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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: 7 

Ukupan broj učenika: 89 

Broj učenika u razrednoj nastavi: 

56 

Broj učenika u produženom 

boravku: 56 

Broj smjena: 1 

Broj djelatnika: 27 

Broj učitelja predmetne 

nastave:14 

Broj učitelja razredne nastave: 4 

Broj učitelja u produženom 

boravku: 2 

Broj ostalih djelatnika: 7 

Broj pripravnika: 4 

Broj računala u školi: 25 

Broj učionica: 7 

Broj specijaliziranih učionica: 0 

Broj sportskih dvorana: 1 

Školska knjižnica: 1

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


PRVI DAN NASTAVE 

9. rujna 2019. 

U ponedjeljak 9. rujna 2019. započela je nova školska godina, na novoj lokaciji Donje Svetice 

127. Program je počeo svetom misom u župi Bl. Augustina Kažotića na Peščenici, nakon koje 

smo se uputili prema OŠ Ružičnjak. Ondje je ravnateljica Anita Vuković pozdravila sve učenice 

i njihove roditelje, a posebnu dobrodošlicu iskazala je našim prvašicama. One su se, zatim, 

zajedno sa svojom učiteljicom Marijanom i u pratnji roditelja uputile prema svojoj novoj 

učionici 1. a razreda.  

      

 

ŠKOLA U PRIRODI – CRIKVENICA 

16. rujna 2019. 

Drugog su tjedna nastave učenice 3. i 4. razreda zajedno sa svojim učiteljicama Bernardom, 

Tamarom i Lucijom boravile u Crikvenici, u sklopu Škole u prirodi. Posjetile su brojne 

znamenitosti poput Tvrđave Nehaj, Trsatske gradine, Astronomskog centra u Rijeci, Trsatskog 

svetišta, muzeja te akvarija u Crikvenici. Vozile su se brodom, spuštale su se u spilju Biserujku, 

kupale se u moru i uživale u ljepotama primorskoga kraja. Sklopile su nova prijateljstva i 

poznanstva te pune doživljaja vratile se kući. 
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POSJET KNJIŽNICI SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 

27. rujna 2019. 

U petak 27. rujna, učenice prvoga i drugoga razreda posjetile su Knjižnicu Silvija Strahimira 

Kranjčevića. Knjižničar ih je upoznao sa dječjim odjelom knjižnice te im je pokazao kakve se 

vrste knjiga ondje mogu naći. Slikovnice, priče, romani i enciklopedije, samo su dio 

zanimljivog sadržaja koji se ondje nudi. Učenice su saznale kako se u knjižnici provode i 

različite kreativne radionice te lutkarske predstave za djecu. I kao poslastica na kraju, 

knjižničar im je pročitao zanimljivu priču o medi Petitu.  

 

 

HODOČAŠĆE NACIONALNOM SVETIŠTU SV. JOSIPA U KARLOVCU 

29. rujna 2019. 
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Jučerašnju nedjelju proveli smo na tradicionalnom zajedničkom hodočašću roditelja, učenika, 

učitelja i djelatnika OŠ Ružičnjak, OŠ Lotrščak i DV Klinci Rinci Nacionalnom svetištu sv. Josipa 

u Karlovcu, kojega svake godine organizira RINO - Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje. 

Program je započeo svetom misom, a nakon toga se zajedničko druženje nastavilo u 

prostorijama svetišta. 

 

 

POSJET PROMETNOG POLICAJCA 

30. rujna 2019. 

Učenice prvoga razreda danas je posjetio prometni policajac. Kratkom prezentacijom naglasio 

im je koliko je važno biti oprezan u prometu, osobito pri korištenju pješačkog prijelaza. Uz 

brojne savjete i upozorenja o sudjelovanju u prometu koje je dijelio, policajac je i odgovarao 

na brojna pitanja koja su mu učenice pripremile. Na samom kraju, učenice su ga iznenadile 

crtežima s njegovim likom, koje su crtale tijekom vikenda. 

 

 



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2019./2020. 

VRLINE UREDNOSTI I POSLUŠNOSTI 

1. listopada 2019. 

Mjesec rujan i listopad obilježile su radionice vezane uz vrline urednosti i poslušnosti. Učenice 

su sudjelovale u različitim školskim aktivnostima koje su ih poticale na urednost njihova 

radnoga mjesta, školske uniforme i školskih prostorija te na savjesno i odgovorno izvršavanje 

svojih obveza. Također, na samom početku školske godine osvijestila se važnost vrline 

poslušnosti prema odraslim osobama, kako učiteljicama i djelatnicima u školi, tako i 

roditeljima te starijima u obitelji. Kako bi se rast u vrlinama nastavio i nakon nastave, osmislili 

smo i nekoliko zanimljivih zadataka koje su učenice mogle izvršiti zajedno sa svojim 

obiteljima.  

