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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: 8
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

PRVI DAN NASTAVE
7. rujna 2020.
U ponedjeljak 7. rujna 2020. započela je nova školska godina. Iako je početak ove školske
godine bio ponešto drugačiji zbog provedbe propisanih epidemioloških mjera uzrokovanih
epidemijom Covid-19, uzbuđenja nije nedostajalo. Ravnateljica Anita Vuković i učiteljica
Bernarda Prekrat dočekale su roditelje i učenice prvog razreda ispred Škole te im iskazale
dobrodošlicu. Prvašice su se uz pratnju učiteljice Bernarde uputile u svoju učionicu te prvi put
sjele u školske klupe. Također, ravnateljica Anita Vuković pozdravila je sve učenice i zaželjela
im blagoslovljenu i uspješnu novu školsku godinu.

MATEMATIČKO NATJECANJE ''KLOKAN BEZ GRANICA''
17. rujna 2020.
Međunarodna udruga "Klokan bez granica" organizira matematičko natjecanje u više od 80
država svijeta. Cilj ovog projekta je razvijanje interesa za matematiku i prirodne znanosti. U
državama članicama natjecanje se održava svake godine treći četvrtak u mjesecu ožujku. Kako
se prošle školske godine 2019./2020. natjecanje nije moglo održati zbog situacije uzrokovane
Covidom-19, održano je početkom nove školske godine 2020./2021. Učenice OŠ Ružičnjak
sudjelovale su na ovom međunarodnom matematičkom natjecanju.

VRLINE UREDNOSTI I POSLUŠNOSTI
1. listopada 2020.
U mjesecu rujnu i listopadu radili smo na vrlinama urednosti i poslušnosti. Učenice su kroz
različite radionice u Školi i zadatke doma rasle u ovim dvjema vrlinama. U učionicama su
pripremile kutak za vrline te ga ukrasile prigodnim plakatima i materijalima. Sudjelovanjem u
različitim školskim aktivnostima koje su ih poticale na urednost njihova radnoga mjesta,
školske uniforme i školskih prostorija. Učenice su nastojale biti, baš kao što geslo naše Škole
glasi ''ad meliora'', što znači biti što bolja, rasti, napredovati. Preko izrađenih tablica
vrednovale su svoj trud i uspjeh.

SVJETSKI DAN TABLICE MNOŽENJA
2. listopada 2020.
Dana 2. listopada obilježili smo Svjetski dan tablice množenja. Ovaj međunarodni projekt,
pokrenut u Poljskoj, ima za cilj popularizaciju tablice množenja. Učenice 3., 4. i 5. razreda
sudjelovale su u različitim aktivnostima kako bi unaprijedile svoje znanje i razvijale
matematičke vještine. Kroz izradu plakata i predstavljanje trikova za rješavanje
kompliciranijih zadataka, pokazale su kako matematika može biti zabavna te su još jednom
posvjestile važnost dobrog poznavanja tablice množenja.

SVJETSKI DAN POŠTE
9. listopada 2020.
Dana 9. listopada obilježili smo Svjetski dan pošte. Učenice 2. a razreda su u sklopu projekta
''Pišem ti pismo'', vršnjacima iz Katoličke osnove škole u Virovitici, pripremile prigodne
poklone povodom proslave njihovog zaštitnika škole, svetog Ivana Pavla II. Učenice su naučile
tehniku decoupage i izradile personaliziranu kutiju s logom škole. Vrijedno su pripremale
pisma i oslikavale kuverte kako bi razveselile učenike 2. razreda u Virovitici. Sav taj trud bi bio
uzaludan bez znanja o slanju pošiljki. Učenice su naučile kako se piše razglednica i šalje paket.
Zajedničkim odlaskom u Poštu sudjelovale su u samom procesu slanja paketa. Uspješno su
svladale kako se pošiljka pravilno šalje, a paket je stigao na pravo odredište i razveselio
učenike 2. b razreda Katoličke osnovne škole u Virovitici.

DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE I LJUDSKOGA RADA
19. listopada 2020.

Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje i ljudskoga rada obilježili smo 19. listopada 2020.
Učenice su zajedno sa svojim razrednicama pripremile kutak u svojim učionicama gdje su
izložile svoje kruhove, kolače i razne pekarske proizvode. Školski kapelan, don Ramos posjetio
je svaki razredni odjel i blagoslovio učenice, djelatnice te hranu koju su donijeli. Tog smo dana
posebno razmišljali o ljudskim naporima koji su potrebni da na našim stolovima zamiriše
kruh. Učenice su zaključile kako je svaki posao vrijedan i važan. Također, svoje zahvale smo
posebno usmjerili prema Bogu i u svojim molitvama spomenuli sve one koji nemaju kruh i
hranu na svojim stolovima. Molili smo Boga da naša srca učini osjetljivima za potrebe drugih.
Osim finih mirisa, školom se širio osjećaj zahvalnosti.

