gdje smo, zahvaljujući svojim korijenima, uvijek vrlo 

dragi gosti. Obišli smo Lobor, Veliko Trgovišće, Šandrovac, Zlatar Bistricu, Mariju Bistricu i 

mnoga druga mjesta. 
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Igre u Vođincima, smotra dječjeg folklora u Bogdanovcima 2010. godine, blagoslov 

novog zvona kapelice pod Borincima te blagoslov konja samo su neke od aktivnosti koje 

privlače djecu iz naše Jarmine. Svakog utorka i petka njih dvadeset petero dolazi na sastanke, 

a nadamo se da će u budućnosti dolaziti još i više. 
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Naša djeca u Udruzi katoličkih izviđača „Jarmina“ 

Tomislav Delaš, predsjednik Udruge  

 

Davne (nekima i ne baš tako davne) 1994. godine, na poziv talijanskog Caritasa koji je 

od 1993. godine pomagao u obnovi našega sela, u Jarminu dolazi prva grupa mladih 

talijanskih katoličkih skauta koji donose vedrinu, susretljivost, želju za služenjem, 

prijateljstvo i bezuvjetno ih poklonjaju djeci i mladima iz sela koje je neposredno prije toga 

bilo prva crta bojišnice u Domovinskom ratu. Tada je započela priča koja se nevidljivo 

upisivala u živote mnogih u Jarmini jer su mnoga jarminačka djeca, mladi, i mnogi danas 

odrasli ljudi, prošli kroz Udrugu i u njoj ostavili otisak svoga srca. 

1996. godine krovna organizacija talijanskih katoličkih skauta (AGESCI) pokrenula je 

projekt „Plavi galeb“ koji je imao cilj animirati djecu i mlade iz Jarmine - tada ratom 

pogođena sela. Tako je AGESCI u suradnji s Osnovnom školom „Matija Gubec“ Jarmina 

organizirao i financirao desetodnevni šumski skautski kamp u Italiji pokraj Genove za 

četrdesetero djece viših razreda osnovne škole te kasnije i kampove po cijeloj Hrvatskoj (na 

otoku Pašmanu, u Vrbovskom), a za mlade iz Jarmine, odnosno buduće vođe jarminačke 

udruge, kampove obuke u Italiji i Sloveniji te ih sve zajedno polako uveo u priču o katoličkom 

skautizmu i naučio buduće vođe služiti, jer služenje je radost! 

Dana 1. veljače 1997. godine skautizam je službeno započeo i u Jarmini, osnivanjem 

UDRUGE KATOLIČKIH IZVIĐAČA JARMINA  (UKIJ), prve udruge te vrste u Hrvatskoj. Udruga 

od tada živi i radi prema odgojnim načelima na duhovnom, a onda i fizičkom razvoju mladih, 

prema vjeri koju im je Bog dao, a putem izviđaštva i poticanja boravka u prirodi, temeljeno 
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na obrazovnim vrijednostima metode rada utemeljitelja skautizma sir Roberta Baden 

Powella. 

Od 1997. godine do današnjeg dana (i tako će biti još dugo, dugo…) skauti UKIJ-a 

redovito rade nedjeljom s grupama predškolske i školske djece nižih i viših razreda, a svakog 

tjedna na sastancima i s grupom srednjoškolaca. Udruga trenutno broji šezdesetak članova 

od kojih su većina osnovnoškolska djeca i koja svojim sudjelovanjem imaju priliku biti 

„građanima svijeta“, jer brojnim aktivnostima Udruge (putovanja, skautski kampovi u 

najljepšim dijelovima naše domovine…) imaju mnogo prilika upoznavati djecu i mlade iz 

Hrvatske (Krapina, Osijek, Đakovo, Zagreb, Rovinj, Split, Rijeka…) i svijeta (Francuska, Italija, 

Slovenija, Njemačka, Tunis).  