       

 

DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE I LJUDSKOGA RADA 

11. listopada 2019. 

Dana 11. listopada 2019. obilježili smo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje i ljudskoga 

rada. Učenice su tom prigodom oslikale likovne radove s motivima pekarskih proizvoda. U 

foajeu škole učiteljice i nastavnice su uredile stolove na koje su učenice postavljale kruhove, 

peciva, kolače i ostale pekarske proizvode, koje su prethodnoga dana ispekle uz pomoć 

vrijednih majki i baka. Zatim je, uz molitvu i zahvalu, školski kapelan don Ramos blagoslovio 

sve prisutne učenice i djelatnice te njihove kruhove. Cijela je Škola odisala mirisom 
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zajedništva i zahvalnosti, a učenice su se podsjetile da smo svaki dan dok blagujemo kruh 

pozvani zahvaliti Bogu za dar kruha i da trebamo biti osjetljivi za one koji ga nemaju. 

       

 

SVJETSKI DAN ČISTIH RUKU 

15. listopada 2019. 

Dana 15. listopada 2019. obilježili smo Svjetski dan čistih ruku. Učenice su naučile nešto više o 

pravilnoj i redovitoj higijeni ruku. Redovito pranje ruku jednostavan je način sprječavanja 

širenja mnogih bakterija i zaraznih bolesti kao što su obična prehlada, gripa i sl., a koje se 

mogu prenijeti nečistim rukama. Ruke se peru prije konzumiranja jela, prije pripremanja 

hrane, nakon obavljanja nužde, nakon kihanja ili kašljanja, nakon bacanja smeća, nakon 

čišćenja i prilikom dolaska kući odnekud. 
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DAN BIJELOG ŠTAPA 

25. listopada 2019. 

Ove smo godine Međunarodni dan bijelog štapa obilježili posjetom Katarine Ivkić, slabovidne 

studentice pedagogije, koja se u svakodnevnom kretanju koristi bijelim štapom. Gđica 

Katarina učenicama je pokazala kako se koristi bijeli štap i BrailleNote Touch, uređaj s 

Brailleovim pismom pomoću kojega ona uči i priprema se za fakultet. Najvažnije od svega, 

gđica Katarina je svojim primjerom pokazala učenicama kako se uz jaku volju sve može, bez 

obzira na poteškoće. 

    

 

TKO JE MOJ BLIŽNJI 

29. listopada 2019. 
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U utorak, 29. listopada, učenice viših razreda OŠ Ružičnjak zajedno su sa svojim profesoricama 

krenule na izvanučioničku nastavu pod nazivom „Tko je moj bližnji?“ Nositeljica ovog projekta 

bila je prof. geografije Zlatka, u vodstvu s prof. likovne kulture Koraljkom, prof. vjeronauka 

Marijom, prof. povijesti Jelenom i prof. glazbene kulture Tihanom.  

Ovu izvanučioničku nastavu započele su u Zagrebačkoj katedrali, a zatim je slijedio posjet 

Pravoslavnoj crkvi Preobraženja Gospodinova. Zajednički hod završile su susretom s rabinom 

u Židovskoj općini u Palmotićevoj ulici. Tijekom cijelog puta, učenice su imale priliku upoznati 

se s povijesnom, kulturnom, umjetničkom i duhovnom baštinom dviju kršćanskih crkava, 

katoličkom i pravoslavnom te baštinom židovske zajednice. Kako bi kretanje po gradu bilo 

dobro geografski orijentirano, potrudila se prof. Zlatka, izradivši mape po kojima su ih učenice 

uspješno vodile. 

   

 

PROJEKT „KNJIGOLJUPCI“ 

31. listopada 2019. 

Ovoga mjeseca u sklopu projekta "Knjigoljupci" učenice nižih razreda imat će priliku 

sudjelovati u razmjeni knjiga u školskom Knjigomatu. Naime, imale su mogućnost na posudbu 

za čitanje ostaviti svoju omiljenu knjigu (slikovnicu, priču, bajku, basnu, roman, strip, časopis, 

enciklopediju i sl.) iz svoje kućne knjižnice te posuditi i čitati knjige drugih učenica. Za svaku 

su knjigu oslikale i napisale preporuku, kako bi ostale učenice zainteresirale baš za njihovu 

knjigu. Također, sve učenice koje pročitaju preporučene knjige, ocjenjivale su ih i izdvajale 

omiljene citate.  
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HOLYWIN – ALEJA SVETACA 

1. studenog 2019. 

U prvom tjednu studenog, pod vodstvom vjeroučiteljice Marije, učenice su sudjelovale u 

projektu Holywin – Aleja svetaca. Svakog su dana imali neku od radionica o svecu ili svetici. Na 

taj su način obilježile blagdan Svih svetih. 
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OBUKA NEPLIVAČA 

6. studenog 2019. 

