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Osnovna škola: OŠ Lotrščak 

Županija: Grad Zagreb 

Adresa škole: Folnegovićeva 10, 10000 Zagreb 

Telefonski broj: +385 1 7079 975 

Adresa e-pošte: ured@os-lotrscak-zg.skole.hr  

Web adresa: http://os-lotrscak.hr/ 

OIB: 56494929657 

IBAN: HR6523600001102557848 

Ravnatelj: Marin Divić 

 

O školi 

Osnovna škola Lotrščak prva je škola za dječake u Hrvatskoj koju su pokrenuli roditelji. 

Naime, smatrajući da su roditelji prvi i najvažniji odgojitelji svoje djece, odlučili smo 

pokrenuti školu koja će ih u tome podržavati. S tim ciljem osnovan je Roditeljski institut 

za odgoj i obrazovanje (RINO) kao krovna udruga i pravni subjekt. Cijeli projekt vođen je 

idejom i posebnim trudom da se, osim akademske izvrsnosti, radi na razvoju karaktera i 

osobnosti učenika te njeguje rast u vrlinama. Posebnost škole je njezin pedagoški princip 

koji se temelji na mentorstvu i omogućuje personalizirani pristup svakom učeniku. 

Škola Lotrščak dio je međunarodne mreže sličnih škola diljem svijeta koje nude cjelovito 

obrazovanje i osobni pristup svakom učeniku. 

 

Broj razrednih odjela: 2 

Ukupan broj učenika: 24 

Broj učenika u RN: 24 

Broj učenika u produženom boravku: 22 

Broj smjena: 1 

Broj radnika: 12 

Broj učitelja predmetne nastave:2 

Broj učitelja razredne nastave:2 

Broj učitelja u produženom boravku:1 

Broj ostalih radnika: 4 

Broj pripravnika: 1 

Broj računala u školi: 8 

Broj učionica: 2 

Broj specijaliziranih učionica: 1 

Broj sportskih dvorana: 1 

Školska knjižnica: 1 

 

http://www.rino-institut.hr/default.aspx?id=9


 

Školska godina 2016./2017. 

 

Otvorena vrata škole: 17. 5. 2016. 

Škola je ugostila gospođu De Rábago, majku osmero djece, mentoricu obiteljskog 

obogaćivanja koja je održala predavanje za roditelje. 

 

 

 

 

Prvi dan škole: 5. 9. 2016. 

Dana 5. rujna 2016. započela je  

školska godina u OŠ Lotrščak. 

Učenici su prvi put sjeli u nove 

klupe tek otvorene škole. Dvadeset 

dvoje dječaka upisano je u prvi, 

drugi i treći razred. Učitelji Saša 

Banić i Andrej Maras vodit će ih 

kroz školsku godinu. 

 



 

Posjet Zoološkom vrtu: 4. listopada 2016. 

Prvi izlet učenika ove školske godine bio je posjet  

Zoološkom vrtu u Zagrebu. Naši učenici ondje su 

mogli vidjeti neke od predstavnika sisavaca, ptica, 

gmazova, vodozemaca i beskralježnjaka. 

Osim što su vidjeli neke od navedenih predstavnika 

imali su priliku neke čak i nahraniti. Učenici prilikom 

trosatnog obilaska životinjskih nastambi nisu skidali 

osmijeh s lica. 

 

 

 

Dani kruha: 10. listopada 2016. 

Obilježili smo Dane kruha u našoj školi. 

Marljive i vrijedne ruke naših roditelja i 

učenika ispekle su različite krušne 

proizvode. U prostoru škole priredili smo 

izložbeni stol, kojeg su krasili proizvodi od 

brašna i različiti plodovi zemlje užeg 

zavičaja.  



 

Humanitarna akcija za UOLL: 24. listopada 2016. 

Zajedno s kolegicama iz Osnovne 

škole Ružičnjak pridružili smo se 

humanitarnoj akciji skupljanja 

plastičnih čepova za Udrugu oboljelih 

od leukemije i limfoma.  