 

 Svih tih godina postojanja Udruge, Osnovna škola „Matija Gubec“ Jarmina daje 

nemjerljiv doprinos rastu i radu Udruge. Treba spomenuti da je u početnim godinama rada 

Udruge korišten školski prostor za susrete s djecom-izviđačima. Dio je djelatnika škole bio i 

još je uvijek aktivno uključen u rad Udruge. Suradnja škole s Udrugom uvijek je izvrsna, 

budući da škola uvijek izlazi u susret i pokazuje razumijevanje za aktivnosti Udruge. Sve 
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zanimljivosti, informacije i vijesti o našim aktivnostima možete pratiti na našim internetskim 

stranicama (www.ukij.hr). 

 

„Ne trebaš hodati po vodi, ne moraš biti bolji/bolja od drugih, nemaš ništa više od 

onog što svi ostali imaju, ali ono što čini razliku, djela su kojima u srcima drugih ostavljaš svoj 

trag...“ 
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Mladi vatrogasci u našoj školi 

Andrian Draganić, trener mladeži DVD -a 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Jarmina“ djeluje kontinuirano već sto i pet godina, 

od godine 1909. Doživjelo je prekretnice tijekom Drugog svjetskog rata te Domovinskog rata, 

kada je gotovo došlo do njegovog gašenja. Ponovo je pokrenuto 2007. godine i od tada broji 

gotovo sto članova u dobi od sedam do osamdeset godina starosti. Dvadesetero je djece iz 

jarminačke osnovne škole ponosno na tu tradiciju te se dva ili tri puta tjedno (ponedjeljkom, 

srijedom i petkom) okuplja na redovitim sastancima.   

U Društvu su aktivne muška A i ženska A ekipa, koje čine mladi od šesnaest do 

trideset godina starosti, te ekipa vatrogasne mladeži koju čine mladi od dvanaest do 

šesnaest godina starosti. Mladi, koji pripadaju tim uzrastima, aktivno sudjeluju na 

natjecanjima diljem zemlje te u zadnje tri godine drže korak s najboljima u Hrvatskoj. 

Društvo ima školovane članove i opremu, te vatrogasci i sami izlaze „intervenirati“. 
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Naši osnovnoškolci sudjeluju na natjecanjima diljem Slavonije, a ponekad i u 

udaljenijim mjestima, ovisno o tome kakav rezultat postignu u svom kraju. Još su uvijek 

mlada i vrlo „nova“ ekipa pa vjerujemo da će za nekoliko godina aktivnim sudjelovanjem i 

trudom ostvarivati rezultate kakve postižu stariji članovi Društva, muška A i ženska A ekipa. 
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Vezani uz nogometni klub „Borince“ 

Robert Babić, trener pionira 

Oni su vezani uz mene i ja uz njih, a mi smo vezani uz klub. Igramo nogomet, 

uređujemo okolicu igrališta, roštiljamo, putujemo na izlete i ove godine osvajamo prvo 

mjesto. 

 

Od proljeća 2012. godine volonterski treniram pionire našeg nogometnog kluba koji 

je osnovan 1949. godine, a koji ime „Borinci“ nosi od 1965. godine. Predsjednik je našeg 

kluba Mario Matić. Svakog se tjedna naša djeca sastaju dva puta, a natječu se u Ligi mladeži 

Vukovarsko-srijemske županije, središte Vinkovci. Za pohvaliti je naša ekipa pionira, odnosno 

djeca iz Osnovne škole „Matija Gubec“, koja ove godine osvaja prvo mjesto u svojoj ligi. 

Njihove aktivnosti nisu vezane samo uz nogomet, nego ponekad sudjeluju u uređivanju 

terena i okoliša. Oni redovito dolaze na treninge, a sudjeluju i na seniorskim utakmicama 

skupljanjem lopti. Svaka zabava donosi i svoje odgovornosti, a biti član nogometnog kluba 

zaslužuje se aktivnim sudjelovanjem u svim preporučenim aktivnostima. 