LISTOPADSKA POBOŽNOST NEBESKOJ MAJCI
Dok zvuk izgovorenih riječi puni naše školske hodnike, zbornicu, učionice..., tišina svetosti
prebiva u našoj školskoj kapelici. S pogledom na Marijino nježno lice i s riječima „Ad meliora!“
– „Majčice, daj da budem bolja!“, učenice su naše Škole kroz mjesec listopad na poseban način

prebirale zrnca svojih krunica, pisale svoje molitve zahvale i zagovora, stvaralaštvom
promišljale o životu naše Blažene Djevice. Neka nam, stoga, Ona i dalje bude uzor.

HOLYWIN – ALEJA SVETACA
30. listopada 2020.
U posljednjem tjednu listopada učenice su se, pod vodstvom vjeroučiteljice Marije, pripremala
za proslavu nadolazećeg blagdana Svi svetih i sudjelovale u projektu ''Holywin – Aleja
svetaca''. Cilj ovoga projekta je promišljanje o životu i djelu pojedinih kršćanskih svetaca,
prezentiranje pojedinih zgoda iz života svetaca kao i upućivati zagovorne molitve svetcima. Uz
izradu prigodnih radova, učenice su pisale kako i mi možemo slijediti njihov put i biti, kako
kaže sv. Ivan Pavao II., svetci novoga tisućljeća.

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA
18. studenog 2020.
Dana 18. studenog obilježili smo Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Uz razmišljanje o velikoj
ljubavi i žrtvi heroja koji su svoje živote dali za obranu svoga Grada, za obranu svojih ideala i
domovine, učenice su uz pratnju svojih učiteljica pošle u Vukovarsku ulicu i zapalili svijeće za
sve žrtve. U svojim učionicama pripremile su kutak u kojem su prikazale simbole Vukovara.
Također, pripremljen je videouradak s literarnim i likovnim radovima učenica posvećenih
Gradu heroju.

MEĐUNARODNI DAN DJETETA
20. studenog 2020.
Svake godine se 20. studenoga obilježava Međunarodni dan djeteta kao dan posvećen djeci i
njihovoj dobrobiti. Tim su povodom u našoj Školi organizirane aktivnosti kroz koje se
promišljalo o pravima djece i njihovoj važnosti.
“Каdа рrіlаzіm dјеtеtu, оnо mе іnѕріrіrа nа dvа nаčіnа – оѕјеćајnоšću zа оnо štо јеѕt і
роštіvаnјеm оnоgа štо ćе роѕtаtі“ — Lоuіѕ Раѕtеur, frаnсuѕkі kеmіčаr

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE
23. studenoga 2020.
Naša Marija Pavičić, učenica 8. a razreda, osvojivši 5. mjesto na Županijskom natjecanju iz
biologije, pozvana je na Državno natjecanje!

DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA
24. studenog 2020.
Potreba ljudi da ispričaju neku priču i prenose je na druge postoji od davnina. Ta je ljudska
potreba stvorila kazališnu umjetnost koja se kroz povijest mijenjala i prilagođavala životu i
uvjetima. Svjestni kulturne važnosti ove umjetnosti i učenice naše Škole obilježile su Svjetski

dan kazališta. Učenice 1. a razreda uz vodstvo učiteljice Bernarde Prekrat pripremile su i
izvele lutkarsku predstavu Crvenkapica braće Grimm.

REZULTATI MATEMATIČKOG NATJECANJA KLOKAN BEZ GRANICA
25. studenog 2020.
17. rujna 2020. održano je međunarodno matematičko natjecanje ,,Klokan bez granica'' u
organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Četiri učenice 4.a razreda i dvije učenice 3.a
razreda su plasirane u 10% najboljih. Nedvojbeno – u Osnovnoj školi Ružičnjak cvjetaju prave
matematičarke.

DOŠAŠĆE
1. prosinca 2020.

Početak došašća ove godine obilježili smo na malo drugačiji način. Zbog propisanih
epidemioloških mjera nije bilo zajedničkog paljenja prve svijeće na adventskom vijencu.
Učenice su sa svojim učiteljicama pripremile adventski vijenac za svoj razredni odjel i uz
molitvu upalile prvu svijeću. Kako bi svoja srca što bolje pripravili za Isusovo rođenje, učenice
su svakoga dana imale priliku pročitati prigodnu misao, molitvu i zadatak adventskom
kalendaru. U holu naše škole postavljenje su jaslice koje je izradila grupa naših učenica pod
vodstvom akademske slikarice Koraljke Cvitan. Vladalo je posebno blagdansko ozračje, skoro
je svaki kutak bio ukrašen ručno izrađenim ukrasima u koje je uneseno mnogo ljubavi.

