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OTVORENJE ŠKOLE 

7. rujna 2015. 

S prvim danom nove školske godine svečano je otvorena OŠ Ružičnjak. Veliki broj 

roditelja i učenica okupio se na svečanom obilježavanju prvog dana škole. Susret je 

protekao u veoma radosnom ozračju, gdje su se i roditelji i učenice mogli upoznati 

s djelatnošću škole, učiteljicama i međusobno. 
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POSJET BUSKUPA GORSKOG 

15. listopada 2015. 

U četvrtak, 15. listopada 2015. godine, posjetio nas je biskup Mijo Gorski sa 

župnikom don Stjepanom Matijevićem iz župe sv. Ivan Bosco iz Podsuseda. Biskup 

je razgledao školu, posjetio kapelicu i razred gdje je učiteljici i učenicama zaželio 

uspješnu školsku godinu. 
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OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BIJELOG ŠTAPA 

Listopad 2015. 

 

Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa ugostili smo studenticu pedagogije na 

Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Katarinu Ivkić, koja nas je upoznala sa životom 

slijepih i slabovidnih osoba. U svom izlaganju Katarina je opisala svoje djetinjstvo, 

kako joj je bilo u školi te s kakvim problemima se susretala kao slabovidna osoba. 

Djevojčice je naučila što je to Brailleovo pismo te kako pristupiti slijepoj osobi, a 

pokazala im je i zvučnu pisanku uz pomoć koje bilježi predavanja na fakultetu te 

bijeli štap koji joj pomaže u kretanju. Na kraju izlaganja, kroz kratku radionicu, 

djevojčice su dobile priliku isprobati kako se slijepe osobe kreću. Podijelivši se u 

parove, jedna djevojčica je imala povez na očima, a druga joj je glasovnim uputama 

pomagala proći stazu na kojoj su se nalazile prepreke. Nije bilo nimalo lako hodati 

stazom koju ne vidiš! Zahvaljujemo se Katarini što nam je prenijela svoje iskustvo 

i što nas je podsjetila da uvijek trebamo biti zahvalni na svemu što imamo! 
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DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE 

19. listopada 2015. 

19. listopada obilježili smo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Učenice su 

kroz priče, pjesme i slike saznale kako nastaje kruh i koliko je važan u 

svakodnevnom životu. No, nije sve ostalo na slikama i riječima. Vrijedne ruke naših 

učenica taj dan su, zajedno s ostalim djelatnicima škole, zamijesili tijesto i napravili 

jako ukusne kiflice koje smo, nakon zajedničke molitve, blagovali. 
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POSJET KNJIŽNICI PODSUSED 

11. studenog 2015. 

Učenice Osnovne škole Ružičnjak su, zajedno sa svojim učiteljicama, posjetile 

Knjižnicu Podsused. Tamo ih je dočekala vesela knjižničarka koja ih je čitanjem 

slikovnice uvela u svijet knjiga. Nakon toga je održana likovna radionica koja je 

posebno razveselila naše kreativne djevojčice. 
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POSJET GRADSKOG UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 

13. studenog 2015. 

Petak 13. studeni 2015. je bio značajan dan za Dječji vrtić i Osnovnu školu 
Ružičnjak jer su nam u posjet došli pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i sport Grada Zagreba g. Ivica Lovrić i zamjenica pročelnika gđa. Mila 
Jelavić. 
 
Imali su prilike upoznati učenice škole s kojima su porazgovarali, fotografirali se te 
su razgledali cjelokupan prostor Ružičnjaka, a posebno školsku kapelicu 
posvećenu Blaženoj Djevici Mariji. Upoznali su se s ravnateljicom vrtića Sunčicom 
Mišak Brlek i ravnateljicom škole Ivanom Lulić, kao i s našim učiteljicama Jelenom 
Malenica i Bernardom Prekrat. Bila nam je iznimna čast i zadovoljstvo ugostiti Grad 
Zagreb koji nam je puno pomogao pri osnivanju i otvorenju našeg Ružičnjaka te im 
ovim putem i zahvaljujemo! 
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DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 

18. studenog 2015.  