Po prvi puta u povijesti našega kluba odvojeni su limači od pionira, odnosno 

požrtvovnošću nekolicine njihovih roditelja i trenera postigli smo to da se i limači i pioniri 

natječu zasebno u svojim kategorijama. Osim toga, u lipnju 2013. godine kolega Hrvoje 

Horvat, trener limača, i ja organizirali smo jednodnevni nogometni turnir na našem igralištu, 

a gostovalo je šest ekipa iz Vukovarsko-srijemske i dvije ekipe iz Osječko-baranjske županije, 
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te naši limači i u takvim prilikama mogu pokazati koliko mogu, a tom su prilikom osvojili 

drugo mjesto. Redovito organiziramo i prijateljske utakmice te naši pioniri igraju protiv 

„Vukovara '91“, „Bedema“ iz Ivankova, „Viteza '82“ iz Antunovca te HNK „Vinkovci“ (bivše 

„Lokomotive“) Sudjelovali su na barem pet turnira u zadnje dvije godine, a turnir na kojem su 

zabilježili najveći uspjeh je „Hippo Cibalia kup 2013“. Osvojili su četvrto mjesto na tom 

natjecanju na kojem je sudjelovalo čak dvadeset šest ekipa uključujući „Cibaliju“, 

„Marsoniju“ te goste iz Austrije, Madžarske te Bosne i Hercegovine. Iz 2014. godine rado 

ćemo se sjećati prijateljske nogometne utakmice u Antunovcu, nakon koje smo nagrađeni s 

dvadeset čunjeva za vježbanje i osam lopti. Trenutno nižemo uspjehe, a vjerujem da ćemo s 

ovakvom ekipom i nastaviti tako. Ponos je biti njihov trener. 

 

Kao što sam već spomenuo, njihove aktivnosti nisu uvijek vezane samo uz igranje 

nogometa. Među njima imamo i blagajnika, a to je Josip Vidović. Uspjeli su 2012. godine 

prikupiti tisuću i šesto kuna za jednu garnituru dresova, a boja im je bijelo-crna. Drugu 

garnituru dobili smo pomoću sponzora početkom 2014. godine, onu zelene boje. Službena je 

klupska boja dresova zeleno-bijela. Novac se nekad skuplja i u svrhu organiziranja izleta pa se 

i na taj način zajedno zabavljamo i odgajamo. Osim tih aktivnosti, naši pioniri sudjeluju i u 

uređenju okoliša, na primjer u košnji trave na terenu ili pomažu u bojanju ograde. 
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Radost je biti trener pionira, ali još je veće zadovoljstvo odgajati te igrače koji su 

vezani uz svoj klub, a i njihov trener uz njih. Zajedničkom željom i voljom sve možemo 

postići, kao što je vrlo izgledno da ćemo ove godine osvojiti prvenstvo. Među nama mora 

vladati zajedništvo, uzajamno poštovanje. To je ono što nas drži zajedno i čini nas 

pobjednicima. A ti pobjednici su David Ležaić, Dragutin Gradečak, Borna Kadoić, Josip 

Vidović, Dinko Jurišić, Marko Mikulić, Dražen Ležaić, David Culi, Dominik Babić, Marin 

Šušković, Mihael Šušković, Mario Ležaić, Dario Crčić, Petar Petrovečki, Luka Martić, 

Dominik Klarić, Patrick Hanžek, Stjepan Petrovečki, Filip Culej, Filip Mikulec, Vendelin Šest, 

Tomislav Cafuta, Mateo Ležaić, Valentino Strahonja, Mario Serdar, Tomislav Culi, Filip 

Đukić i Ronaldo Solocki.  
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Podatci sa županijskih i državnih natjecanja 

 

Učenici OŠ „Matija Gubec“ iz Jarmine česti su sudionici županijskih i državnih natjecanja 

te različitih smotri. U nastavku slijedi kronološki niz najvećih uspjeha. 

 

- 3. mjesto na natjecanju podmlatka Crvenoga križa, Vinkovci, 2004. 

- 3. mjesto na natjecanju podmlatka Crvenoga križa, Vinkovci, 2006. 

- 3. mjesto na IV. županijskoj smotri učeničkih zadruga, Vukovar, 2006. 