VRLINE UREDNOST I POSLUŠNOST
1. prosinca 2020.
Jedna od posebnosti naše škole su vrline. Svaki mjesec obrađujemo s učenicama dvije vrline te
kroz različite zadatke i aktivnosti vježbamo se rasti u njima. Osim kroz školske zadatke,
učenice vježbaju usvajati vrline i kroz kućne zadatke u kojima sudjeluje cijela obitelj kao
poticaj u usvajanju vrline. Učenice 1. a razreda fotografijama su zabilježile kako usvajaju vrline
doma, a učiteljica Bernadra Prekrat izradila je prigodni video kako bi uistinu potakli sve na
rast u vrlinama.

SVETI NIKOLA
7. prosinca 2020.
U ponedjeljak, 7. prosinca, učenice je posjetio sveti Nikola. Iako njegov blagdan obilježavamo
6. prosinca, izgleda da je, ovaj djeci dragi svetac, imao mnogo posla dijeleći poklone, pa je na
naša školska vrata pokucao dan nakon. Učenice nisu skrivale radost i oduševljenje kad su
vidjele da ima poklone i za njih. U znak zahvalnosti otpjevale su mu pjesmu i zaključile kako se
dobrota isplati.

VEČER MATEMATIKE
7. prosinca 2020.
Hrvatsko matematičko društvo 2013. godine organiziralo je projekt Večer matematike. Cilj
ovog projekta je sudjelovanjem u zabavnim aktivnostima još više otkrivati zabavnu stranu
matematike. I ove godine u našoj školi održan je projekt Večer matematike. Iako zbog
epidemioloških mjera roditelji nisu mogli s učenicama sudjelovati u raznim radionicama,
projekt je uspješno proveden. Uz mnoge interaktivne i zabavne igre, svijet matematike je
postao uzbudljiv. Orginalnih ideja u rješavanju problemskih zadataka nije nedostajalo, a
učenice su poželjele da Večer matematike traje i duže.

POSJET GLUMCA ANTE KRSTULOVIĆA
9. prosinca 2020.
Talenti su Božji dar tebi. No ono što ti činiš s njima – tvoj je dar Bogu. Svi imamo talente, ali
ako ih ne znamo prepoznati, oni ostaju u nama skriveni i neiskorišteni. Naše učenice
svakodnevno otkrivaju svoje talente, a kako bi u tome bile što uspješnije u Školi je organiziran
projekt ,,Talenti na sunce''. Na satima Hrvatskog jezika u sklopu medijske kulture učenice su
učile o filmu, lutkarskim predstavama i igrokazu. Tim je povodom našu Školu posjetio poznati
glumac Ante Krstulović. Hrvatski kazališni i filmski glumac ispričao je kako je prepoznao svoj
talent, zašto se počeo baviti glumom, što svaki glumac treba znati. Osim razgovora o filmu i
kazalištu, Ante Krstulović otkrio je kako ga najviše veseli vidjeti radost u dječjim očima nakon
odglumljene predstave te da ove blagdanske dane provodi pomažući potrebitima. Također,
naše su učenice imale priliku pokazati svoje glumačke vještine. Pripremile su i izvele svoju
lutkarsku predstavu i svojim talentima razveselile gosta.

HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL
21. prosinca 2020.

Jedna lijepa vijest stigla nam je od stručnog povjerenstva Hrvatskog dječjeg festivala. Naime,
naše su učenice ove jeseni sudjelovale na 27. literarnom natječaju HDF-a na kojem se biraju
najljepše pjesme osnovnoškolaca. Stručno povjerenstvo odabralo je 24 najbolje pjesme, a
među njima našla se i pjesma Osmijeh naše učenice Magdalene Penavić. Pjesma će biti
objavljena u Zborniku HDF-a, a autori odabranih radova sa svojim će mentorima imati priliku
sudjelovati na okruglom stolu na dan održavanja Festivala, planiranom na proljeće, u
Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

PROJEKT ,,TALENTI NA SUNCE''
14. prosinca – 23. prosinca 2020.

Naše su učenice na kraju prvog polugodišta u sklopu projekta „Talenti na sunce“ pokazale
svoje talente i prikazale ih u razrednim priredbama. Marljivo su se pripremale i s uzbuđenjem
izvele svoje točke. Ono što doista možemo zaključiti je da u našoj Školi rastu nadarene i
buduće sportašice, glazbenice, umjetnice, plesačice, pjevačice, glumice.

