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O ŠKOLI: 

Osnovna škola „Ružičnjak“ prva je škola za djevojčice 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 učenica te njeguje rast u vrlinama. 

Posebnost škole je njezin pedagoški princip koji se temelji na mentorstvu i 

omogućuje personalizirani pristup svakoj učenici. Škola „Ružičnjak“ dio je 

međunarodne mreže sličnih škola diljem svijeta, koje nude cjelovito 

obrazovanje i osobni pristup svakoj učenici. 

 

Broj razrednih odjela:  

Ukupan broj učenika:  

Broj učenika u razrednoj nastavi:  

Broj učenika u produženom 

boravku:  

Broj smjena:  

Broj djelatnika:  

Broj učitelja predmetne nastave: 

Broj učitelja razredne nastave:  

Broj učitelja u produženom 

boravku:  

Broj ostalih djelatnika:  

Broj pripravnika:  

Broj računala u školi: 

Broj učionica:  

Broj specijaliziranih učionica: 

Broj sportskih dvorana:  

Školska knjižnica: 

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

5. rujna 2016.  

 

Započela je još jedna školska godina u Ružičnjaku koju smo svečano obilježili sv. Misom i 

kratkim programom dobrodošlice novim učenicama. Na samom početku programa srdačnu 

dobrodošlicu svim prisutnima zaželjela je nova ravnateljica, gospođa Vera Crnko Blažević, 

ukratko predstavivši svoje dugogodišnje iskustvo rada u školama diferenciranog obrazovanja. 

U svom govoru ravnateljica je istaknula viziju i misiju škole napominjući kako škola sudjeluje 

u izgradnji cjelovitog odgoja zajedno s roditeljima koji su prvi odgojitelji svoje djece. Škola ne 

može nadomjestiti roditeljski odgoj, ali im može pomoći. Ta pomoć bit će tim bolja ako 

roditelji i škola budu u harmoniji i skladu. Također, škola čuva osobnost djece nastojeći 

stvoriti atmosferu koja pruža mogućnost obrazovanja u ljudskim vrlinama i kršćanskim 

krepostima kako bi s vremenom slobodno mogli izabrati ono što je dobro. Vizija škole je 

odgojiti odgovorne članove obitelji koji će biti profesionalni u svojim kompetencijama, vjerni 

prijatelji, odgovorni građani koji su sposobni pozitivno utjecati na čitavo društvo.  U svom se 

govoru zahvalila i dosadašnjoj ravnateljici Ivani Lulić na uloženom trudu i naporu te ukratko 

predstavila ostale djelatnike škole. Nakon uvodnog govora ravnateljice uslijedio je nastup 

sestara Cvitan koje su svojim glasom obogatile program otpjevavši nekoliko pjesama, dok su 

učenice 2. razreda Petra i Lucija prigodnim recitacijama pozdravile naše nove učenice i svoje 

nove prijateljice. Na kraju programa svaka učenica je svojoj majci simbolično poklonila ružu te 

su zajedno s učiteljicama otišle u učionice, gdje su preuzele svoje udžbenike i veselo se 

podružile. Želimo im svima sreću i puno lijepih trenutaka te prije svega mnogo radosti 

prilikom stjecanja novih znanja. 
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PEDAGOŠKE RADIONICE 

3. listopada 2016. 

I u novoj nastavnoj godini naša pedagoginja Maja provodila je pedagoške radionice s 

učenicama. Jedna od radionica bila je i „Lijepa riječ“, gdje su učenice s pedagoginjom 

izgovarale jedna drugoj lijepu riječ. Nakon toga su se učile povjerenju. Svaka učenica je dobila 

svoju „vreću“. Zadatak je bio nalijepiti na vanjsku stranu vreće 4 ružičasta papirića (4 lijepe 

stvari koje smo čuli o sebi), a unutar vreće ubaciti 4 plava papirića – nešto što su nam drugi 

rekli, a nije lijepo. Nakon toga su učenice u paru zamijenile vreće te čitale i komentirale 

zajedno. Na kraju je svaka učenica svome paru napisala pohvalnicu zbog neke dobre osobine – 

odnosno, uputile su jedna drugoj lijepu riječ. 
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UČIMO VEZATI VEZICE 

6. listopada 2016. 

Kako ne bi više hodali razvezanih cipela, odlučili smo učenice naučiti vezati vezice. Nekima je 

to išlo lakše, a nekima teže. No, učenje praktičnih vještina na zabavan način prošao je odlično! 