- 2. mjesto na natjecanju iz Ekološkog  kviza „Lijepa Naša“, Vinkovci, 2006. 

- 1. mjesto na natjecanju podmlatka Crvenoga križa Vukovarsko-srijemske županije, 

Vinkovci, 2007. 

- 3. mjesto na V. smotri učeničkih zadruga Vukovarsko-srijemske županije, Bošnjaci, 

2007. 

- 2. mjesto na natjecanju podmlatka Crvenoga križa, Vinkovci, 2010. 

- 2. mjesto na natjecanju podmlatka Crvenoga križa, Vinkovci, 2011. 

- Manuela Mlinar, Priznanje za Eko-fotku 2012.   

                          

- 2. mjesto na natjecanju podmlatka Crvenoga križa, Vinkovci, 2014. 

- Filip Škrlec, 1.mjesto na županijskom natjecanju iz hrvatskoga jezika, Vinkovci, 2013.  

- Filip Škrlec, 14. mjesto na državnom natjecanju iz informatike, Primošten, 2014. 

- Filip Škrlec, 2. mjesto na državnom natjecanju „Volim domovinu“, Skrad, 2014. 
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Kako je biti učenik u OŠ „Matija Gubec“ Jarmina? 

Naših osam godina 

Manuela Mlinar 

 

Zovem se Manuela Mlinar, bivša sam učenica Osnovne škole „Matija Gubec“ u 

Jarmini. Sada pohađam prvi razred Gimnazije u Vinkovcima (opći smjer) i mogu iskreno reći 

da se s radošću prisjećam svoje osnovne škole.  

Učiteljica Branka Đukić predavala mi je od prvog do četvrtog razreda, ona je bila moja 

učiteljica. Ona je osoba koja ima posebno mjesto u mom srcu i koje ću se uvijek sjećati po 

crveno-crnoj kosi, lijepom načinu odijevanja i visokim potpeticama. Ona je, uz moje roditelje, 

imala veliku ulogu u mom odgoju. Uvijek me poticala da dam najbolje od sebe. 

Najviše sam, kao i ostali učenici, voljela terensku nastavu. Putovali smo na razna 

mjesta, od Osijeka do Zagreba... 

Velika mi je promjena bila prijeći iz četvrtog u peti razred. Dobili smo nove predmete i 

nove nastavnike, više gradiva za naučiti i više odgovornosti. Sa svakim nastavnikom imali smo 

drugačiji pristup nastavi. On je ovisio o nastavnikovom odnosu prema nama i našem 

zanimanju za predmet. Naša nastavnica matematike, koja nam je uz to bila i razrednica, na 

satu je zahtijevala red, rad i disciplinu. Uvijek smo pozorno pratili njezine sate i shvatili bismo 

sve gradivo. Ona također ima posebno mjesto u mom srcu i uvijek ću je se sjećati po 

jednostavnosti, urednosti i želji da nam pomogne upisati onu srednju školu koju želimo. 

Najvažnija je lekcija koju me naučila ta da se ne smijemo osvrtati na tuđe uvrede i 

omalovažavanja jer će uvijek postojati netko tko želi da se osjećamo manje vrijednima. 

   Kada smo prešli u predmetnu nastavu, dobili smo mogućnost uz redovnu nastavu 

pohađati dodatne i izvannastavne aktivnosti. Uključila sam se u mnogo aktivnosti koje su se 

pokazale korisnima u srednjoj školi. U sedmom i osmom razredu sudjelovala sam na raznim 

natjecanjima - iz biologije, engleskog jezika i na natjecanju Crvenog križa. Išla sam i na 

natjecanje zborova za koje nas je pripremala nastavnica Dubravka Vukovarac i na kojem smo 

osvojili prvo mjesto. Vrlo dobre rezultate ostvarila sam i na ostalim natjecanjima. Natjecanje 

Crvenog križa, za koje nas je pripremala nastavnica Snježana Crčić, bilo mi je lijepo iskustvo u 

kojem sam upoznala pravu važnost timskog rada te naučila kako pomoći ozlijeđenima. 

