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OSNOVNA ŠKOLA: OŠ Ružičnjak 

ŽUPANIJA: Grad Zagreb 

ADRESA ŠKOLE: Donje Svetice 127, 10 000 Zagreb 

TELEFONSKI BROJ: +385 1 3491 414 

ADRESA E-POŠTE: osruzicnjak233@gmail.com 

WEB ADRESA: http://os-ruzicnjak.hr/ 

OIB: 19714226068 

IBAN: HR98 2340 0091 1110 32294 

RAVNATELJICA: Anita Vuković, dip. kateheta 

TAJNICA: Ines Đolić 

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA: Božica Graffel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://os-ruzicnjak.hr/


 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2021./2022. 

 

 

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: 109  

Broj učenika u razrednoj nastavi:  

Broj učenika u produženom 

boravku:  

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
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PRVI DAN NASTAVE 

6. rujna 2021. 

U ponedjeljak 6. rujna 2021. započela je nova školska godina. Program je počeo svetom misom 

u župi Bl. Augustina Kažotića na Peščenici nakon koje smo se uputili prema OŠ Ružičnjak. 

Ondje su učenice 1. a razreda imale posebnu dobrodošlicu. Kratkom priredbom učenice 4. a 

razreda zaželjele su im puno uspjeha, lijepih i radosnih trenutaka. Ravnateljica Anita Vuković 

pozdravila sve učenice i njihove roditelje i sve ohrabrila na početku nove školske godine. 

Žamor se vratio na školske hodnike, a razrednice su povele svoje učenice u učionice i polako ih 

uvele u nove izazove.  
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HODOČAŠĆE OBITELJI I DJELATNIKA RINO ŠKOLA I VRTIĆA U KARLOVAC 

26. rujna 2021. 

Posljednju nedjelju u rujnu organizirano je hodočašće u Nacionalno svetište sv. Joispa u 

Karlovcu. Pozivnica je upućena obiteljima i djelatnicima RINO škola i vrtića te svima koji su 

željeli sudjelovati u ovom hodočašću. Program je započeo sv. misom, a nastavio se zajedničkim 

druženjem obitelji i djelatnika u dvorani svetišta.  
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ZNANSTVENI PIKNIK 

24. rujna 2021. 

Učenice 1., 2. i 5. razreda naše Škole sudjelovale su na otvaranju 10. Znanstvenog piknika. 

Naime, prošle školske godine, tadašnje četvrtašice, Lucija, Nina i Paula, pobijedile su na 

natječaju za idejno rješenje plakata za 10. Znanstveni piknik u kategoriji učenika od 1. do 4. 

razreda osnovne škole. Učenice su, osim pojedinačnih nagrada, osvojile i odlazak cijelog 

razreda na 10. Znanstveni piknik. Na svečanoj dodjeli nagrada imale priliku sudjelovati u 

različitim edukativnim radionicama koje su u njima probudile pravi istraživački duh. 
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RADIONICA O EMOCIJAMA 

27. rujna 2021. 

Učenice 3.a razreda su kroz radionicu naučile što je ljutnja. Razgovarale su sa psihologinjom o 

situacijama koje ih ljute i uočavale da ih ne ljute sve situacije jednakim intenzitetom. Crtale su 

gdje u tijelu osjećaju ljutnju i opisivale kako se tada ponašaju. Za kraj su naučile dva trika kako 

smiriti svoje reakcije kada su ljute. 

                        

 

POSJET POLICAJCA 

28. rujna 2021.  

Učenice 1. i 2. razreda posjetio je policajac uz kojeg su ponovile pravila ponašanja pješaka u 

prometu kako bi se sigurno kretale u svom okruženju. Zanimljivim su predavanjem još jednom 

ponovile zašto je važno pridržavati se prometnih pravila i kakve se posljedice mogu biti u 

slučaju njihova nepoštivanja.  
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VRLINA MJESECA – UREDNOST I POSLUŠNOST 

U rujnu smo posebno razmišljali o vrlinama urednosti i poslušnosti. Uz razne školske i kućne 

aktivnosti pomoću kojih smo učili rasti u vrlinama, naša spremačica, gospođa Jadranka, 

razgovarala je s učenicama o vrlini urednosti. Poučila je učenice kako joj mogu pomoći u 

svakodnevnim poslovima tako da pažljivo brinu o urednosti učionice. Učenice su znatiželjno 

postavljale brojna pitanja, a jedno od njih bilo je: „Stignete li počistiti i svoju kuću?“  

 

POSJET INFO CENTRU MARIJINIH OBROKA I IZLOŽBI "HRANA NIJE OTPAD, I JA 

MOGU UTJECATI!" 