BOŽIĆNA VIDEOPREDSTAVA ,,SVJETLO NADE''
23. prosinca 2020.
Božićna predstava učenica OŠ Ružičnjak ove godine je bila u malo drugačijem ruhu. Zbog
epidemioloških mjera nismo mogli imati zajedničku predstavu kao prethodnih godina. No, uz
korištenje prednosti digitalne tehnologije predstava je uspješno realizirana. Učenice nižih
razreda pripremile su likovne radove s motivima Navještenja, Marijinog i Josipovog putovanja
u Betlehem, Isusova rođenja i pohoda triju kraljeva Djetetu Isusu. Učenice viših razreda
pripremile su dramski dio. Kroz nekoliko scena povezale su, važan događaj ljudske povijesti
koji se zbio prije više od 2000 godina - Isusovo rođenje - i današnji način života. Točnije,
predstava ,,Svjetlo nade'' prikazuje zašto je Isusovo rođenje važno i nama danas. Uz vodstvo
profesorice Tihane Golubić pripremljen je glazbeni dio, a sve je objedinjeno u videouradak.

POČETAK 2. POLUGODIŠTA
18. siječnja 2021.

Drugo obrazovno razdoblje počelo je 18. siječnja 2021. godine. Za učenice nižih razreda
nastava je organizirana u školi, dok su učenice viših razreda nastavu pratile preko aplikacije
Google Meet. Online nastava je završena 1. veljače 2021. nakon čega su se učenice viših
razreda vratile u svoje razredne odjele.

VRLINE UREDNOST I POSLUŠNOST
1. veljače 2021.

U mjesecu veljači učenice su posebno rasle u vrlinama urednosti i poslušnosti. U tom rastu su
im pomogle zanimljive radionice i zadatci koje su sa svojim razrednicama radile na Satu
razrednika kao i kućni zadaci koje su provodile zajedno sa svojim obiteljima. Učenice su radile
na stjecanju dobrih navika kao što je urednost. Nastojale su osvijestiti što su navike, utvrditi
da postoje dobre i loše navike, osvijestiti svoju lošu naviku po pitanju urednosti te ju pokušati
promijeniti. Također, kroz tablicu samoprocjene mogle su pratiti svoj uspjeh u tim
nastojanjima.

MASKENBAL, DAN BEZ UNIFORMI I DAN KRAFNI
16. veljače 2021.

Dana 16. veljače u našoj Školi je vladalo posebno ozračje. U učionicama su sjedile kuharice,
ravnateljica, jeleni, bubamare, nogometašice i mnoge druge ''neobične'' učenice. Vladalo je
posebno ozračje, a smijeha, originalnih maski i radosti nije nedostajalo. Uz sve to, učenice su
se zasladile finim krafnama. Vjerujemo da je u takvoj atmosferi bilo lakše učiti, pisati i raditi.

PEPELNICA
17. veljače 2021.

„Obratite se i vjerujte Evanđelju!“

Na Čistu srijedu 17. veljače 2021. učenice i djelatnici Škole imali su priliku prisustvovati
obredu pepeljanja koje je predvodio naš školski kapelan don Ramos. Pepelnicom smo započeli
sveto korizmeno vrijeme. To je vrijeme pokore, molitve, djelotvorne ljubavi i priprave za
proslavu najvećeg događaja spasenja.

KORIZMA
17. veljače 2021.

Kroz četrdeset dana pustinje promišljali smo o svojim djelima, pronalazili odgovore kako se
nositi s teretom križa te kako više ljubiti. U korizmenom vremenu na našoj Facebook stranici
Osnovna škola Ružičnjak pratili smo razmišljanja i molitve učenica. Naime, svakoga utorka i
petka učenice su pripremile likovne radove i molitve za određenu postaju Križnoga puta.
Svake korizmene nedjelje nastojali smo se pripremiti za naredni tjedan i promišljati o djelima
milosrđa i malim odricanjima koje taj tjedan možemo prikazati Isusu za ljubav.
Također, učenice su svaki dan kroz četrdesetodnevni korizmeni kalendar mogle pročitati
zadatak za taj dan, kratku molitvu i poticajnu misao.

„Korizma nam danas postavlja to odlučujuće pitanje: Rastem li ja u svojoj vjernosti prema
Kristu, u svojoj potrebi za svetošću? Živim li ja širokogrudno apostolat u svakodnevici , svom
običnom radu, među svojim poslovnim kolegama?“ Sveti Josemaría Escrivá

,,HEIDI'' - LEKTIRA IZ VREĆICE
20. veljače 2021.