   Poseban je događaj iz osnovne škole, koji sigurno neću zaboraviti, maturalac u 

osmom razredu. Tada smo se svi družili, bez obira na to jesmo li posvađani ili nismo. 
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   Osnovnu školu bismo svi trebali shvatiti ozbiljno. Ona je važno razdoblje svačijeg 

života u kojem oblikujemo sebe kao osobu i stječemo mnoga prijateljstva. Uspjeh i trud u 

osnovnoj školi određuju koju ćemo srednju školu upisati i kojim ćemo se zanimanjem baviti 

ostatak života. Ukratko, osnovna je škola temelj našega života, a sve se ostalo nadograđuje. 

O nama ovisi koliko će taj temelj biti kvalitetan. 
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Jučer učenici, danas učitelji... 

Od đačkih snova do životnog buđenja 

                                              Vlatka Ilić, učiteljica razredne nastave  

Često se pitam, kako vrijeme prolazi, je li moj životni put oduvijek bio zapisan u 

vremenu. Nekada učenica ove škole, a sada, već dugi niz godina učiteljica. Ah, kako je lijepo s 

vremena na vrijeme otvoriti taj album dragih uspomena... 

Moram priznati da je najviše uspomena i veliki pečat moga školovanja na mene 

ostavila upravo moja učiteljica, ona koja je najviše uložila truda u nestašnu ekipu iz ulice, 

izvučenu iz čarobne seoske prašine, i naučila prvim slovima. O, kako smo ih upijali, što od 

prevelike znatiželje za nečim novim, što od straha koji su nam roditelji kod kuće ulijevali 

prijeteći nam tada još uvijek dopuštenim batinama! 

Unatoč tome, uživali smo u školskim klupama, prijateljstvima, prvim simpatijama, 

međusobnim bockanjima, a ponajviše u bezazlenim nepodopštinama koje su redovito imale 

posljedice. Ipak, to prvo razdoblje urezalo mi se duboko u sjećanje i rastanak je od učiteljice 

bio bolan. No, nas su čekali novi izazovi, razdoblje puberteta i buntovničkog stava prema 

cijelom svijetu, gradeći na taj način vlastitu osobnost. 

Hvala, veliko i neizmjerno hvala svim tadašnjim nastavnicima na njihovom trudu 

uloženom, kako u moju, tako i u sve ostale generacije kojima su prenijeli svoje znanje i tako 

još više obogatili naše usijane glavice!  

Završavajući osnovnu školu našla sam se na raskrižju svoga puta... kamo i što dalje... 

Kao izvrsna učenica imala sam velik izbor i nije bilo teško odlučiti... puno je teže bilo ostvariti 

snove djeteta iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Moja želja, moji snovi postati učiteljicom 

bili su toliko snažni da me nije bilo strah proći trnoviti put, i gladi i fizičkog rada, kako bih 

došla do onih osnovnih sredstava za studij. I isplatilo se!!! Sjećam se svečanog trenutka 

primanja diplome u ruke. Uzdignute glave, puna ponosa jer je moj san bio ostvaren. 

Evo me, tu sam, u svojoj školi, nekad učenica, a danas ponosna učiteljica. Uživam u 

svome zvanju dajući u njega svu sebe. Gledam iz dana u dan, iz godine u godinu, iz generacije 

u generaciju te male usijane glavice u školskim klupama, željne znanja, živahne, vragolaste, 

koje me iznova vraćaja u moje djetinjstvo. 