29. rujna 2021. 

U srijedu, 29. rujna, 4. a razred posjetio je Info centar Marijinih obroka u Ilici 29, a 

potom i izložbu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede „Hrana nije otpad, i ja mogu 

utjecati!“. U Info centru dočekala nacionalna koordinatorica Marijinih obroka Ana 

Abramović koja je upoznala učenice s djevojčicom Upile iz Malavija. Učenice su 

zaključile kako je svota novaca koju potroše za samo jedan odlazak u restoran brze 

hrane, djeci koja se hrane Marijinim obrocima dovoljna za jedan obrok u školi svakoga 

dana u jednoj školskoj godini. 
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POSJET DOMU ZA STARIJE OSOBE  

1. listopad 2021.  

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, učenice nižih razreda posjetile su Dom za starije 

osobe Peščenica. Korisnike Doma obradovale su veselim programom i čestitkama.  
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VRLINA MJESECA – PONIZNOST I POSLUŠNOST 

1. listopad 2021. 

U mjesecu listopadu naglasak je bio na vrlinama poniznost i poslušnost. Kao što već znamo, 

mjesec listopad je posvećen Mariji stoga su djevojčice pisale svoje nakane i podsjetile se što je 

poslušnost te kako u svakodnevnim situacijama rasti u tim vrlinama. 

 

POSJET IRSKOG VELEPOSLANIKA 

1. listopada 21021. 

U petak, 1. listopada učenice 5. i 7. r. posjetio je veleposlanik Irske u Republici Hrvatskoj. S 

učenicama je razgovarao o radu veleposlanstva te o zanimljivostima vezanim za Republiku 

Irsku. Na početku su učenice imale priliku vidjeti zanimljive videozapise povezane s Irskom, a 

na kraju je bilo vrijeme za pitanja i odgovore. Osim toga, veleposlanik je učenice počastio 

prigodnim darovima. 
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DAN UČITELJA 

5. listopada 2021. 

5. listopada obilježava se Dan učitelja. Tim je povodom organizirano zajedničko druženje svih 

djelatnika OŠ Ružičnjak i OŠ Lotrščak u Bowling klubu.  
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DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE 

18. listopada 2021. 

U ponedjeljak 18. listopada u našoj smo školi obilježili Dan kruha i zahvalnosti za plodove 

zemlje. Uz molitvu, pjesmu i blagoslov školskog kapelana don Josepa, još jednom smo sebi 

posvijestili važnost kruha i plodova zemlje. Tim smo činom na simboličan način zahvalili Bogu 

za sve što imamo. Sve dolazi od Njega, koji je izvor i počelo svega stvorenoga, jer On je za sebe 

rekao: "Ja sam kruh života." (Iv 6, 35). 
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TJEDAN GLAZBE 

Od 11. listopada do 17. listopada 2021. 

U razdoblju od 11. listopada do 17. listopada 2021. posebnu smo pažnju posvetili glazbi. 

Učenice su imale priliku prisustvovati koncertu klasične glazbe na kojem je, uz našu učiteljicu 

Tihanu, nastupila i glazbenica Laura Kraljević. Također, učenice su pokazale svoje vještine 

sviranja na pojedinim glazbenim instrumentima (ukulele, violina, klavir) pred školskom 

publikom. Osim koncerta imali smo priliku, putem online javljanja, ugostiti glazbenika Jakova 

Golubića koji nam je govorio o svojem studiranju na glazbenoj akademiji u Beču i počastio nas 

malom poslasticom na gitari. 
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DESET DANA BEZ EKRANA 

20. listopada do 30. listopada 2021. 