Učenice 2. razreda zajedno s učenicima 2. razreda OŠ "Lotrščak" uspješno su završile obuku 

plivanja za neplivače. Pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, HAPK "Mladost" u sklopu svojih 

aktivnosti provodi program poučavanja plivanja neplivača za djecu starosti od 4 do 10 godina. 

Grupe se formiraju prema uzrastu i početnom znanju plivanja, uz stručan nadzor trenera koji 

sudjeluju u radu s djecom u bazenu. Cilj ovoga projekta je naučiti osnove plivanja, održavati se 

na vodi i preplivati 25 metara bilo kojom tehnikom plivanja, uz zabavu i igru. 

 

 

POSJET OPG-U „ŠIMANOVIĆ“ 

12. studenog 2019. 

U utorak, 12. studenoga, učenice prvoga, drugoga i trećega razreda sudjelovale su na terenskoj 
nastavi te su posjetile OPG Šimanović. Pri dolasku na imanje, domaćini su učenice upoznali s 
obilježjima života na selu. Kako bi vidjele i u potpunosti doživjele selo, provozale su se 
traktorom i obišle su domaće životinje na imanju. Domaćini su pripremili voće i povrće iz 
svojega vrta od kojega su učenice pripremale zimnicu. Svaka učenica je za uspomenu ponijela 
zimnicu koju je samostalno pripremila. Imale su priliku i vidjeti etno sobu sa starim 
namještajem i predmetima koji su se koristili u prošlosti te im je mlinar u kućnom mlinu 
pokazao kako dobiti kukuruzno brašno. Zatim je uslijedio ukusni ručak, nakon kojega su se 
učenice okušale u natjecateljskoj igri čišćenja kukuruza. 
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DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 

18. studenog 2019. 

18. studenog smo se na poseban način prisjećali sviju onih koji su položili svoje živote za 

obranu Grada heroja - našega Vukovara, za domovinu koju imamo danas, a o kojoj su oni tada 

mogli samo sanjati. Učenice su zajedno sa svojim učiteljicama pošle u Vukovarsku ulicu 

zapaliti svijeću za sve žrtve. 

   

 

OBILAZAK GRADA ZAGREBA 

18. studenog 2019. 

U ponedjeljak 18. studenog, učenice trećeg razredasu zajedno sa svojom učiteljicom Tamarom 

sudjelovale na terenskoj nastavi Obilazak grada Zagreba. Sunčan jesenski dan provele su u 

obilasku Gornjeg grada i upijanju znanja o glavnom gradu Republike Hrvatske, gradu Zagrebu. 
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Kako bi učenice aktivno sudjelovale na terenskoj nastavi, svaka učenica je dobila jednu 

znamenitost koju je trebala istražiti te o istoj znanje prenijeti na ostale učenice pri dolasku na 

lokaciju. Učenice su obišle: Trg kralja Tomislava, Zrinjevac (meteorološku stanicu), Trg bana 

Josipa Jelačića, maketu grada Zagreba, Katedralu, grob blaženog Alojzija Stepinca, Dolac, 

spomenik Marije Jurić Zagorke, Kamenita vrata, Crkvu svetog Marka, Banske dvore, Hrvatski 

sabor, Grički top te su na kraju uživale u vožnji uspinjačom. 

     

 

 

SUSRET S KNJIŽEVNICOM NEVENKOM VIDEK 

28. studenog 2019. 

U četvrtak 28. studenog 2019. u našoj školi održalo se jedno književno druženje – posjetila nas 

je spisateljica Nevenka Videk. Osim što nam je predstavila svoj književni opus i pročitala 

prigodne tekstove o kojima je razgovarala s našim učenicima, pripremila je i zanimljive 

zagonetke koje su naši učenici s užitkom odgonetavali. Spisateljičino predavanje održalo se u 

školskoj knjižnici u kojoj su se, osim učenica naše škole, pridružili i učenici 2. a razreda 

Osnovne škole „Lotrščak” koji su baš u mjesecu studenom imali za lektiru Pismo iz Zelengrada 

čija je autorica naša cijenjena gošća. Druženje je proteklo u veselom raspoloženju, učenici su 
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imali puno pitanja za našu gošću, a među njima i naše novinarke koje su uradile intervju sa 

spisateljicom. 

    

 

DOŠAŠĆE 

2. prosinca 2019. 

Početak došašća, u organizaciji vjeroučiteljice Marije, učenice su započele paljenjem prve 

svijeće na školskom adventskom vijencu. A kako to obično biva kod naših učenica, ovaj su 

kratki program upotpunile i pjesmom. Kako bi rasla njihova radost iščekivanja Isusova 

rođenja, učenice su svakoga dana otvarale vrećicu na adventskom kalendaru u kojoj su 

nalazile poticajnu misao ili meditaciju za taj dan te prigodno osmišljeni zadatak. 
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IZRADA JASLICA 

3. prosinca 2019. 