Uz kreativne zadatke i čitanje lektirnih djela postaje lakše. Učenice 4. razreda su lektirno djelo
Heidi predstavile uz lektiru iz vrećice. U vrećici se nalazilo nekoliko predmeta vezanih uz

pročitano djelo. Predmete su opisivale, prepričavale dijelove knjige, objašnjavale postupke
likova i njihove osobine, prezentirale svoju naslovnu stranicu te izdvojile sve bitne sastavnice
u analizi djela.

E-TWINNING PROJEKT ,,100 DANA ŠKOLE''
22. veljače 2021.

Stoti dan škole obilježava se tradicionalno u veljači u brojnim školama. Učenice naše Škole
sudjelovale su u raznim aktivnostima vezanim za spomenuti projekt. 22. veljače sve je bilo u
znaku broja 100. Učenice su se prisjetile što su sve naučile kroz proteklih 100 dana nastave,
rješavale 100 zadataka iz Matematike, pisale 100 imenica, pridjeva, glagola iz Hrvatskog
jezika, napravile 100 vježbi iz Tjelesne i zdravstvene kulture i dobro se zabavile.

,,GULLIVEROVA PUTOVANJA'' - LEKTIRA
4. ožujka 2021.

U našoj školi lektire nikad nisu dosadne! Učenice 6. razreda dobile su zadatak uvjeriti publiku
da pročitaju Gulliverova putovanja. Učenica Daniela Danica učinila je to na originalan način
snimivši videospot. Napisala je tekst, osmislila koreografiju, pronašla odgovarajuću glazbu i
režirala videouradak u koji je uključila cijelu svoju obitelj.

,,BAMBI'' – PIZZA LEKTIRA
5. ožujka 2021.

Učenice 4. razreda su tijekom veljače čitale lektirno djelo Bambi. Interpretaciju djela prikazale
su kao "pizza lektiru". Na svakom komadiću pizze bio je poseban zadatak. Na satu Hrvatskog
jezika prezentirale su svoju "pizza lektiru". Nakon interpretacije djela, učenice su napravile
svoje pizze koje su jele za vrijeme gledanja crtanog filma Bambi. Učenice su zahvalne i našim
dragim kuharicama koje su, unatoč svojim poslovima oko ručka, ispekle naše pizze.

9. KREATIVNI LIKOVNI NATJEČAJ ,,VOLIM MLIJEKO''
8. ožujka 2021.

Učenice 4. razreda dobile su zahvalnice za sudjelovanje na 9. kreativnom likovnom natječaju
"Volim mlijeko" na temu Naš planet Zemlja.

XXVIII. ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE
13. ožujka 2021.

Hrvatsko matematičko društvo svake godine organizira natjecanja iz matematike za učenike
osnovne škole i srednje škole. Natjecanja se organiziraju na četiri razine: školska, gradska,
županijska te državna. Učenica 4. razreda, Paula Horvat, pozvana je na XXVIII. županijsko
natjecanje iz matematike.

HUMANITARNI PROJEKT ,,POKLON ZA NAŠE PETRINJCE I NJIHOVO RAZDRAGANO LICE''
13. ožujka 2021.

29. prosinca 2020. Bansku Hrvatsku zadesio je snažan i razoran potres. Nanesena je šteta svim
stanovnicima toga područja, škole su bile zatvorene, život je usporio. Suosjećajući sa žrtvama
potresa, u korizmenom vremenu odlučili smo se za znak pažnje, velikodušnosti i podrške. Tim
je povodom organiziran humanitarni projekt ,,Poklon za naše Petrinjce i njihovo razdragano
lice''. Odlučili smo donijeti osmijeh na lica učenicima 3. i 4. razreda I. Osnovne škole Petrinja.
Riječ je o 90 učenika koje smo obradovali s malim znakom pažnje. Također, željeli smo im dati
nadu da nisu sami i da Uskrs nosi Radost i Nadu. Učenice su velikodušno pripremile poklone
za svoje vršnjake, a učiteljica Katarina Veronika Kadić pobrinula se da paketi stignu na
odredište.

PAPIN DAN
13. ožujka 2021.

Papin dan slavi se 13. 3. jer je kardinal Jorge Mario Bergoglio na taj dan, prije osam godina,
izabran za poglavara Katoličke Crkve. Papin dan smo u našoj školi obilježavali cijeli tjedan. Na
satima vjeronauka upoznali smo se s likom i djelom pape Franje, molili za njega u našoj
kapelici, gledali crtić i igrokaz o njegovom životu, pisali mu molitve, čestitke, crtali ga, rješavali
križaljke i igrali igre. Kroz razne aktivnosti željeli smo učenicama približiti značenje njegove
službe u Crkvi te iskazati ljubav i vjernost Svetome Ocu.