U našoj školi se od 20. do 30. listopada održava projekt "10 dana bez ekrana". Tri glavna 

zadatka projekta su: 

1. smanjiti vrijeme provedeno uz ekrane kako bi se poboljšala komunikacija među učenicama i 

između roditelja i djece, 

2. putem radionica u školi razvijale bi se kompetencije za formiranje kritičkog stava prema 

pojedinim medijskim sadržajima, 

3. kvalitetnije osmišljavanje slobodnog vremena. 

Sam je projekt uključivao nekoliko pravila: učenice smiju koristiti ekrane, kod kuće i u školi, 

isključivo u obrazovne svrhe (rješavanje zadaće, projekata ili sl.). Potrebno je izbjegavati 

slanje poruka – osjetiti slobodu kako je bilo nekad kada nam informacije nisu bile dostupne 

odmah i sada; i kada mi nismo bili svima stalno dostupni. Slobodno vrijeme učenice provode 

bez ekrana – čitanje knjiga, razgovor s ukućanima, druženje s prijateljicama, organiziraju 

druženje ili izlet za vikend (s prijateljicama, rodbinom, obitelji), igre na svježem zraku. U 10 

dana dopušteno je organizirati jednu filmsku večer s obitelji i nakon filma imati kratki osvrt, 

razgovor o filmu. Nakon provedenog projekta, održat će se parlaonica (debata) na temu 

„Korištenje ekrana: mane i prednosti“ kako bismo zatvorili provedbu projekta te potaknuli 

učenice na kritičko razmišljanje.  
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DAN JABUKA 

23. listopada 2021. 

Učenice 1.a i 2.a razreda obilježile su Dan jabuka raznim aktivnostima. Nakon što su pogledale 

kratak film o razvoju jabuke, izrađujući plakat, naučile su i puno drugih zanimljivosti o „kraljici 

voća“. Također, imale su priliku kušati šest vrsti jabuka i zaključile da im se najviše sviđa 

jabuka Granny Smith. Zatim su istraživale pluta li jabuka u vodi, kako spriječiti da nam jabuka 

potamni nakon što ju ogulimo te zbog čega jabuka u trgovini uvijek izgleda tako svježe. Na 

kraju smo pripremili dva ukusna kolača od jabuka i zasladili se. Učenice su uživale u 

aktivnostima i puno toga naučile 
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IGROKAZ O BLAŽENOM CARLU ACUTUS 

1. studenog 2021. 

Povodom blagdana Svih svetih, učenice 4.razreda osmislile su i izvele kratki igrokaz o 

blaženom Carlu Acutisu u kojem je prikazana i aktivna web stranica ovog iznimnog blaženika. 

http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/list.html?fbclid=IwAR3eCoMm6_GcSSmh_Fr-

pSCm-V4KlU4H4nhr-QmCxy5KnW2iEuS99di_AME  

                             

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 

17. studenog 2021. 

17. studenog posebno se prisjećamo svi stradalih u obrani Grada Heroja – Vukovara. Uz 

povijesno – edukativne sadržaje koje su učiteljice pripremile učenicama, razmišljali smo o 

zahvalnosti i miru. Učenice su pjesmom, likovnim i literarnim radovima obradile teme mira, 

slobode, žrtve, junaštva.  

                            

 

http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/list.html?fbclid=IwAR3eCoMm6_GcSSmh_Fr-pSCm-V4KlU4H4nhr-QmCxy5KnW2iEuS99di_AME
http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/list.html?fbclid=IwAR3eCoMm6_GcSSmh_Fr-pSCm-V4KlU4H4nhr-QmCxy5KnW2iEuS99di_AME


 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2021./2022. 

 

 

OBUKA NEPLIVAČA 

15. listopada – 12. studenog 2021.  

Učenice 2. razreda 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. 

 

DOŠAŠĆE  

29. studenog 2021. 

U ponedjeljak, 29. studenog blagoslovljen je adventski vijenac koji se nalazi na ulazu u školu. 

Prigodnom molitvom i pjesmom obilježili smo početak došašća i duhovne priprave za Božić. 