 

 

 

DAN BLAŽENE DJEVICE MARIJE OD KRUNICE 

7. listopada 2016. 

Povodom proslave dana naše zaštitnice Blažene Djevice Marije od Krunice, 7. listopada 2016. 

godine, u kapelici naše škole održala se sveta misa kojoj su prisustvovali djelatnici škole, 

učenice, vrtićanci i njihovi roditelji. Taj dan učenice su sa svojim učiteljicama prigodno 

izrađivale krunice od plastelina. 
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MEĐUNARODNI DAN BIJELOGA ŠTAPA 

17. listopada 2016. 

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 se problemima 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. 

Zahvaljujemo Katarini što nam je prenijela svoje iskustvo i što nas je podsjetila da uvijek 

trebamo biti zahvalni na svemu što imamo! 

 

 

 

DAN KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE 

25. listopada 2016. 

U utorak, 25. listopada 2016., obilježili smo Dan kruha odlaskom u mlin gdje smo vidjeli kako 

nastaje kruh. Krenuli smo u 8:30 sati ispred naše škole i autobusom se uputili u selo Mala 

Jazbina, nedaleko od Samobora. U podnožju šume okupane jesenjim bojama smjestio se "Mlin 

iz bajke". Domaćin nas je dočekao odjeven u radničku narodnu nošnju te nam pokazao kako 
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nastaje kruh. Prvo smo vidjeli veliki kotač kojeg pokreće voda iz potoka Bistraca. Nakon 

kotača, naš domaćin nam je pokazao sjeme kukuruza, pšenice, raži i heljde. Pokazao nam je i 

stroj koji uz pomoć vode i kotača drobi sjemenke koje se pretvaraju u brašno. Brašno smo 

zatim prosijali velikim sitom. Kako bi mlinar malo odmorio svoje umorne ruke, mi smo mu 

radosno pomogle. Zatim smo prosijano brašno stavili u korito i dodali mu vodu, sol i kvasac. 

Nakon nekoliko trenutaka i nekoliko jakih stisaka mlinarevih ruku, nastalo je veliko tijesto 

koje smo ostavili odmarati neko vrijeme. Dok se tijesto odmaralo, mi smo se poigrali i 

pogledali krasote ove bajke. U dvorištu smo vidjeli stare strojeve, potočić, igralište na kojem 

smo se igrali te spilju Gospe koja čuva ovu bajku. Nakon što se tijesto odmorilo, mi smo 

preuzele ulogu pekara. Svaka djevojčica napravila je svoje pecivo, kruščić ili pletenicu 

različitih oblika i veličina. Kada smo svi oblikovali svoje tijesto, mlinar je naša peciva odnio u 

pekaru kako bi ih ispekao. Pečena peciva odnio je u autobus, a miris nas je pratio sve do naše 

škole. U školu smo se vratili oko 12:00 sati, a svatko je radosno kući nosio peciva i kruščiće. 

Našu proslavu Dana kruha uveličali su i Klinci Rinci iz našeg vrtića. Puno toga smo vidjeli, ali i 

naučili koliko posla je potrebno kako bi kruh došao na naše stolove.  

  

 

POSJET KNJIŽNICI U PODSUSEDU 

4. studenoga 2016. 

U petak, 4. studenoga, posjetili smo Knjižnicu Podsused. Tamo nas je dočekala vesela 

knjižničarka koja je djeci održala predavanje o školskoj i mjesnoj knjižnici, posuđivanju, 
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čuvanju i vraćanju knjiga te razlikovanju knjižnice od knjižare. Nakon čitanja slikovnice i 

predavanja  održana je  likovna radionica koja je posebno razveselila naše učenice. 

 

 

JESENSKA EKO GRUPA 

11. studenoga 2016. 

Naše vrijedne članice Eko grupe pobrinule su se da staza do škole bude čista i prohodna. S 

metlama u rukama skupljale smo otpalo lišće i uživale u jeseni. 
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DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 

18. studenoga 2016. 

U znak sjećanja na žrtve stradanja u Gradu heroju, danas smo ispred škole zapalili svijeće te 

molitvom i prigodnom recitacijom prisjetili se svih hrabrih ljudi koji su svoj život dali za našu 

domovinu. 
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ADVENT U RUŽIČNJAKU 

29. studenoga 2016. 

Polako brojimo dane do Božića. Kako bismo ga dočekali spremni i radosni izradili smo 

adventske vjenčiće, a s vjeroučiteljicom Anitom napravili smo adventski kalendar, u kojem se 

nalaze poruke koje nas potiču da svaki dan budemo dobri jedni prema drugima.  