Vukovar u srcu  

 

Ispred škole su se učenice sa svojim učiteljicama i svim djelatnicama škole 

pomolile i zapalile lampaše za sve žrtve stradanja u gradu heroju. 
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ADVENTSKA RADIONICA 

26. studenog 2015. 

 

U četvrtak, 26. studenoga, održana je adventska radionica za naše učenice i njihove 

roditelje. Roditelji su se okupili kako bi izradili adventski vijenac sa svojom djecom. 

Kreativnosti, ideja i dobrog raspoloženja nije nedostajalo.  
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POSJET SV. NIKOLE 

6. prosinca 2015. 

Naše su učenice ove godine bile jako poslušne i marljive pa ih je posjetio sv. Nikola 

sa svojim đakonom. Nakon što su popričale s njima, sv. Nikola ih darovao s 

paketićem slatkiša. Osobito su bile iznenađene što sv. Nikola zna svakoj učenici 

ime. Sreća je bila neopisiva!  
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UKRAŠAVANJE ŠKOLE I KIĆENJE JELKE 

Prosinac 2015. 

Djevojčice su zajedno sa svojim učiteljicama okitile jelku i uredile školu. 
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BOŽIĆNA PRIREDBA 

18. prosinca 2015. 

Naše školarke su nas sa svojim malim prijateljima iz vrtića "Klinci rinci" uveli u 

predstojeće blagdane igrokazom "Isus u svemu" i božićnim pjesmama. Bilo je jako 

veselo!  
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FORMACIJA DJELATNICA 

27. – 30. siječnja 2016. 

U razdoblju od 27. do 30. siječnja posjetile su nas naše kolegice iz Poljske – gđa 

Dobrochna Prijadarshni Lama, savjetnica za škole diferenciranog obrazovanja i 

nekadašnja ravnateljica škole u Varšavi, i gđa Monika Marta Jakubowska, učiteljica 

i odgojiteljica s dugogodišnjim radim iskustvom. Naše drage Poljakinje prenijele su 

nam svoja pozitivna i hvale vrijedna iskustva te nas time uvelike obogatile. Također 

su održale formaciju i radionicu za naše djelatnice na temu Individualni pristup 

učenicama kroz sustav mentorstva, s posebnim naglaskom na razvoj vrlina i 

karaktera. 
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POKLADE 

9. veljače 2016. 

Na pokladni utorak, 9. veljače 2016., u školskoj dvorani održana je modna revija i ples 

pod maskama. Učenice su pokazale veliku kreativnost i originalnost toga dana. Smiješne, 

originalne i vesele maske šetale su hodnicima škole.  
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POSJET HRT-u I THE VOICE-u 

4. ožujka 2016. 

 

Učenice naše škole posjetile su Hrvatsku radioteleviziju gdje su, između ostalog, 

vidjele i studio popularnog showa The Voice – Najljepši glas Hrvatske. Ovim 

putem se još jednom zahvaljujemo tati Hrvoju što nas je tako lijepo ugostio. 
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DAN OTVORENIH VRATA 

12. ožujka 2016. 

U subotu 12. ožujka 2016. godine, otvorili smo vrata našeg Ružičnjaka. Izlaganja 
naših djelatnica, mnogo zanimljivih prikaza našeg rada, radionica za djecu i na 
kraju veselo druženje uz slatke kolačiće - jedno je sigurno, naš Ružičnjak se 
priprema za nove ružice. Hvala svima na izdvojenom vremenu i radosnom srcu 
unatoč kišovitom vremenu! 

 

 

   

DAN OČEVA 
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19. ožujka 2017. 

 

Povodom Dana očeva, učenice naše škole s ljubavlju su izradile poklončiće za 
svoje očeve - veseli privjesak za ključeve. 

Svim tatama želimo sretan Dan očeva i neka ih čuva i prati zagovor sv. Josipa! 
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POSJET OŠ BAN JOSIP JELAČIĆ 

8. travnja 2016. 