U holu naše škole u vrijeme došašća imali smo priliku pogledati neobične jaslice. Likovna 

grupa naših učenica, pod vodstvom akademske slikarice Koraljke Cvitan, s puno je ljubavi 

naslikala jaslice kolaž papirom. Svaka je učenica dala dio sebe, tj. bila je dio ove predivne 

slagalice te je cjelokupan rad odraz zajedništva u ovo predblagdansko vrijeme.  

     

 

VEČER MATEMATIKE 

4. prosinca 2019. 

Večer matematike skup je interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava 

prema matematici. Cilj ovakvoga projekta je popularizacija matematike te poticaj učenika za 

nastavak matematičkog obrazovanja. Večer matematičke nalik je sajmu. Sudionici (roditelji i 

djeca) obilaze „matematičke stanice“ i odabiru aktivnosti u kojima će sudjelovati. Materijali s 

detaljnim uputama o aktivnostima dostupni su na svakoj stanici, a „dežurni matematičar“ 

(učitelj) pomaže pri njihovoj provedbi. Pomoć roditelja u objašnjavanju obrazovnih zadataka 

pozitivno utječe na dječja postignuća. Večer matematike potiče takvu interakciju te pomaže 

jednima i drugima da razumiju međusobne potrebe i izazove. Ovaj projekt u našoj Školi 

organiziralo je Hrvatsko matematičko društvo (HMD), u suradnji s našim učiteljicama te 

profesorima prirodne grupe predmeta. 
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SVETI NIKOLA 

6. prosinca 2019. 

U petak 6. prosinca, učenice je posjetio sv. Nikola. Iščekujući ga, učenice su se pitale hoće li 

dobiti kakav slatkiš ili su, pak, zaslužile šibu. No, osmijesi na njihovim licima kazuju nam 

koliko su bile sretne kad je svaka od njih dobila slatkiš kojega su itekako zaslužile. 

U znak zahvale za sva dobročinstva koja je sv. Nikola činio za života, učenice su mu otpjevale i 

prigodnu pjesmu. 

  

 

DUHOVNA OBNOVA 

6. prosinca 2019. 

Za djelatnike OŠ Ružičnjak u došašću je upriličena duhovna obnova u novouređenoj kapelici 

OŠ Lotrščak. Razmatranje, ispit savjesti i svetu misu predvodio je kapelan škole, don Ramos. 
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SPORTSKI ADVENTSKI KALENDAR 

9. prosinca 2019. 

Kako osvještenost o važnosti tjelesne aktivnosti ne bi ostao samo dijelom Tjelesne i 

zdravstvene kulture u školi, profesorica Jelena je učenicama viših razreda dala zadatak da 

osmisle svoj sportski adventski kalendar. Otvarajući prozorčiće na adventskom kalendaru 

učenice su se svakodnevno poticale na izvršavanje rekreativnih zadataka. 

       

 

DOMJENAK DJELATNIKA RINO ŠKOLA I VRTIĆA 

10. prosinca 2019. 
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Dana 10. prosinca 2019. održao se božićni domjenak djelatnika OŠ "Lotrščak", OŠ "Ružičnjak" i 

DV "Klinci Rinci". 

 

 

„LAŽEŠ MELITA“ - LEKTIRA NA MAJICI 

10. prosinca 2019. 

Učenice 5. razreda imale su zadatak, nakon što pročitaju djelo Ivana Kušana "Lažeš, Melita", na 

staroj majici napraviti ilustraciju odnosno slikovit prikaz povezan s književnim djelom, 

imajući na raspolaganju različite tehnike izrade. Uz ilustraciju - koja je mogla sadržavati 

nekoliko motiva iz djela, zamišljene scene iz romana, jednog ili više likova - zadatak je bio 

osmisliti i napisati slogan. Majicu su učenice trebale usmeno predstaviti razredu povezujući 

pritom ilustraciju i slogan s književnim djelom. Predstavljanje u trajanju od 5 minuta trebalo 

je imati uvod, razradu i zaključak, a učenice su prema zadanim parametrima vršnjački 

vrednovale jedna drugu te svoju ocjenu izvrsno obrazložile. 
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PREDSTAVA „ORAŠAR“ 

11. prosinca 2019. 

Nakon odgledanog animiranog filma "Orašar" na satu engleskog jezika, učenice sedmoga 

razreda mogle su birati hoće li pisati sastavak na temu Orašara ili će osmisliti predstavu. 

Odlučile su se za predstavu te su sve potrebno same napravile (kostime, scenarij, podijelile 

uloge itd.) Izvedba predstave bila je na engleskom jeziku, a u gledalištu su zadivile profesorice 

koje su ih po završetku predstave popratile ovacijama. 