 

 

 

 

 

Posjet Interliberu: 11. Studenog 2016. 

 

Učenici su mogli uživati u 

brojnim kvalitetnim 

naslovima hrvatske i 

svjetske književnosti.  Kroz 

razgovore s učiteljima imali 

su i priliku kritički 

promišljati o ponuđenim 

naslovima te je svaki učenik 

odabrao željenu knjigu. Osim 

mnoštva književnih djela 

učenike su zainteresirali popratni sadržaji, kao što su 

pokusi iz područja fizike i kemije, kreativne radionice te ostale zanimljive igre.  

 

 



 

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara: 18. Studenog 2016. 

 

Dana 18.11.2016. učenici 

naše škole obilježili su 

Dan sjećanja na žrtvu 

Vukovara odlaskom na 

Vukovarsku cestu, 

paljenjem svijeća i 

molitvom. U duhu toga 

dana učenici drugog i 

trećeg razreda izradili su 

krunice od glinamola. 

 

 

 

Prvi dani otvorenih vrata OŠ Lotrščak: 22. do 26. studenog 2016. 

 

Od 22. do 26. 11. u osnovnoj školi Lotrščak  

održali su se dani otvorenih vrata na kojima su 

obitelji mogle razgledati našu školu. 

Roditeljima je predstavljena organizacija 

nastavnog dana te mnogobrojne aktivnosti u 

kojima sudjeluju naši učenici. 

 

 

 

 

 



 

 

Pripreme za Božić: 2. prosinca 2016. do 7.siječnja 2017.      

 

Naši vrijedni učenici 

izradili su 

adventske vijence 

od različitih 

materijala i ukrasa, 

pripremajući se za 

rođenje Isusa 

Krista. Božićno 

drvce u predvorju 

smo također  

ukrasili radovima učenika. 

 

 

Sveti Nikola : 6. prosinca 2016.  

U OŠ Lotrščak  obilježili smo blagdan svetog Nikole. Učenici su izradili prigodne likovne 

radove i razgovarali s učiteljima o svetom Nikoli. Ujutro su ih na prozoru dočekali 

prigodni pokloni. 



 

 

Večer matematike: 5.12.2016. 

 

Naša škola 5.12.2016. organizirala je Večer 

matematike. Roditelji i učitelji zajedno s 

učenicima sudjelujući u nizu interaktivnih 

radionica nastojali su kod naših učenika 

potaknuti pozitivan odnos prema matematici te 

otkriti često zaboravljenu zabavnu stranu 

matematike. 

 

Blagdan svete Lucije: 13. prosinca 2016. 

Danas smo povodom svetkovine svete Lucije 

posadili pšenicu koja simbolizira obnovu 



 

života i radost zbog nadolazećih blagdana te jačanje obiteljskih vrijednosti i povezanosti. 

Učenici su u keramičke posudice stavili vatu natopljenu vodom i sjeme pšenice. Plodove 

truda ćemo vidjeti kroz nekoliko tjedana. 

 

 

 

 

Božićna priredba: 19. prosinca 2016. 

Učenici i učitelji održali su pred roditeljima priredbu prije zimskih praznika. Učenici su 

pokazali svoje glumačko i pjevačko umijeće. Pjesme, recitacije i igrokaze su učenici 

uvježbavali tjednima prije priredbe kako bi bili spremni prezentirati roditeljima sve što 

su uvježbali. 

 

 

Predavanje roditelja RINO 

projekta: 24.siječnja 2017. 

 

Roditelji i učitelji sastali su 

se u kongresnom centru 



 

Forum u Green Goldu kako bi poslušali predavanja dr.sc. Jasminke Buljan Culej i 

mag.paed. Siniše Jaroša o različitosti i suradnji. Zanimljiva predavanja imala su veliku 

posjećenost kako od roditelja, tako i od učitelja. 

 

Posjet Tehničkom muzeju: 10. veljače 2017. 