,,LAŽEŠ, MELITA'' – LEKTIRA NA MAJICI
15. ožujka 2021.

Učenice 5. razreda imale su zadatak kreativno se izraziti nakon čitanja djela Lažeš, Melita.
Trebale su na majici napraviti ilustraciju/slikovit prikaz povezan s romanom. Ilustracija se
mogla sastojati od nekoliko odabranih motiva iz djela, zamišljene scene, jednog ili više likova
iz romana, a trebao ju je popratiti slogan koji su imale zadatak same osmisliti. Učenice su
majicu predstavile razredu u zadanom vremenu pridržavajući se strukture izlaganja (uvod,
razrada, zaključak) i objasnile povezanost ilustracije i slogana s književnim djelom. Naše su
drage petašice svoj zadatak izuzetno uspješno odradile, a taj su dan, umjesto uniforme, u školi
mogle ponosno nositi svoja kreativna djela na majicama.

''PAMETNO'' STABLO U 8. A
16. ožujka 2021.

U učionici 8.a razreda na zidu stoji veliko smeđe drvo. Kao pravom listopadnom drvetu, otpalo
mu je lišće, a ostale mu gole grane. E pa naše drage osmašice odlučile su drvo ukrasiti
drugačijim listovima. Učenice 8.a razreda na satu kemije savladale su sve o solima: kako
nastaju i kako se dobivaju, a najviše su se zabavljale pišući njihove formule i dajući im imena.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE
16. ožujka 2021.

Učenica 5. razreda, Marija Džimbeg, sudjelovala je 3. ožujka 2021. na Županijskom natjecanju
iz Informatike koje se održalo u Osnovnoj školi Žuti brijeg. Ostvarila je odličan uspjeh osvojivši
osmo mjesto.

BLAGDAN SV. JOSIPA I DAN OČEVA
19. ožujka 2021.

19. ožujka slavimo blagdan svetog Josipa, dragog nam zaštitnika Hrvatske i hrvatskog naroda.
Taj dan razmišljali smo o životu sv. Josipa i vrlinama koje su ga krasile. Isusov poočim bio je
pravedan, poslušan, šutljiv, iskren, razborit, ponizan. Upravo zbog tih kreposti koje su ga
resile, postao je zaštitnikom očeva. Tako na blagdan sv. Josipa slavimo i Dan očeva. Tim su
povodom učenice 4.a pripremile poklone za svoje očeve, a u sklopu izvannastavne aktivnosti
Biblijska kreativnost izađivale su ljiljane, simbol sv. Josipa. Učiteljica Likovne kulture,
akademska slikarica Koraljka Cvitan, pripremila je prikaz sv. Josipa koji je postavljen u atrij
škole.

SVJETSKI DAN VODA

22. ožujka 2021.

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka i usmjeren je na podizanje svijesti o
važnosti vode. Učenice 1. i 4. razreda su prigodno obilježile taj dan.

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA
22. ožujka 2021.

U ponedjeljak, 22. ožujka, održana je korizmena duhovna obnova za naše djelatnice koju je
vodio pater Ramos. Pater Ramos podsjetio nas je da križ i patnja u našem životu nemaju
zadnju riječ već je ima Isus koji je sama radost i ljubav. Potaknuo nas je na ustrajnost u širenju
dobrote, posebno u korizmenom vremenu.

DAN PLANETA ZEMLJE
22. travnja 2021.
Dana 22. travnja obilježili smo Dan planeta Zemlje. Učenice su razgovarale i raspravljale kako
svojim postupcima zagađujemo naš predivan planet te kako možemo malim koracima činiti
pozitivne promjene! Učenice 2.a razreda izrađivale su Zemljinu rođendansku haljinu, a
pokazale su koliko vole Zemlju stvarajući je u obliku srca. Djevojčice su pisale što možemo
učiniti kako bi smanjili zagađenje. Učenice 3.a i 4.a oslikale su Zemlju svojim otiskom dlana i
napisale su svoje odluke kako će doprinijeti čistoći Zemlje! Učenice 7.a razreda gledale su
video o mnogim štetnim ljudskim utjecajima na okoliš pa su na globus stavile crnu vreću koja
simbolizira veliko onečišćenje, ali da nije sve tako crno pokazale su biljnim i životinjskim
svijetom koji asocira na to da, ukoliko budemo brinuli o prirodi, Zemlja će postati čišća i
ugodnija za život!