     

 

ORIGAMI NA NJEMAČKOM 

15. prosinca 2019. 

Učenice 5. razreda koje pohađaju izvannastavnu aktivnost "Kreativni njemački" cijeli su 

mjesec marljivo izrađivale origamije (borove, anđele, sobove, čizmice, sv. NIkolu) kako bi 

napravile plakat na temu "Božićni sajam". Uz to su naučile nove riječi na njemačkom jeziku i 

naravno čestitale nam Božić: Frohe Weihnachten!  
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BOŽIĆNA PRIREDBA 

17. prosinca 2019. 

U utorak, 17. prosinca, u našoj se Školi održala božićna priredba. Vrijedne su učiteljice zajedno 

sa svojim učenicama i ove godine pripremile zanimljiv program. Bilo je tu pjesme, igrokaza, 

recitacija i instrumentalne glazbe. U sklopu priredbe održala se i božićna humanitarna 

tombola na kojoj su gosti mogli za simboličan iznos (donaciju) kupiti listić, pod čijim se brojem 

nalazio zapakirani dar. 

   

     

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE RINO DJELATNIKA 

10. siječnja 2020. 

Drugo smo polugodište započeli stručnim usavršavanjem djelatnika OŠ Ružičnjak i OŠ 
Lotrščak. Dvodnevni program obilježila je sveta misa, nakon koje su uslijedili predavanja naših 
stručnjaka i radionice za jačanje timova. Hrabro smo zakoračili u avanturu zvanu drugo 
polugodište. 
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PREDAVANJE LIJEČNICA O MENTALNOM ZDRAVLJU I ZARAZNIM BOLESTIMA 

21. siječnja 2020. 

Učenice trećeg razreda su aktivno sudjelovale u usvajanju novih nastavih sadržaja iz cjeline 

Zdravlje nastavnog predmeta Prirode i društva. Nastavu su nam obogatila dva kvalitetna 

predavanja majki naših učenica. Predavanje o važnosti mentalnog zdravlja održala je gospođa 

Hana Bokun, dr. med. spec. neurolog. Nakon što su učenice uočile i usvojile važnost mentalnog 

zdravlja, dr. sc. Lucija Murgić, dr. med. je poučila učenice o dječjim zaraznim bolestima i 

nametnicima. Zadatak učenica bio je i istražiti zarazne bolesti te su izradile prigodni plakat. 

Praktičnim zadatkom su uočavale zdrave i nezdrave namirnice te uspoređivale količinu šećera 

u pojedinim namirnicama. Ovakav način učenja je učenicama svakako bio izazov, kojega su 

uspješno i s radošću prihvatile. 
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KEMIJSKI POKUSI 

23. svibnja 2020. 

Učenice su sedmoga razreda imale za zadatak iz nastavnog predmeta Kemije provjeriti točnost 

hipoteze iz udžbenika: „sok crvenog kupusa može se koristiti kao indikator kiselina i lužina“.  

Zadatak su provele u svom kućanstvu. Zasukale su rukave, opremile se zaštitnim rukavicama i 

naočalama, pripremile otopinu crvenog kupusa te su samostalno izvele pokus.  

Pokusom su došle do zaključka da različita sredstva za čišćenje i kuhinjske tvari sadrže 

različite sastojke koji mijenjaju boju soka crvenog kupusa i da je sok crvenog kupusa uistinu 

indikator za kiseline i lužine. Dijelove pokusa i nastale promjene boja zabilježile su 

fotografijama, a neke su snimile i kratki videozapis. 
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PREDAVANJE O MOZGU 

22. siječnja 2020. 

Učenice 4. a razreda su na satu prirode i društva ugostile liječnicu Anu Pleša Mamić, majku 

jedne od učenica. Gđa Pleša Mamić održala je zanimljivo predavanje o mozgu. Učenice su s 

velikim zanimanjem slušale o razvoju mozga i njegovim funkcijama. Zainteresiranost za temu 

nisu krile, što se vidjelo po brojnim pitanjima koje su postavile našoj gošći.  

    

 

VLAK U SNIJEGU – LEKTIRA U VREĆICI 

23. siječnja 2020. 

Tijekom siječnja su učenice 3. razreda čitale dječji roman Mate Lovraka "Vlak u snijegu". 

Uzbudljivi roman pročitale su s oduševljenjem te su svoju kreativnost nakon pročitanog djela 
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prikazale lektirom u vrećici. Učenice su svoje različite predmete, vezane uz pročitano djelo, 

stavile u vrećicu te su ih predstavile ostalim učenicama u razredu. Prepričavanjem i 

objašnjavanjem pojedinog predmeta razvijale su svoje jezične kompetencije te su pokazale 

razumijevanje pročitanog djela. Nakon prezentacije su u skupnim radovima određivale 

osobine likova, redoslijed događaja te odrednice književne vrste.  Zatim su na nastavnom satu 

Likovne kulture ugljenom i bijelom kredom crtale vlak u snijegu.  