 

 

ZIMSKA EKO GRUPA 

30. studenoga 2016. 

Iako je vani sve hladnije, naše maćuhice i dalje cvjetaju i uljepšavaju dvorište. 

Jedna od mama nam je darovala maćuhice, a jedna je pripremila zemlju u koju su članice eko 

grupe posadile svoje prekrasne biljčice.  
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SVETI NIKOLA 

6. prosinca 2016. 

Ovaj tjedan posjetio nas je sv. Nikola! Pjesma i veselje širili su se hodnicima! "Tra-la-la-la-la-la-

la, doć' će sveti Nikola!" 
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BOŽIĆNA PRIREDBA 

21. prosinca 2016. 

U srijedu, 21. prosinca, u našoj školi se održala božićna priredba. Vrijedne učiteljice zajedno sa 

svojim učenicama i ove su godine pripremile zanimljiv program. Bilo je tu pjesme, plesa, 

igrokaza, recitacija i instrumentalne glazbe. Nakon bogatog programa uslijedio je domjenak, 

gdje su se svi podružili te pozdravili uz lijepe želje za nadolazeće blagdane.  
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TJEDAN VELIKODUŠNOSTI 

22. prosinca 2016. 

U ovo predbožićno vrijeme, vrijeme darivanja, kada više pažnje posvećujemo jedni drugima 

odlučili smo obilježiti Tjedan velikodušnosti. Zajedno s DV Ružičnjak, prošli tjedan smo 

prikupili namirnice i higijenske potrepštine koje smo poklonili potrebitim obiteljima. Jedna od 

njih je i obitelj Dragičević sa sedmero djece koju smo danas posjetili i razveselili.  
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SNJEŽNE RADOSTI 

18. siječnja 2017.  

U hladnim zimskim danima uživale smo u snježnim radostima. Grudale smo se, valjale u 

snijegu te smo izrađivale snjegovića. 
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PRIKUPLJANJE PLASTIČNIH ČEPOVA 

25. siječnja 2017. 

Početkom školske godine naša eko grupa uključila se u akciju prikupljanja plastičnih čepova za 

Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske. Prikupljeni čepovi dostavljeni su Udruzi, a s 

akcijom smo nastavili i u drugom polugodištu, jer dobro je činiti dobro! 

 

 

PREDAVANJE ZA RODITELJE 

24. siječnja 2017. 

Prisustvovali smo predavanju za roditelje u organizaciji RINO instituta. Zanimljivo predavanje 

o tome koliko smo različiti održala je dr. sc. Jasminka Buljan Culej, dok je mag. paed. Siniša 

Jaroš govorio o suradnji roditelja i škole. Na kraju predavanja prisutnima se obratila gđa. 

Jozefina Skelin, predstavivši ukratko rad udruge Obiteljsko obogaćivanje. 
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UČIMO ŠIVATI GUMBE 

10. veljače 2017. 

U sklopu produženoga boravka, učenice 2. i 3. razreda učile su šivati gumbe, razvijajući pritom 

finu motoriku i svladavajući vještinu koja će im trebati u svakodnevnom životu. 
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IZRADA MASKI 

21. veljače 2017. 

Da reciklaža nije gnjavaža naučile su i naše učenice, koje su u sklopu eko grupe od starih 

novina izradile maske za maskenbal. 
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MASKENBAL U RUŽIČNJAKU 

28. veljače 2019. 

U utorak, 28. veljače, u školskoj dvorani održan je maskenbal. Naše su učenice na jedan dan 

postale pjevačice, princeze, policajke, kapetanice, Snjeguljice itd. Maškare, stigle su nam 

maškare! 



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2016./2017. 

 

PAPIN DAN 

13. ožujka 2017. 

Na satu vjeronauka naše su učenice obilježile Papin dan, koji se slavi 13. ožujka, jer je tada naš 

papa Franjo postao poglavar Katoličke Crkve. Učenice su kroz igru, predavanje i animirani film 

upoznale papu Franju i njegovo poslanje u Crkvi. Najzanimljiviji zadatak bio je pisanje pisama 

papi Franji, u kojem su učenice pokazale svoju ljubav prema Papi preko lijepih riječi i još 

ljepših crteža. 
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DAN OČEVA 

19. ožujka 2017. 