U petak, 8. travnja, posjetili smo Osnovnu školu bana Josipa Jelačića u Podsusedu 
povodom njihovog Dana škole. Naše su učenice s velikom pažnjom razgledale 
izložbu učeničkih radova, a najviše su ih oduševili eksperimenti koje su 
demonstrirali učenici dodatne nastave iz kemije i fizike. Sudeći prema tome u 
našem Ružičnjaku rastu male znanstvenice.  
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GODIŠNJA FORMACIJA 

9. travnja 2016. 

U subotu, 9. travnja, održana je godišnja formacija djelatnika i djelatnica katoličkih 
škola iz cijele Hrvatske pod nazivom "Duh i duhovnost učitelja i djelatnika katoličke 
škole". Uvodni pozdrav održao je biskup Antun Škvorčević, predsjednik Vijeća HBK 
za katolički odgoj i obrazovanje, a potom su doc.dr.sc Dario Tokić i doc.dr.sc. Niko 
Bilić nastavili s inspirativnim i zanimljivim predavanjima. Nakon toga slijedile su 
radionice na kojima su naše djelatnice imale priliku upoznati i razmjeniti iskustva 
s djelatnicima iz drugih škola. 
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COLEGIO LOS TILOS – MADRID 

Travanj 2016. 

Ovaj smo tjedan bili u posjetu školi u Madridu Colegio Los Tilos. Koledž se sastoji 

od vrtića, osnovne i srednje škole, a osnovan je 1967. godine. Zahvaljujemo 

ravnateljici Luciji Calvo, cijelom osoblju koledža i simpatičnim djevojčicama na 

srdačnom dočeku. Razmjenili smo iskustva i čuli zanimljive prijedloge iz njihove 

dugogodišnje prakse koje ćemo primjeniti u našem Ružičnjaku. Veselimo se dobroj 

suradnji u budućnosti! 
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POSJET ZOOLOŠKOM VRTU 

21. travnja 2016. 

U četvrtak, 21. travnja, posjetili smo Zoološki vrt grada Zagreba. Učenice su uživale 

u lijepom sunčanom danu  u prirodi. Upoznale su timaritelje majmuna i morskih 

lavova te saznale kako izgleda jedan radni dan timaritelja te puno zanimljivosti iz 

svijeta životinja. Posebno ih je razveselilo hranjenje morskih lavova i trening s 

njima. Veselimo se ponovnom odlasku u Zoološki vrt.  
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PREDSTAVA "TI I JA ZNANSTVENIKA 2" 

28. travnja 2016. 

U četvrtak, 28. travnja 2016. godine ugostili smo putujuću glumačku družinu 

s predstavom "Ti i Ja - Znanstvenika 2". U znanstvenoj potrazi za blagom učenice 

su naučile kako je PRIJATELJSTVO najvrjednije blago. Oduševljenje predstavom 

učenice su pokazale svojim crtežima koje su poklonile glumcima sa željom da nas 

opet posjete s nekom novom predstavom! 
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PREDAVANJE MONS. RAMOSA 

5. svibnja 2016. 

Posjetio nas je mons. Jorge Ramos i održao je roditeljima predavanje "Uloga oca i 

majke u odgoju djeteta" s naglaskom na odgojne ciljeve u postizanju vrlina. 

Zaključak predavanja: molitva + ljubav + disciplina = dobitna roditeljska 

kombinacija  
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MAJČIN DAN 

8. svibnja 2016. 

Povodom Majčinog dana naše djevojčice izradile su iznenađenje za svoje mame, 

razne kupone koji će im biti od velike pomoći. 
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DAN ŠKOLE 

31. svibnja 2016. 

Na blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, 31. svibnja, proslavili smo Dan škole. 

Svečanost je započela sa slavljem svete Mise koju je predvodio župnik Vjeloslav 

Meštrić iz stenjevačke župe Uznesenja Blažene Djevice Marije. Nakon svete Mise 

uslijedio je govor ravnateljice kojeg prenosimo u cijelosti: 

 

"Poštovani roditelji i dragi gosti, učiteljice, kolegice i drage učenice, čast nam je i 

zadovoljstvo pozdraviti vas na obilježavanju prvog Dana naše škole OŠ Ružičnjak.  