     

 

VJERONAUČNA OLIMPIJADA 

29. siječnja 2020. 

Dana 29. siječnja 2020., naše su četiri vrijedne učenice (Rebeka R., Magdalena L., Klara V. i 

Katja B.) na međuškolskom natjecanju iz vjeronaučne olimpijade na temu "Sveti Vinko 

Paulski" osvojile visoko 4. mjesto. Čestitke upućujemo njima na svom uloženom trudu i 

motiviranosti, njihovim roditeljima i vjeroučiteljici zbog poticajnog okruženja te svim drugim 

učenicama koje su molitvom pratile svoje prijateljice.  
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BLAGDAN DON BOSCA 

31. siječnja 2020. 

Dana 31. siječnja 2020. učenice su zajedno sa učiteljicom Anom u produženom boravku 

obilježile blagdan sv. Ivana Bosca - salezijanskog svećenika koji je unio revoluciju u odgoj 

djece i mladih. 
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KAPELICA 

4. veljače 2020. 

Naše su učenice i djelatnice dobile novu kapelicu u kojoj se za vrijeme odmora tijekom nastave 

mogu duhovno okrijepiti. Nadamo se da će ova mala kapela postati omiljenim mjestom za 

bijeg od školskih briga te molitvu u tišini i sabranosti. 

   

 

SNIMANJE ZA LAUDATO TV 

5. veljače 2020. 

Dana 5. veljače 2020. posjetila nas je Laudato TV, s kojom smo odradili snimanje za njihovu 

novu emisiju "Mali veliki". 
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POSJET GRAFIČKOM ZAVODU HRVATSKE 

6. veljače 2020. 

Četvrtak 6. veljače 2020. razrednoj je nastavi obilježio posjet tiskari - Grafičkom zavodu 

Hrvatske. Ondje su nas vrlo ugodno dočekali djelatnici i grafičari, koji su nas poveli u 

uzbudljivi obilazak tiskare. Imali smo priliku vidjeti na koji način nastaju naše bilježnice, 

pisanke, časopisi i lektire. Kako bi udžbenici iz kojih učimo došli do naših školskih klupa, 

potrebno je da se prvo nad njima obavi grafička priprema. Nakon toga, uređaji i pisači tiskaju 

ih tiskom iz arka ili tiskom iz role. Zatim, slijedi njihova dorada te meko ili tvrdo uvezivanje. 

Na samom kraju, otpremom velikih paketa, udžbenici stižu u naše škole.  

    

 

MEĐUŠKOLSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

7. veljače 2020. 

Čestitamo našoj Mariji P., učenici sedmog razreda, koja je nakon osvojenih 24. 5 od 30 bodova 

na školskom natjecanju iz biologije, nastavila svoje natjecanje na županijskoj razini. Ponosni 

smo na našu Mariju te njoj i njezinoj mentorici Andreji želimo puno uspjeha u daljnjem 

natjecanju! 
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TJEDAN PSIHOLOGIJE 

20. veljače 2020. 

Povodom Tjedna psihologije učitelji OŠ Ružičnjak i OŠ Lotrščak imali su priliku promišljati o 

uzrocima stresa na svom poslu i strategijama koje koriste u suočavanju s tim stresom. 

Predstavljeni su im rezultati znanstvenih istraživanja o tome koji su najučestaliji izvori stresa 

na poslu kod učitelja te im je ponuđena tehnika nošenja sa stresom. Hvala psihologinjama 

Marini i Danijeli na zanimljivoj i korisnoj radionici! 
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DAN BEZ ŠKOLSKIH UNIFORMI 

25. veljače 2020. 

U utorak 25. veljače, učenice su imale priliku na jedan dan biti bez školskih uniformi. Umjesto 

toga, prerušile su se u omiljene im likove i oduševile su svojim živopisnim kreacijama. 

             

 

PEPELNICA 

26. veljače 2020. 

Na Čistu srijedu 26. veljače 2020. učenice i djelatnici Škole imali su priliku prisustvovati 

obredu pepeljanja koje je predvodio naš vlč. Josep. 
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KORIZMA 

26. veljače 2020. 

U našoj su školi tijekom Korizme učenice imale priliku sudjelovati u pobožnosti križnoga puta, 

stvaralački se izražavati na temu korizmenog hoda, učiti pojedine korizmene napjeve i 

razmatrati otajstva Isusove muke, smrti i Njegova uskrsnuća. 

 

 

KAZALIŠNA PREDSTAVA „PIPI DUGA ČARAPA“ 

3. ožujka 2020. 