Varate se ako mislite da je moj posao lak. Ne, nije lak, posebice ne u današnje 

vrijeme. On nosi odgovornosti, truda, volje, vremena, a posebice strpljenja. Ali, nema te 
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zapreke da posao koji volim odista radim s ljubavlju. Kako bi naši stari rekli: „Sve što se doista 

voli, nikada nije teško!“ 
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Jučer učenica, danas učiteljica 

                            Snježana Crčić, učiteljica biologije i kemije  

Ne tako davno bila sam učenica koja  je pohađala ovu školu u kojoj sam naučila čitati i 

pisati, stekla prijatelje, dobila prve ideje o životu. Bili su to bezbrižni dani, dani smijeha, 

mašte, dobrih i loših ideja. Bili su tu i učitelji, uvijek uz nas, pratili svaki naš korak,  što nam je 

često smetalo. A oni su samo ispravljali naše pogreške, učili nas što je dobro, a što loše, 

podučavali nas  pristojnosti i ljubaznosti, poštivanju starijih,  vjernosti i iskrenosti.  Da bismo 

usvojili te osnovne ljudske vrijednosti, morali su koristiti i kazne,  iako to tada nismo shvaćali. 

Toliko smo ih često spominjali, davali im nadimke, a tako malo razmišljali o njima.                                                                                                                                                                                                      

U trenu su godine prošle, uloge su se promijenile. Više nisam učenik, sada sam ja učitelj.  

Trebalo je toliko godina da shvatim da je učitelj stvarna osoba, osoba koja ima svoj život, 

svoju obitelj i svoje probleme, ali unatoč tome uvijek je tu za svoje učenike. Učitelj ne uči 

samo čitati i pisati,  on je i roditelj koji će te slušati i štititi, on je i prijatelj s kojim ćeš se 

našaliti i koji će ti pomoći riješiti problem, on je psiholog i sociolog.                                                                                                                                                        

Zato, učeniče, poštuj svog učitelja! Nemoj nikada zaboraviti svu žrtvu, odricanje i nevolje 

koje su učitelji prolazili da bi ti neometano sazrijevao, jer možda ćeš i ti jednom biti  učitelj! 
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Isprekidana priča 

Matej Delaš, učitelj hrvatskog jezika  

Već se oglasilo zvono za početak prvoga sata, a ja sam još uvijek ležao u krevetu, u 

posuđenoj čak i sobi, kako je već običaj kod nas koji sve posuđujemo  

(te sam noći iz dosade spavao u susjednoj, onoj praznoj). Mislim da sam spavao. Probudilo 

me ili razbudilo, nisam siguran, kucanje na vratima te „posuđene“ sobe te priča koja mi je 

danas u magli: „Učiteljica ide na bolovanje... zove Jasna da dođeš, ako hoćeš... tu u 

Jarmini...“ 

Deset minuta poslije, ne treba ni pogađati jesam li „htio“, hodao sam jarminačkim 

ulicama s jasnim odredištem na koje se slobodno možete kladiti. Nevjerojatnost vjerojatnosti 

da ću raditi u „svojoj“ školi bila je ispred moga asfalta. Blizina bijele zgrade, one koju sam kao 

prvašić crtao za trojku ili četvorku, jer je crtež zaista bio promašen, činila se varljiva, kao da 

će nekom slučajnošću izmaknuti svakog trenutka. Ma, nije moguće da mi je diploma te 

sreće... za nekoliko ću trenutaka ući u svoju školu, onu u kojoj poučavaju ljudi koji su meni 

predavali, u kojoj je učitelj Mirko čak i meni predavao matematiku, u kojoj su Jarminčani 

doživjeli mirovine, u kojoj je vjerojatno mnogo toga drugačije od „moga doba“, u kojoj djecu 

poznajem s izviđača, u kojoj je u zadnjih dvadeset godina gotovo nepromijenjeno 

administrativno osoblje, u kojoj su čistile i vikale teta Eva i teta Ivka, u kojoj je teta Mira prije 

odlaska u Australiju bila kuharica, u kojoj je učiteljica Vlatka s tek dvadeset i kusur godina bila 

zreli autoritet, u kojoj smo obožavali pokojnu učiteljicu Karmelu, u kojoj je Buzo bio najjači 

nogometaš, a ja najveći zaljubljenik u hrvatski jezik, u kojoj je Tunjo naganjao Sinišu zbog 

psovke, u kojoj smo razmjenjivali postere Ronalda Luiza (originalnog brazilskog Ronalda), 

Davora Šukera, Michaela Owena i srodnih njima,  u kojoj su susjed Nikola i danas Australac 

Mario glavama razbili staklo na ormaru, u kojoj smo prvi put kod učiteljice Željke uzaludno 

učili o štetnosti cigareta, u kojoj smo razmjenjivali sličice s nogometnih prvenstava u Americi, 

Engleskoj, Francuskoj te Belgiji i Nizozemskoj, u kojoj je vjeroučitelj Pero bio razrednik i, na 

kraju, u toj školi koja mi ne dopušta završiti jednu smislenu kilometarsku rečenicu skovanu 

svojoj generaciji.  