Obred blagoslova adventskog vijenca i paljenja prve adventske svijeće predvodio je školski 

kapelan don Josep, a prvu adventsku svijeću upalila je učenica prvog razreda.    

       

SVETI NIKOLA 



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2021./2022. 

 

 

6. prosinca 2021.  

6. prosinca obilježili smo blagdan sv. Nikole. Učenice su uzbuđeno iščekivale posjetu svetog 
Nikole, omiljenog zaštitnika djece. U trenutku kad su ga ugledale, ozarena lica su govorila više 
od riječi. Podsjetio ih je da su i male stvari učinjene s ljubavlju jednako važne i velike.  

      

 

VEČER MATEMATIKE 

6. prosinca 2021.  

6. prosinca u našoj školi smo obilježili Večer matematike. Učenice od 1. do 4. razreda su 

sudjelovale u zabavnim aktivnostima, otkrivale zanimljivu stranu matematike, stvarale nove 

ideje o tome što matematika jest i čime se ona bavi. Cilj ove radionice bio je potaknuti 

izgradnju pozitivnog stava učenica prema matematici. Uživale su u zajedničkim aktivnostima i 

matematičkim igrama. Na kraju svake uspješno završne aktivnosti, učenice su u svoju 

matematičku putovnicu dobile žigić o izvršenom zadatku. Uzbuđeno su skupljale svoje žigiće, 

a posjetila ih je i naša ravnateljica Anita Vuković i riješila s njima nekoliko zanimljivih 

zadataka.  
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SUSRET S KNJIŽEVNICOM ŽELJKOM HORVAT VUKELJA 

15. prosinca 2021. 

Učenice naše škole imale su priliku susresti se s književnicom Željkom Horvat – Vukelja. Željka 

Horvat – Vukelja autorica je brojnih dječjih priča, a neke od njih se nalaze u učeničkim 

čitankama i na popisu obvezne lektire. Književnica je s njima podijelila zanimljivosti i iskustva 

pisanja dječjih priča. Također je istaknula važnost čitanja i sve potaknula na razvijanje te 

navike.  
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HUMANITARNA AKCIJA ''KAPLJICA DOBROTE'' 

Prosinac 2021.  

U mjesecu prosincu, mjesecu u kojem se posebno pripremamo na veliki kršćanski blagdan – 

Božić, odlučili smo još više otvoriti naša srca za potrebite. Tako je organizirana posebna 

humanitarna akcija ''Kapljica dobrote''. U akciji prikupljanja su sudjelovali djelatnici, učenice i 

njihove obitelji. Svakim se danom naš školski hol punio doniranim proizvodima. Prikupljene 

potrepštine predali smo župnom Caritasu bl. Augustina Kažotića. Radosni što smo imali 

priliku uljepšati Božić našim sugrađanima koji su u potrebi, zahvaljujemo se župnom Caritasu 

bl. Augustina Kažotića na suradnji i veselimo se budućim akcijama 
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 ''TALENTE NA SUNCE'' 

Od 13. prosinca do 18. prosinca 2021. 

Drugu godinu zaredom učenice od 1. do 4. razreda sudjelovale su u školskom projektu 

''Talente na sunce''. Zadnji tjedan prvog polugodišta učenice su imale priliku predstaviti svoje 

talente. Svaka učenica je pripremila kratku točku kojom se predstavila. Učenice su pokazale 

svoje talente plesa, pjevanja, sviranja raznih instrumenata, glume, crtanja i slikanja, sportske 

vještine i razne druge sposobnosti.  

                           

''BELEADER'' PROJEKT  

Od 15. siječnja do 18. siječnja 2022. 

Učiteljice Bernarda Prekrat, Anamarija Tomašević i tajnik RINO instituta Angel 

Gonzalez de Rabago, posjetili su Madrid kako bi se upoznali s projektom ''BeLeader''. 

Cilj projekta je rad na izgradnji karaktera i prepoznavanju ''jakih'' strana učenica kroz 

razne aktivnosti implementirane u odgojno – obrazovni program.  
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MEĐUNARODNI DAN ZAGRLJAJA 

22. svibnja 2022. 