Danas smo posjetili zagrebački 

Tehnički muzej. Razgledali smo odjele 

vatrogastva, rudarstva, prometa te 

odjel astronautike s planetarijem koji 

se našim učenicima najviše svidio. 

 

 

Školski karneval: 28. veljače 2017. 

Danas smo se zabavili u školi igrom pod maskama kao i 

izborom najkreativnije i najbolje maske. Učenici su za 

kreativnost dobili i pohvalnice nakon predstavljanja svoje 



 

maske. Nakon toga smo se zasladili krafnama koje su roditelji kupili povodom karnevala 

u školi. 

 

 

Papin dan: 13. ožujka 2017. 

Povodom Papina dana učenici su izradili 

prigodne likovne radove kojima smo ukrasili 

školske panoe. S vjeroučiteljem su izradili 

plakat o tome što bi oni učinili da su papa na 

jedan dan. Naravno, oduševljeni smo 

odgovorima koje smo dobili kao i kreativnošću 

naših mudrih učenika. 



 

 

 

Svjetski dan zaštite voda: 22. ožujka 2017. 

Nismo zaboravili na Svjetski dan zaštite 

voda! Kako bi obilježili taj dan naši prvašići 

su u skupinama izradili plakate. Prilikom 

prezentacije svojih plakata uvjerili smo se koliko je važna zaštita vode, ali i saznali neke 

zanimljivosti o vodi. Nakon prezentacije plakata učenici su rješavali osmosmjerke 

tražeći pojmove vezane uz vodu. 

 

Tjedan mozga: 13. – 19. ožujka 2017. 



 

Povodom Tjedna mozga u našoj školi ugostili smo neurologinju Hanu Bokun, majku 

učenika prvog razreda. Gospođa Bokun je učenicima na zabavan i primjeren način 

približila kako radi ljudski mozak. Učenici su imali priliku pitati sve ono što ih je 

oduvijek zanimalo o ovom još uvijek nedovoljno istraženom ljudskom organu. 

Ljubičasti dan: 26. ožujka 2017. 

Povodom obilježavanja 

"ljubičastog dana" učenici su 

mogli poslušati predavanje s 

ciljem edukacije o suzbijanju 

predrasuda o epilepsiji i stigme 

koja često prati oboljele. 

Predavanje je održala gospođa 

Bokun koja je našim učenicima 

već prije približila teme iz 

područja medicine. 

 

 

Međunarodni dan dječje knjige: 3. travnja 

2017. 

 Naši prvašići različitim aktivnostima 

obilježili su Međunarodni dan dječje 



 

knjige. Na trenutak su postali ilustratori pročitanih knjiga i priča. Kako bi im čitanje 

postalo jedna od dražih i zanimljivijih aktivnosti, različitim likovnim tehnikama izradili 

su vlastite straničnike za knjige. 

 

 

 

Tjedan solidarnosti: 3. do 7. travnja 

Ovaj tjedan u 

školi smo 

proveli tjedan 

solidarnosti. U 

sklopu aktivnosti skupljali smo donacije nekvarljive hrane 

(brašno, ulje, šećer…), igračaka i slatkiša te grickalica za 

najmlađe. Učenici Lotrščaka su prikupljene donacije 

razvrstali, zapakirali te su se isti paketi odnijeli siromašnim 

obiteljima u Zagrebu. U tjednu solidarnosti na satovima 

razrednika razgovarali smo o važnosti solidarnosti. 

 

 

 



 

 

 

Vikend očeva i sinova 2017: 8. i 9. travnja 2017. 

Početkom mjeseca travnja (8. i 9.) 

proveli smo družeći se u prirodi s ciljem 

zbližavanja i jačanja odnosa između 

očeva i sinova. Odlaskom iz gradskih 

centara u ruralna područja, okružena 

prirodom, škola omogućuje učenicima 

druženje i zabavu sa svojim očevima. 