Još je isti sat na stropu hola. Onaj plavi s bijelim kazaljkama, onaj koji sam zaboravio, 

ali koji me u „proustovskom“ stilu podsjeti da sam nekad bio učenik. Ravno su mali, desno su 

veliki. Zakasnio sam na sat, pomislim onako svjež i neupućen u svoju priču. Sjedim u 

Jasninom uredu, kancelariji, sobi, čemu li već. U nečemu što kao svjesni govornik i nastavnik 
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hrvatskog jezika ne mogu brzopleto imenovati. Onda, Matej? Idemo raditi. Nalaziš se u školi 

koja broji manje učenika nego prije. I u tvoje vrijeme (ne zavaravaj se da si previše mlad) bilo 

je malo učenika, no vaši su roditelji imali svoje ratno opravdanje. S vama, prvim prvašićima 

godine 1993. u novoj školi. Gledam vaše slike, priijatelji. Na jednoj staroj fotografiji nalazi vas 

se četvero i nosite tako stare jakne, onakve kakve nose dojučerašnje izbjeglice i prognanici. 

Bez marke, neugledne, malo i prljave, plave, široke, vjerojatno naslijeđene od starijih sestara 

ili braće. Iza vas je cesta, no nije asfalt. A dan je oblačan, ili možda nije. Možda su samo 

današnji fotoaparati svjetliji. Da, imali ste svoje opravdanje. Što ćeš, nema nas.  

Nema ni njih mnogo. Njih sedamnaest, a ja sam, ne znam što me snašlo, njihov 

učitelj. Osjećam nešto čemu prije dvadesetak godina nisam prepoznavao ljepotu. Čak ni u 

srednjoj, ni na faksu. Zar sam i ja bio tako krasan i simpatičan, uplakan, nasmijan, sitan, 

pametan, s rukom u zraku i nervozan što me učiteljica nije prozvala da odgovorim koliko je 

dva puta dva? Sjedim za katedrom, a trideset četiri oka usmjerena su na zelenu ploču i u 

svoga učitelja. Navikavaju ga na novu ulogu. Pjevaju, skaču, gledaju ptice kroz prozor, 

tužakaju Patrika, u lipnju crtaju more i jedrilice, u jesen kukuruze, plaču jer im ne ispunjavam 

želje ili zato što sam ubio osu, igraju rukomet jer sam ih naučio, skupljaju sličice koje danas 

svrstavamo u rubriku „u moje vrijeme toga nije bilo“, dobivaju petice, zagrle vas od sreće, 

iako im ruke nisu dovoljno velike za vas proširene i starije. 

Dolazite na zamjene, pripremate sate, živcirate se, sretni ste i razgovarate s njihovim 

roditeljima. Oni uče ili ne, šetaju hodnikom i bezbrižni su. Sunčani su dani i nema razloga da 

odlazak u školu ne bude radost, da ne izađemo u dvorište i ne igramo nogomet, da ne 

bacimo koju o skorom finalu Lige prvaka. Dajete sve od sebe, stvarate, korite, pohvaljujete, 

poučavate, potičete, pomažete, mršavite... jer vaši učenici to zaslužuju. Otvarate ugovore, 

zatvarate ih, vraćate se kući, gledate nogomet, dolazite na priredbe i završavaju školske 

godine.  