22. svibnja smo obilježili Međunarodni dan zagrljaja. Prema istraživanima psihologa, grljenje 

smanjuje stres i čine naš život dužim i ljepšim. U čijem se zagrljaju najbolje osjećaju pisale su 

učenice drugog razreda. Bilo je zanimljivo čitati njihova razmišljanja. 
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POSJET ETNOGRAFSKOM MUZEJU 

20. siječnja 2022.  

U četvrtak, 20.1.2022., učenice 6.a razreda posjetile su Etnografski muzej koji čuva materijalnu 

i nematerijalnu baštinu, Hrvatsku etnografsku baštinu i kulturni identitet. Učenice su imale 

priliku posjetiti 3 izložbe i stalni postav muzeja. 

Pogledale su izložbu DJETINJSTVO U DAVNA VREMENA - Gostujuća izložba Instituta za 

Arheologiju. Zatim izložbu KAPA DOLJE! koja istražuje značenje oglavlja u različitim 

kulturama te izložbu DJETINJSTVO ZAUVIJEK, koja istražuje put kroz povijest igračaka i igara 

iz fundusa Etnografskog muzeja od kraja 19. stoljeća do danas. Razgledale su i izložbu IGROM 

OKO SVIJETA gdje su vidjele igračke iz različitih kultura svijeta (Azija, Južna Amerika, Afrika, 

Australija). Učenice su dan provele u razgledavanju i igri, učeći pritom o kulturnoj baštini i 

običajima Hrvatske i svijeta. 
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VRLINA MJESECA – JAKOST 

1. veljače 2022. 

Tijekom mjeseca veljače vježbali smo se u vrlini JAKOST. Učenice su kroz različite zadatke, 

tekstove i likovne radove, razmišljale o toj vrlini.  
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BLAGOSLOV GRLA  

3. veljače 2022.Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog od bolesti grla i 

svakog drugog zla!“ Uoči spomendana sv. Blaža (Vlaha) u našoj je kapeli održan blagoslov grla. 

Blagoslov je vodio naš kapelan, don Josep.  

 

 

POSJET STOMATOLOGA DR. ALENA CVITKOVIĆA 

9. veljače 2022. 

Ugostili smo dr. Alena Cvitkovića koji je učenicama posvijestio važnost pravilnog provođenja 
oralne higijene i redovitih kontrolnih pregleda zubi. Djevojčice su imale priliku vidjeti kako 
pravilno prati zube te koje su posljedice neodržavanja zubne šupljine. Na maketi su vježbale 
ispravno pranje zubi kako bi naučeno znanje mogle i primijeniti.  
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BLAGDAN BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA 

10. veljače 2022. 

10. veljače slavimo blaženog Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa i mučenika. Blaženi 

Alojzije bio je od malena poseban, isticao se od svojih vršnjaka posebnom blagošću, 

poslušnošću, brižnošću i mudrošću. U svom svećeničkom služenju, posebno je brinuo o 

siromašnima, hrabrio Hrvatski narod u teškoćama koje su ih zadesile zbog raznih političkih 

neprilika, neumorno je propovijedao i pomagao svima bez obzira na narodnost i 

vjeroispovijest.                                                  

 

TJEDAN PSIHOLOGIJE 

14. veljače do 18. veljače 2022. 

Svake godine trećeg tjedna u veljači održava se Tjedan psihologije. Cilj ove manifestacije je 

popularizacija i približavanje psihologije kao znanosti široj populaciji. Ove godine povodom 

Tjedna psihologije u našoj školi postavljen je prigodan plakat o percepciji i optičkim varkama s 

porukom o tome kako znanje o optičkim varkama možemo preslikati na socijalne odnose - 

stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine, dobro je pokušati se staviti i u "tuđe cipele" i 

sagledati situaciju iz druge perspektive. Po cijelom hodniku izloženo je 13 optičkih varki, od 

kojih su neke interaktivne. Učenice su se dobro zabavile otkrivajući optičke varke, a zanimljivo 

je bilo i odraslima. 
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100. DAN ŠKOLE 

15. veljače 2022.  