SVIBANJSKA POBOŽNOST MAJCI MARIJI
1. svibnja 2021.
U mjesecu svibnju na poseban način iskazujemo pobožnost prema Majci Božjoj - Mariji. U
nazivu naše škole Ružičnjak otisnut je biljeg Majka Božja od Ružarija i s toga smo kroz mjesec
svibanj iskazivali posebnu ljubav i zahvalnost. To smo činili kroz pobožnosti (molitve, pjesme)
i male vidljive znakove od strane učenica. Jedan od vidljivih znakova, kako bi učenice Majci
Božjoj - Mariji pokazale zahvalnost, bio je jedan cvijet kojeg je svaka učenica ostavila pred
Marijinim kipom.

DAN ŠKOLE
7. svibnja 2021.

Na blagdana Marije Posrednice slavimo Dan škole. Ove godine, umjesto uobičajene zajedničke
predstave, učenice su imale nešto drugačiji zadatak. Naime, Ministarstvo znanosti i
obrazovanja 2021. godinu proglasio je Godinom čitanja. Stoga su učenice izabrale jedno
lektirno djelo koje su predstavile igrokazom, plesom, novinarskim izvještajem, predstavom ili
pjesmom. Zanimljivih izvedbi nije nedostajalo. Kako bi i roditelji mogli vidjeti talentirane
učenice, svaki razred je zasebno snimam i sve je objedinjeno u videozapis.

MAJČIN DAN
9. svibnja 2021.
9. svibnja obilježili smo Majčin dan. Kako bi svojim majkama iskazale zahvalnost i ljubav,
učenice su izradile poklone za njih. S puno pažnje, strpljenja i radosti, spretne ruke učenica
napravile su unikatne uspomene.

SVJETSKI DAN KATOLIČKOG ODGOJA

13. svibnja 2021.
Svjetski dan katoličkog odgoja i obrazovanja svake godine proslavlja se na blagdan Uzašašća.
Ove godine je to 13. svibnja. U svijetu je danas preko 220 000 katoličkih škola koje pohađa
više od 60 milijuna učenika. U Hrvatskoj trenutno postoje 24 katoličke škole koje pohađa više
od 4 300 učenika, 12 osnovnih i 12 srednjih.

,,Obrazovanje je stvar ljubavi i odgovornosti za odgoj novih generacija kako u svijetu više ne bi
postojale socijalne nepravde, kršenja prava te strašnih oblika siromaštva.'' (Papa Franjo)

DAN SPORTA
26. svibnja 2021.
Svake zadnje srijede u mjesecu svibnju obilježava se Međunarodni dan sporta. Tim povodom
ni u našoj Školi nije nedostajalo natjecateljskog duha, zabave i veselja. Bio je tu red tjelovježbe,
red igre i plesa. Učenice nisu skrivale zadovoljstvo, a na kraju su zaključile da je tjelesna
aktivnost važna za zdravlje i vrlo zabavna.

POSJET HARFISTICE MIRTE LONČAREVIĆ
27. svibnja 2021.
Dana 27. svibnja u našoj školi raspršio se zvuk milozvučne harfe! Naime, harfistica Mirta
Lončarević upoznala je učenice od 1. do 8. razreda s harfom.

HODOČAŠĆE MAJCI BISTRIČKOJ
30. svibnja 2021.
Tradicionalno zajedničko hodočašće obitelji i djelatnika RINO škola i vrtića Majci Božjoj
Bistričkoj, koje se održalo se u nedjelju 30. svibnja 2021. godine. Misno slavlje predvodio je
mons. Jorge Ramos, kapelan OŠ Ružičnjak. Osim zahvale našoj Nebeskoj Majci, to je bila prilika
i za zahvalu vlč. Ramosu za njegovo nesebično prednje. Nakon mise organiziran je piknik i
druženje.

OBILAZAK GRADA ZAGREBA
31. svibnja 2021.

Učenice 2. razreda 31. svibnja 2021. godine išle su u obilazak grada Zagreba. Tom su se
prilikom upoznale s kulturnim ustanovama u gradu Zagrebu, naučile su prepoznati i opisati
obilježja grada Zagreba, posjetile kulu Lotrščak kao jedan od simbola grada, Gornji grad,
Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, Crkvu sv. Marka. Odlaskom na Glavni kolodvor
ponovile su naučena znanja o prometovanju autobusom, vlakom i tramvajem. Uz prigodno
izlaganje vjeroučiteljice Barbare Bušić, pobliže su se upoznale i posjetile zaštitnicu grada
Zagreba – Gospu od Kamenitih vrata. Učenice su bile oduševljene viđenim.

LITERARLNI NATJEČAJ ''HVALA TI, HVALA, IVANO, ZA BAJKE PREKRASAN DAR''
1. lipnja 2021.
Dvije učenice 4. razreda sudjelovale su na likovno - literarnom natječaju za učenike osnovnih
škola Republike Hrvatske "Hvala ti, hvala, Ivano, za bajke prekrasan dar!". Rad učenice Lucije
Čuljak osvojio je 2. mjesto u kategoriji literarnih radova učenika 3., 4. i 5. razreda.