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2019./2020. 

Dana 3. ožujka 2020. učenice nižih razreda posjetile su Kazalište Trešnju, gdje su odgledale 

predstavu "Pipi Duga Čarapa". Koliko su ih zabavile pustolovine nestašne Pipi, mogli smo 

zaključiti po smijehu koji se orio kazalištem. 

      

 

EDUKATOR ID 

7. ožujka 2020. 

Naši su djelatnici vikend 7. i 8. ožujka 2020. proveli u sudjelovanju u radionicama programa 

Edukator ID, u kojima su otkrivali svoje potpune potencijale i talente, u svrhu što kvalitetnijeg 

unaprjeđenja svojega poziva. 

 

 

KAZALIŠNA PREDSTAVA „JUNACI PAVLOVE ULICE“ 

11. ožujka 2020. 
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Nakon lektire „Junaci Pavlove ulice“ uslijedio je i posjet istoimenoj kazališnoj predstavi. 

Učenice petog razreda OŠ „Ružičnjak" zajedno su s učenicima petog razreda OŠ „Lotrščak“ 

pogledali kazališnu predstavu „Junaci Pavlove ulice“ u Zagrebačkom kazalištu mladih. 

 

 

PAPIN DAN 

13. ožujka 2020. 

U petak, 13. ožujka 2020., školski su razredi naglo postali prazni. To je bio dan kada smo se 

opraštali jedni od drugih zbog početka nastave na daljinu, spremali smo svoje školske knjige i 

čeznutljivo pogledavali svoje školske klupe i hodnike, s nadom da ćemo se u njih ponovno 

radosni vratiti. Unatoč toj slici male raseljene Crkve, uspjeli smo zaokružiti cijeli tjedan na 

sliku jedinstva Crkve, promišljajući o životu i djelu jednoga pape, posebno današnjeg pape 

Franje. Molili smo za njegovo djelovanje, crtali papinske simbole, izrađivali plakate, igrali igre, 

gledali filmove i čitali priče. Na taj smo način obilježili Papin dan.  
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NASTAVA NA DALJINU 

16. ožujka 2020. 

Nakon neumornog rada i pripreme, prema naputku MZO-a, naše su učiteljice i stručne 

suradnice uspjele u potpunosti organizirati tehničku podršku za nastavu na daljinu. 

Organizacija ovakvoga tipa nastave kompliciran je i nepredvidiv proces. Stoga smo iznimno 

ponosni smo što smo uspjeli sve organizirati na vrijeme i pripremiti se za nastavu na daljinu. 

Pohvala našim učiteljicama, stručnim suradnicama i ravnateljici! 
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PODRŠKA PROSVJETARA ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA 

23. ožujka 2020. 

Za vrijeme pandemije koronavirusa učitelji i stručni suradnici OŠ Ružičnjak uputili su 

virtualnu podršku svim zdravstvenim djelatnicima, policajcima, vatrogascima, vojnicima i 

volonterima. 

     

 

VITUALNA KRUNICA BOŽJEG MILOSRĐA 

1. travnja 2020. 

Osnovne škole Ružičnjak i Lotrščak pokrenule su veliku molitvenu akciju. Od 1. travnja do 

Svetkovine Božjeg milosrđa 19. travnja, svakoga dana u vrijeme Isusove smrti na križu - u 

točno 15 sati, zajednički su molili krunicu Božjeg milosrđa. Povezali su se virtualno na 
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Facebook stranicama škola, gdje su svakoga dana jedan djelatnik ili roditelj u zajedništvu sa 

svojom obitelji predvodili molitvu.  

 

 

KORIZMENI RADOVI UČENICA 

10. travnja 2020. 

Učenice su u nastavi na daljinu izrađivale različite likovne i literarne radove iz Vjeronauka, s 

temom Korizme i Velikog tjedna. 

   

 

VIRTUALNI KRIŽNI PUT 

10. travnja 2020. 

Učenici OŠ Ružičnjak i OŠ Lotrščak su virtualno zajednički molili križni put. 
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VIRTUALNI SUSRET UČITELJSKOG VIJEĆA 

14. travnja 2020. 

U nastavi na daljinu provodili smo virtualna Učiteljska vijeća i sjednice. 

 

 

DAN PLANETA ZEMLJE 

22. travnja 2020. 

Naše marljive učiteljice produženog boravka Ana i Lucija osmislile su i dizajnirale virtualnu 

knjižicu u kojoj se nalaze radovi naših vrijednih učenica, koji su nastali povodom Dana planeta 

Zemlje. U njoj se mogu pročitati pjesme, obavijesti za proslavu Zemljinog rođendana, vidjeti 

čarobni strojevi koji pomažu našem planetu te pogledati likovni radovi učenica. 
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LEKTIRA EKO EKO 

22. travnja 2020. 