A govorili su vam da morate učiti kako biste što prije završili školu. Ja sam ju završio i 

opet joj se vratio, onoj prvoj, najboljoj. Imao sam priliku kakvu nije imao nitko iz moga 

razreda, tek rijetko koji prijatelj ili poznanik, biti u ulozi onih kojih smo se mi bojali ili smo ih 

barem poštovali. Tada je to bilo u modi. Tu sam, čekam na mjestu koje smo ostavili 

početkom dvadeset prvog stoljeća, one godine kada je Hajduk prvi puta nakon niza godina 

osvojio prvenstvo. Držim se za ono prvo, dok ste vi negdje u blizini ili u Njemačkoj, Austriji, 

Australiji, Zagrebu. Neki od vas. Kad kažem da nemam tu sreću otići nekamo, odgovorite mi 
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da zapravo nemaju svi tu sreću ostati. Valjda ste u pravu. Nakon vas, s kojima sam sjedio u 

ovim klupama, neke sam svoje nove kolege čak ispratio u mirovinu. Sjećate li se Ive i Danice? 

Imao sam čast slaviti njihovo umirovljenje. Ante te Željke, Štefice i Anke koje su putovale 

„vremeplovom“, Štefice kojoj su „svojevremeni“ osmaši bezobrazno oštetili taj automobil? 

Išao sam na ekskurziju s njima. Ako se sjećate, a sjećate se, učionice biologije i kemije, 

razveselit ću vas viješću da pronalazim vaše potpise ondje gdje ne trebam, na mjestima gdje 

ste sjedili. 

Zvoni. Opet se budim. Ovo je moj sat. Dižem glavu, pozdravljam zbornicu, nosim 

dnevnik, držim ključ (da, sad se i zaključavaju učionice), pitam se svašta. Želim da sat bude 

izvrstan. Želim da se smiju, da sunce sja, da tehnika u učionici ne zakaže, da odrastaju, da 

shvate, da ne ostave smeće za sobom, da se ne rugaju, da su najbolji. Zapamtiti sitnice. 
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Školski kolaž 
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Radovi u voćnjaku 

Zelena čistka Mladica Gupčeve lipe 
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Maturalno putovanje 2013. g. 

Terenska nastava Krapina-Stubica-Zagreb 
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Književni susret s Božidarom    

Prosenjakom 

Književni susret sa 

Željkom Horvat-Vukelja 
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Aerobik i baletna skupina na priredbi 
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Dobrotvorne prodaje 
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Izlet u Rizvan city  

Posjet izložbi Glorie Maris 



 

71  MONOGRAFIJA 

 

 

 

 

Ženska rukometna i muška malonogometna momčad školske godine 2013./2014.  
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Terenska nastava u Vukovaru 

Kolektiv na Riječkom karnevalu 2012. g. 
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Radovi učenika: Martina Petrovečki, Karla Culi, Danijel Husić i Mia Koščalek 
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Skupljanje starog papira 

Zadruga - voćari 
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Predavanje "Hitna pomoć" 2013. g. 

Maskenbal 2013. g. Infokup 2014. g.- državno natjecanje iz 

informatike 



 

76  MONOGRAFIJA 

 

 

 

 

 

 

Veliki zbor na školskoj priredbi 
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Učenici naše škole na otvorenju jarminačkog semafora 

Rad učenika Ivana Ležaića 
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Zahvala ravnateljice 
 

Ovom monografijom željeli smo ukratko predstaviti svoju školu. Nadam se da smo u 

tome uspjeli.  

Hvala svim bivšim i sadašnjim djelatnicima i učenicima koji su svojim trudom, 

marljivošću, savjesnim pristupanjem svim zadatcima i obvezama pridonijeli tome da naša 

škola, iako mala, ispunjava svoju važnu ulogu. 

Aktivnosti naših učenika i njihovih mentora, uključivanje u brojna natjecanja te 

uspjesi koje su postizali, najbolji su dokaz da se u školi trudimo u primjenjivanju i proširivanju 

znanja. 

Zahvaljujem i uredničkom timu koji je zaslužan za stvaranje ove monografije. 

 

                                               Jasna Varga, ravnateljica škole 
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