Evo nastavna godina gotovo je na izmaku i brzo ćemo joj gledati u leđa. Kada se 

baci pogled unatrag godinu dana, kada smo u ovo vrijeme imali dvije sigurne 

učenice za školu i školu u građevinskim radovima bez dozvole, s ponosom možemo 

reći kako sada zaista imamo školu koja je sazdana na dobrim temeljima. No, bez 

obzira što je dosada puno napravljeno, treba ustrajati da škola i dalje raste u svojim 

posebnostima, stručnom unapređenju i kvaliteti. 

Kao i u svakoj organizaciji, najvažniji su dio upravo njeni djelatnici. Možemo biti 

zahvalni i ponosni na naše djelatnice, a pogotovo na djelatnice koje su radile u 

odgojno-obrazovnom radu s učenicama. Osobito bi se zahvalili učiteljicama Jeleni 

Malenica i Bernardi Prekrat te stručnoj suradnici pedagoginji Maji Dadić na 

nesebičnom davanju i ljubavi što su pružile našim djevojčicama. Molimo vas jedan 

veliki pljesak za njih! 

Izrazito nam je drago gledajući naše učenice kada dolaze u školu. Dolaze s 

osmjehom na licu i radosti u srcu. Često puta su ljutite kada roditelji dolaze po njih 

na kraju dana, jer bi htjele još malo plesti šalove, glumiti, pjevati i plesati, peći 

kolače, čitati, rolati se, penjati se po drveću, skakati po livadi, istraživati prirodu i 

trčati za leptirima. To je najbolji pokazatelj kako smo uspjeli od škole stvoriti 

pozitivno i poticajno okružje za našu djecu i za nas roditelje također. 

Škola Ružičnjak je pokrenuta zbog vas, naših obitelji i zato vas molimo i pozivamo 

da širite glas o našoj školi i pridonesete u njenoj promociji.   

Zahvaljujemo vam se!" 

 

Nakon obraćanja ravnateljice i predstavnika osnivača škole okupljenima su naše 

učenice pokazale svu svoju pjevačku, glumačku i recitatorsku raskoš. Ovim putem 

još jednom zahvaljujemo gosp. Ferenčini i sestrama Cvitan koji su sa svojim 

glazbenim izvedbama uveličali naš dan. 
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KLJUČIĆ BRDO 

9. lipnja 2016. 

U četvrtak, 9. lipnja, posjetile smo izletište Ključić Brdo. Boravile smo na 

prekrasnim brežuljcima Vukomeričkih Gorica, razgledavale uzgajališta divljih i 

domaćih životinja, upoznale se s florom i faunom mjesta te vidjele prikaz života 

ljudi na selu. U nastavku možete pogledati kako je to izgledalo.  
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PODJELA SVJEDODŽBI 

29. lipnja 2016. 

 

Danas, 29. lipnja u 10h naše su učenice primile svjedodžbe. U ljetnom izdanju bile 

su presretne što su se ponovno okupile. Roditeljima i učenicama je pušten video 

uradak koji prikazuje presjek onoga što se sve radilo tijekom ove školske godine. 

Bilo je smijeha ali i suza radosnica. 
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IZLET DJELATNICA U RIJEKU 

4. srpnja 2016. 

Djelatnice OŠ Ružičnjak bile su u posjeti ravnateljici i kolegama iz Katoličke 

osnovne škole "Josip Pavlišić" u Rijeci. U ugodnom razgovoru razmijenili smo 

iskustva i razgledali školu. Također, pozvali smo ih da prvom prilikom i oni nas 

posjete što bi nam bilo jako drago! Poslije druženja s prijateljima iz Rijeke, posjetile 

smo Svetište Majke Božje Trsatske gdje smo se zahvalile Majci Božjoj na uspješnoj 

godini i zamolile ju da nas i dalje prati na našem putu.  

 

 

 

 