Čitanje knjiga ne mora biti zamorno i dosadno. Čitajući otkrivamo nove svjetove, običaje, 

kulture, bogatimo rječnik i razvijamo maštu. Tako su i učenice četvrtog razreda nakon 

pročitane lektire zaposlile svoju maštu i oslikale majice i vrećice izdvojenim citatima iz knjige 

Eko Eko.  

       

EARTH DAY 2020 – PROJECT 

22. travnja 2020. 

U mjesecu travnju obilježili smo Dan planeta Zemlje. Taj veliki dan za naš planet obilježili smo 

i na nastavi engleskog jezika. Naše vrijedne učenice od 3. do 7. razreda sudjelovale su u 

projektu pod nazivom Earth day 2020. U sklopu projekta marljivo su crtale i pisale te su tako 

nastali prekrasni plakati i stripovi. Tako je nastao videozapis u kojem se mogu pogledati 
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radovi naših učenica. Na kraju se nalazi i misao pape Franje, koji kaže da u očuvanju zdravlja 

našeg Planeta moramo svi sudjelovati. 

 

SV. JOSIP RADNIK 

1. svibnja 2020. 

U nastavi na daljinu, dok smo pratili odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o mogućem 

otvaranju vrtića i škola i čekali potvrdu Hrvatske biskupske konferencije o omogućavanju 

slavljenja svetih misa, obilježili smo blagdan sv. Josipa Radnika tako što je naš kapelan vlč. 

Josep virtualno predvodio svetu misu, na nakanu za sve obitelji RINO projekta. 

 

 

VIRTUALNI DAN ŠKOLE 

8. svibnja 2020. 
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Kako smo u to vrijeme imali nastavu na daljinu, Dan škole smo proslavili virtualnim 

obilježavanjem blagdana Marije Posrednice, s temom "Ružičnjak Zagrebu" uz predavanje don 

Jorgea Ramosa i videozapis likovnih i litararnih te dramskih uradaka naših učenica i djelatnika 

Škole. 

 

 

MAJČIN DAN 

10. svibnja 2020. 

Svim dragim majkama naših učenica zaželjeli smo sretan i blagoslovljen Majčin dan. 

Videozapisom s likovnim i literarnim radovima učenica zahvalili smo im na brizi i ljubavi koju 

pružaju našim učenicama. Zahvaljujemo im na razumijevanju, strpljenju, toplini i nježnosti. 
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POVRATAK NEKIH UČENICA RAZREDNE NASTAVE U ŠKOLU NAKON NASTAVE NA 

DALJINU 

11. svibnja 2020. 

Od 11. svibnja dva su tjedna u školu dolazile samo dvije učenice. Iako im je ovo bilo jedno novo 

i posebno iskustvo, s radošću su iščekivale sljedeći tjedan kada su se vratile njihove 

prijateljice. Uz pomoć učiteljice Lucije, u produženom su boravku s velikom preciznošću i 

trudom izradile plakate za projekt iz engleskog jezika te su razvijale svoju maštu slikajući 

prstima (fingerpainting). 

                

 

POVRATAK UČENICA RAZREDNE NASTAVE U ŠKOLU NAKON NASTAVE NA DALJINU 

25. svibnja 2020. 

Radosni povratak naših učenica u školu, u sigurnom ozračju, nakon pandemije koronavirusa i 

nastave na daljinu. 

Dva smo mjeseca tužni bili, 

u kućama se svojim skrili. 

Karantena nas razdvojila na kratko, 

pa sad susresti se tak’ je slatko. 

Školski hodnici se opet bude, 

pjesmu, žamor i graju nude. 

Sve vrvi od dječjeg smijeha i plesa, 

dok se zrakom širi miris dezinficijensa. 
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Ispiti, računanje i teške nam knjige 

uz prijatelje ipak nisu tako velike brige. 

Iako još dva metra razdavajaju nas, 

naša srdašca kucaju k’o u jedan glas. 

Našim mukama je napokon kraj, 

korono draga, ne vraćaj se - baj baj! 

 

 

PRIPRAVA SLASTICA 

12. lipnja 2020. 

Učenice su pokazale pravo umijeće pečenja popularnih slastica - muffina, koristeći naučene 

mjerne jedinice za masu i obujam tekućine. Također, rasle su i u vrlini mjeseca lipnja - 

prijateljstvu, dijeleći svoje slastice s učenicama drugih razreda. 

 

 

ZADNJI DAN NASTAVE 

17. lipnja 2020. 
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Naše su učenice uspješno i s uzornim vladanjem završile i ovu školsku godinu, obilježenu 

nastavom na daljinu. Posebno smo ponosni na učenice četvrtoga razreda, buduće petašice, 

kojima želimo uspješan nastavak školovanja u višim razredima. 

 