Učenice razredne nastave obilježile su 100. dan škole. Nizom provedenih aktivnosti učenice su 

razvijale različite kompetencije te se tematika stotog dana škole integrirala kroz različite 

nastavne predmete. Bio je to dan prepun igre, zabave i učenja popraćen veselom atmosferom 

u učionicama. 
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STRUČNO USAVRŠAVANJE RINO DJELATNIKA 

24. i 25. veljače 2022. 

U četvrtak i petak, 24. i 24. veljače, za djelatnike RINO škola održano je stručno usavršavanje. 

Dvodnevni program obilježila je sveta misa, nakon koje su uslijedila zanimljiva predavanja i 

radionice. Osnaženi novim spoznajama i idejama unaprjeđujemo naš rad.  
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MASKEMBAL 

1. ožujka 2022. 

Vesele maškare ispunile su smijehom i pjesmom hodnike naše škole. Dobroj zabavi pridružile 

su se i neke nove učenice. Na kraju plesa pod maskama, učenice su se zasladile i ukusnim 

krafnama.  
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PEPELNICA 

2. ožujka 2022. 

Pepelnicom ili Čistom srijedom počinje korizma, vrijeme od 40 dana, ne računajući nedjelje, 

kao poseban oblik pokorničke priprave vjernika za proslavu Kristova vazmenoga otajstva - 

Uskrsa. U školi smo imali obred pepeljenja za učenice i djelatnike. Pepeo je simbol pokore i 

poziv je kršćanima da razviju duh poniznosti i žrtve, a također podsjeća da je Bog velikodušan 

i milosrdan onima koji mu se obraćaju pokorna srca. "Obratite se i vjerujte evanđelju."  

 

KORIZMENI HOD 

2. ožujka 2022. 

"Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! Dakle, dok 

imamo vremena, činimo dobro svima." Gal 6, 9-10a. Korizmeni hod smo započeli čistom 

srijedom i obredom pepeljanja. Tijekom ovog posebnog vremena razmišljali smo o Isusovom 

hodu prema Kalvariji i molili Križni put, nastojali činiti djela pokore i milosrđa, ljubavi i 

praštanja. Učiteljice su pripremile poseban korizmeni kalendar koji je sadržavao poticajne 

misli i zadatke.  
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PAPIN DAN 

13. ožujka 2022.  

Sabrani u zajedničkoj molitvi i postu za prestanak rata u Ukrajini, ovih smo se dana na 

poseban način sjetili pape Franje. Neka kreativan rad dječjih ruku i iskrena dječja molitva za 

život i djelo našega pape bude podsjetnik koliko ljubimo Crkvu, uz nju pristajemo i nju sveudilj 

zagovaramo. Kao što je ljudska, vođena Kristovim namjesnikom na zemlji, ona je i božanska 

ustanova. Stoga, ako se gdjekad nađemo u situaciji da kritiziramo Crkvu, ne zaboravimo ju 

isprva silno ljubiti! 

 

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – MALE ZNANSTVANICE 

Učenice su kroz izvannastavnu aktivnost ''Male znanstvenice'' izvodile jednostavne pokuse, 

donosile zaključke na temelju rezultata pokusa; izrađivale plakate, prezentacije na određenu 

temu; sudjelovale će na Znanstvenom pikniku i upoznale se sa ženama znanstvenicama. 
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IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – DOMAĆINSTVO 

15. ožujka 2022. 

Naše su učenice 5. i 6. razreda na izvannastavnoj aktivnosti Domaćinstvo šivale skranči - 

gumice za kosu i presvlake za jastuke koji krase ulaz škole. Šivale su rukom i šivaćom 

mašinom.  
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IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – MICRO:BITOVI 

16. ožujka 2022. 

Učenice 3. razreda na izvannastavnoj aktivnosti Micro:bitovi u nastavi izradile su program za 

Micro:bit koji su upotrijebile umjesto kockica za igru Čovječe ne ljuti se. Umjesto bacanja 

kockice treba se samo protresti Micro:bit na kojem se tada pojavljuje određeni broj. Nakon 

toga, naravno, uslijedila je i primjena: igranje igre Čovječe ne ljuti se. 