Dana 19. ožujka u Hrvatskoj i još nekim katoličkim zemljama obilježava se Dan očeva. Ovaj 

datum odabran je zbog blagdana sv. Josipa, Isusova oca koji je uzor svakog očinstva na Zemlji. 

Povodom Dana očeva, naše učenice izradile su čestitke za svoje očeve. Svim očevima želimo 

sretan i blagoslovljen Dan očeva i neka ih čuva i prati zagovor sv. Josipa! 
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DAN I NOĆ NA PMF-U 

7. travnja 2017. 

Učenice 2. i 3. razreda su u petak, 7. travnja, sudjelovale na manifestaciji Dan i noć na PMF-u. 

Posjetile su Biološki odsjek, gdje su imale priliku upoznati ljepote i raznolikosti biljnog i 

životinjskog svijeta. Naučile su ponešto o životu kornjača i riječnih rakova, gledale su utrku 

puževa, pod mikroskopom su proučavale bakterije, hranile su biljke mesožderke, igrale su se s 

laboratorijskim miševima, kušale su suhe ličinke kukaca i još puno drugih zanimljivih stvari. S 

kolikim zanimanjem su naše učenice promatrale i sudjelovale u radionicama, vjerujemo da se 

među njima sigurno krije i buduća znanstvenica. 
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USAVRŠAVANJE DJELATNIKA KATOLIČKIH ŠKOLA 

8. travnja 2017. 

U subotu, 8. travnja 2017., zajedno s kolegama OŠ Lotrščak, sudjelovali smo na stručnom 

usavršavanju djelatnika katoličkih škola pod geslom „Isus Krist – djelatnik katoličke škole“. 
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RINO PREDAVANJE ZA RODITELJE 

27. travnja 2017. 

U četvrtak, 27. travnja 2017. godine, održao se treći ciklus predavanja u organizaciji 

Roditeljskog instituta za odgoj i obrazovanje. Roditelji su imali prilike čuti dva zanimljiva i 

poticajna predavanja koja su nam prezentirale doc. dr. sc. Sofia Blažević i dr. sc. Snježana 

Mališa. Zahvaljujemo roditeljima koji su odvojili dio svog slobodnog vremena i odazvali se 

našem pozivu. 
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POSJET ZASTUPNICE EU PARLAMENTA 

5. svibnja 2017.  

U petak 5. svibnja posjetila nas je zastupnica u Europskom parlamentu, gospođa Marijana 

Petir. Osim mnoštva zanimljivih pitanja, djevojčice su joj otpjevale pjesmu, a radosno su joj 

pokazale i svoje likovne radove. 
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POSJET VATROGASACA 

11. svibnja 2017. 

Naše učenice oduševio je posjet vatrogasaca Javne vatrogasne postaje Grada Zagreba. S 

velikim zanimanjem djevojčice su razgledale vatrogasno vozilo, opremu koja je vatrogascima 

potrebna kada odlaze na intervencije, a posebno ih je fascinirala demonstracija gašenja 

vatrogasnim aparatima. 

 

 

MAJČIN DAN 

14. svibnja 2017. 

Učenice OŠ Ružičnjak za Majčin su dan svojim mamama izrađivale prigodne poklone. 



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2016./2017. 

 

 

 

HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU 

14. svibnja 2017. 

U nedjelju, 14. svibnja 2017. g., roditelji i djelatnici OŠ Ružičnjak, DV Ružičnjak i OŠ Lotrščak 

hodočastili su u Mariju Bistricu, gdje su nakon misnog slavlja druženje nastavili uz piknik. 
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ZAVRŠNI IZLET U KRAŠOGRAD 

18. svibnja 2017. 

Učenice OŠ Ružičnjak su zajedno sa svojim učiteljicama za završni izlet odabrale posjet 

ekoparku Krašograd.  



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2016./2017. 

 

 

TERENSKA NASTAVA – PROMET U GRADU 

3. lipnja 2017. 

Učenice OŠ Ružičnjak u pratnji svojih učiteljica imale su terensku nastavu s temom „Promet u 

gradu“, pa su tako posjetile zrakoplovnu luku i željeznički kolodvor, pritom se upoznavajući sa 

pravilima ponašanja u prometu zrakoplovom i vlakom.  
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ZAVRŠNA PRIREDBA 

7. lipnja 2017. 

 7. lipnja održana je završna priredba za kraj školske godine. Na vidno oduševljenje roditelja u 

publici, učenice su svojim glazbeno-scenskim nastupom okrunile svoj angažman i trud uložen 

u proteklu školsku godinu.  
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