PARK MAKSIMIR –IZVANUČIONIČKA NASTAVA
4. lipnja 2021.
Kroz mjesec lipanj učenice 1., 3., 4., i 5.razreda provele su dan na izvanučioničkoj nastavi!
Posjetile su Park Maksimir i Zoološki vrt. Odlično su se zabavile, ali i naučile neke nove
činjenice o raznim životinjskim vrstama!

EKSKURZIJA OSMAŠICA
11. lipnja 2021.
Dana 11. lipnja, učenice 8. a razreda, uz pratnju razrednice Sanje Madune, započele su svoje
ekskurzijsko putovanje. Učenice su posjetile adrenalinski park, zabavljali se uz paintball, utrke
autića i slične zabavne igre. Učenice su bile smještene u Novom Marofu u Grebengradskoj
medenoj hiži. Osim planinarenja na Grebengrad i zabave u Varaždinu, učenice su pronašle
vrijeme i za duhovnu okrepu te su išle na misu u Crkvu sv. Ante Padovanskog.

ZAVRŠNO DRUŽENJE ČETVRTAŠICA
12. lipnja 2021.
Dana 12. lipnja 2021. godine 4. a razred je zajedno s učiteljicama i roditeljima imao završno
druženje uz roštilj. Uz lijepo vrijeme nije nedostajalo ni ukusne hrane, igara i veselog druženja.

DUHOVNA OBNOVA ZA DJELATNICE ŠKOLE I OPROŠTAJ S DON RAMOSOM
14. lipnja 2021.
U ponedjeljak, 14. lipnja, don Ramos održao je duhovnu obnovu za djelatnice Škole. U
poticajnom razmatranju Božje Riječi, istaknuo je važnost obavljanja svakodnevnih poslova i
staleških dužnosti kao siguran put ka svetosti. Paterove ispovijedi, meditacije, propovijedi,
riječi pune ljubavi godinama su nas duhovno hranile, obogaćivale i bodrile. Teško je sažeti u
riječi sve što nas veže s paterom, ali nažalost, došlo je vrijeme rastanka s našim dragim
kapelanom Škole. Nakon duhovne obnove, ravnateljica je don Ramosu uručila prigodne
poklone koji će ga i u dalekom Brazilu podsjećati na Zagreb i našu OŠ Ružičnjak.
Dragi don Ramos, hvala Vam što je Božja ljubav kroz Vas bila toliko velika, jasna, opipljiva.
Neka Vas prati Božji blagoslov, zagovor Majke Božje, sv. Josemaria Escrive, a mi ćemo Vas
uvijek nositi u svojim srcima i molitvama!

ZADNJI DAN NASTAVE
18. lipnja 2021.
Naše su učenice uspješno i s uzornim vladanjem završile i ovu školsku godinu. Posebno smo
ponosni na učenice četvrtoga razreda, buduće petašice, kojima želimo uspješan nastavak
školovanja u višim razredima.

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI UČENICAMA 8. RAZREDA
1. srpnja 2021.
1. srpnja u 17 sati ispratili smo našu prvu generaciju učenica! Iako nisu bile svih osam
godina s nama, postale su dio naše škole i jako smo ponosni što smo imali priliku
posljednje dvije godine njihova osnovnoškolskog obrazovanja sudjelovati u njihovu
rastu i razvoju. Razred je to u kojemu se lijepo moglo raditi, koji se sastojao od zaista
nadarenih individualki koje su svoje darove u našoj školi imale mogućnosti razvijati.
Tijekom svečanosti učenicama i uzvanicima upućeno je nekoliko prigodnih govora, a
ostatak programa popraćen je nastupom učenice Marije D. te prigodnim glazbenim
točkama djelatnika škole.

10. ZNANSTVENI PIKNIK
2. srpnja 2021.
Učenice 4. razreda, Lucija, Nina i Paula, pobijedile su na natječaju za idejno rješenje
plakata za 10. Znanstveni piknik u kategoriji učenika od 1. do 4.r. osnovne škole.
Učenice su, osim pojedinačnih nagrada - paketa pribora za školu, osvojile i odlazak
cijelog razreda na 10. Znanstveni piknik.

¸

TEAM BUILDING ''RUŽIČNJAK NA SLJEMENU''

3.srpnja 2021.
Djelatnici naše škole u subotu, 3. srpnja, su uz smijeh, razgovor, molitvu, glazbu i
rekreaciju, uspješno svladali i vrh Sljemena!