                   

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – VJEŠTE RUKE 

Učenice prvog razreda su u sklopu izvannastavne aktivnosti Vješte ruke radile palačinke – 

slasticu koju svatko voli. Naučile su koji sastojci su im potrebni i kako ju pripremiti. Ponosno 

su uživale u finom desertu.  
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ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 

15. ožujka 2022. 

Učenice 7. razreda Marta Semren i Klara Vardijan pozvane su na županijsko natjecanje iz 

biologije. Čestitamo Marti, Klari i njihovoj mentorici Andreji Krsnik na uspjehu. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE 

15. ožujka 2022. 

Također, naša učenica 5. razreda Marta Milat sudjelovala je na županijskom natjecanju iz 

informatike. Čestitamo Marti i njenoj mentorici Deni Boban na uspjehu. 
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TERENSKA NASTAVA U MINIPOLIS 

16. ožujka 2022. 

Učenice 1. i 2. razreda dan su provele na terenskoj nastavi u MiniPolisu, dječjem gradu kojeg 

čini četrdesetak tematskih kućica. Kućice u MiniPolisu su umanjene replike iz stvarnog svijeta, 

a kroz edukativne programe učenice su imale priliku upoznati više od 50 zanimanja i uloga te 

uvidjeti važnost i vrijednost svakog zanimanja i rada. Učenice su uživale u raznim ulogama, a 

djelić atmosfere možete vidjeti na fotografijama. 

   

 

KLOKAN BEZ GRANICA 

17. ožujka 2022. 

Učenice naše škole sudjelovale su na međunarodnom matematičkom natjecanju „Klokan bez 

granica“ u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Cilj natjecanja je popularizacija 

matematike među mladima i širenje osnovne matematičke kulture. Svaka učenica koja je 

sudjelovala na natjecanju dobila je slatki poklon. Učenice 3. i 4. razreda su pristupile ovom 

natjecanju, ali u nešto drugačijim okolnostima. Natjecanje se održavalo tijekom njihovog 

boravka u školi u prirodi na Sljemenu. Upravo su tu rješavale zadatke i dale svoj doprinos. 
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SLJEME - ŠKOLA U PRIRODI 

15. ožujka do 18. ožujka 2022. 

Učenice 3. i 4. razreda boravile su u Domu Crvenog križa na Medvednici. Svakoga dana su 

planinarile, slušale zanimljiva i edukativna predavanja te sudjelovale na zabavnim večerima. 

Uz sve navedeno, učenice su posjetile i rudnik Zrinski te slavile sv. misu u sljemenskoj kapelici. 

Vratile su se kući pune dojmova i s osnaženim prijateljstvima. 
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DAN OČEVA 

19. ožujka 2022. 

19. ožujka slavimo blagdan sv. Josipa, dragog nam zaštitnika Hrvatske i hrvatskog naroda. Taj 

je dan ujedno i Dan očeva. Tim povodom, naše učenice izradile su čestitke i poklone za svoje 

očeve. Hvala svim našim očevima što vjeruju u nas. Hvala im što brinu o nama. Hvala na 

svakom osmijehu, molitvi i toploj riječi. Hvala na svakom zagrljaju i obrisanoj suzi.  

Sveti Josipe, čuvaj naše očeve! 
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PREDAVANJE ''KAKO REĆI NE?'' 

23. ožujka 2022. 

Učenice osmog razreda, zajedno s osmašima iz Osnovne škole Lotrščak, sudjelovale na 

predavanju "Kako reći ne?". Predavanje je održao g. Matija Gorjanec, koji je svojom životnom 

pričom, u kojoj je ispričao svoj susret s opijatima (droga, alkohol, cigarete), ostavio dubok 

dojam na naše djevojke. Predavanje je održano u sklopu Školskog preventivnog programa, ali i 

kao dio nastavnog sadržaja predmeta biologije: Reagiranje na podražaje u ulozi održivosti 

života - ovisnosti. Tako su naše osmašice mogle povezati nastavne sadržaje biologije - živčani 

sustav i djelovanje raznih opijata na živčani sustav i mozak. 
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''10 DANA BEZ EKRANA'' – DEBATA 

28. ožujka 2022. 