Ovakav vid druženja pruža i očevima 

bolje upoznavanje svojih sinova, ali i 

odmor od napornog i brzog stila života. Na tim druženjima ne postoji mobitel, e-mail ili 

društvene mreže. Postoje samo zajedništvo, logorska vatra, društvene igre, nogomet i 

svježi zrak. Učenici su imali priliku sudjelovati u različitim radionicama, ići u šetnje 

prirodom, ispeći kobasice na logorskoj vatri i posjetiti rodnu kuću Nikole Tesle u 

Smiljanu.  



 

 

Snimanje reklamnog spota za Laudato TV: 

14. travnja 2017. 

U školi smo ugostili snimatelje i novinare s LTV-a kako bismo snimili reklamni spot s 

ciljem promocije naše škole. 

 



 

 

 

Predavanja u organizaciji Roditeljskog instituta za odgoj i obrazovanje: 27. travnja 2017. 

Roditelji i učenici osnovnih škola Ružičnjak i Lotrščak prisustvovali su predavanjima 

doc.dr.sc. Sofie Blažević –Osoba i osoba kao projekt te dr.sc. Snježane Mališe – Kako se 

motivirati za cjeloviti odgoj u kongresnom centru Forum Zagreb. 



 

 

Proslava Marijinog mjeseca: 1. svibnja -31. svibnja 2017. 

 

Tokom Marijinog mjeseca u predvorju škole 

izložili smo sliku Gospe Trsatske s 

informacijama za roditelje i učenike. Obitelji 

škole su svaki dan kroz mjesec svibanj 

donosili cvijet ili manji buket kojim su 

iskazali ljubav prema Majci Božjoj.  

 

 

 

Posjet 

Veterinarskom fakultetu– 13. svibnja 2017. 

Učenici prvog, drugog i trećeg razreda posjetili su 

Veterinarski fakultet na kojem je održana Reptilomanija+. 



 

Učenici su mogli pogledati različite terarije sa gmazovima i vodozemcima te saznati 

nešto novo o svijetu životinja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodočašće u Mariju 

Bistricu – 14. svibnja 

2017. 



 

Dana 14. 5. Osnovna škola i dječji vrtić Ružičnjak 

te Osnovna škola Lotrščak posjetile su Hrvatsko 

nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Nakon 

mise u kapelici sv. Petra okupili smo se na 

zajedničkom pikniku nakon kojega je uslijedila 

molitva krunice sa kapelanom OŠ Ružičnjak, 

velečasnim Ramosom. 

 

 

Predstavljanje škole na Hrvatskom katoličkom radiju – 30. svibnja 2017. 

Učenici prvog i trećeg razreda predstavili su našu 

školu slušateljima HKR-a. Osim sudjelovanja u 

radijskoj emisiji imali su priliku obići prostorije 

Hrvatskog 

katoličkog 

radija i 

upoznati se 

s radom na 

radio 

postaji. 



 

Dan škole – 31. svibnja 2017. 

Dan škole proslavili smo prigodnim igrama 

kao i nogometnim turnirom u kojem su 

sudjelovale Prva katolička osnovna škola i 

OŠ Rapska. Dan zabave upotpunjen je 

izložbom fotografija te kolačima i 

slasticama i neformalnim druženjem 

roditelja. 

 

Predavanje biologinje iz udruge BIOM – 6. lipnja 2017. 

 

Stručna suradnica Paula Počanić Vovk, 

biologinja iz Udruge BIOM održala je 

zanimljivo i interaktivno predavanje o 

pticama, podijelila edukativne plakate i 

promotivne knjižice/letke. 

 

 

 



 

Zadnji dan nastave – 14. lipnja 2017. 

Zadnji dan nastave učenici su proveli sudjelujući u prigodnim aktivnostima i igrama. 

Učenici kojima je rođendan za vrijeme praznika počastili su prijatelje tortama, sokovima 

i slatkišima. Učenici prvog, drugog i trećeg razreda napisali su pisma svojim učiteljima u 

kojima su im poželjeli ugodne praznike.  

  

 

Tim za izradu e-spomenice Škole: 

Nikola Bijelić 

Boris Bobok 

Lektura: 

Andrej Maras 

Grafičko oblikovanje: 

Nikola Bijelić 