Za kraj projekta 10 dana bez ekrana 28. ožujka održana je žustra debata na temu "Provođenje 

vremena pred ekranima - treba li ga ograničiti ili ne?" Učenice su iznosile argumente braneći 

svoje stajalište te vježbale jezično izražavanje. Bilo je veselo, žustro i nadasve korisno! 

Čestitamo svima na sudjelovanju, a posebno pobjednicama! 
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GORNJOGRADSKE PRIČE 

30. ožujka 2022. 

Učenice 3. razreda su, zajedno s 3. razredom OŠ Lotrščak, bile u obilasku Gornjeg grada. Po 

dolasku su odjenule kostime srednjovjekovnih obrtnika te su se podijelile u cehove. 

Kostimirani vodiči Bela IV., Manduša, pater Petar Vragović, Magda Paprenjarka i Petrica 

Kerempuh kratkim su dramskim prikazima približili legende o kuli Lotrščak, Gradecu i 

Kaptolu, Crkvi sv. Katarine, Kamenitim vratima i Dori Krupićevoj. Učenice su posjetile i Muzej 

grada Zagreba gdje su naučile o povijesti svoga grada. 
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VRLINA MJESECA – PRIJATELJSTVO 

1. travnja 2022. 

U travnju smo u našoj školi obrađujemo vrlinu prijateljstvo. "Pravom prijatelju nema cijene 

niti se može izmjeriti njegova vrijednost. Pravi je prijatelj balzam života, nalazi ga onaj tko se 

Gospoda boji." (Knjiga Sirahova 6, 15-16) 
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ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA 

6. travnja 2022. 

6. travnja učenice prvog i drugog razreda posjetile Zagrebačko kazalište lutaka. Gledale su 

uprizoreno lektirno djelo ''Plesna haljina žutog maslačka''. Lutkarska predstava je učenice 

oduševile i poželjele su češće ići u kazalište. Nakon predstave uživale su u proljetnom suncu i 

igri na Trgu kralja Tomislava. 
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RASPLESANI MJESEC – GOSTOVANJE PLESAČICE PAULE JERIČEVIĆ I FILIPA VIDOVIĆA 

7. travanj 2022. 

U sklopu projekta Rasplesani mjesec, u kojem sudjeluju učenice prvog i drugog razreda, 

ugostili smo našu poznatu profesionalnu plesačicu, Paulu Jeričević, koja je čak jedanaest puta 

bila državna prvakinja, a kao članica reprezentacije godinama je predstavljala Hrvatsku na 

europskim i svjetskim prvenstvima. Paula je učenice upoznala sa standardnim i 

latinoameričkim plesovima te ih naučila nekoliko koraka jivea i bečkog valcera. U Paulinoj 

pratnji bio je i njezin plesni partner u emisiji Ples sa zvijezdama, Filip Vidović, s kojim je, na 

oduševljenje učenica, otplesala nekoliko različitih plesova. Zahvalni smo našim gostima što su 

izdvojili vrijeme i dočarali nam ljepotu plesa.  
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RASPLESANI MJESEC – INTEGRIRANI DAN 

11. travnja 2022. 

U petak, 11. travnja, održao se integrirani dan u sklopu projekta Rasplesani mjesec. 

Interpretaciju književnoga dijela Plesna haljina žutog maslačka, učenice prvog i drugog 

razreda prikazale su kroz četiri područja: ples, glazbu, dramatizaciju i likovno stvaralaštvo. 

Osim otkrivanja talenata, učenice su razvijale suradnju kroz timski rad, prezentacijske vještine 

i vrlinu prijateljstvo! Da učenje može biti zabavno, pokazuju i osmjesi na licima učenica koje su 

uživale u aktivnostima 
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DAN DRUŠTVENIH IGARA 

11. i 12. travnja 2022. 

U ponedjeljak i utorak obilježili smo Međunarodni dan društvenih igara. Igra je neophodna za 

dječji razvoj. Obilježavanjem ovoga dana htjeli smo ukazati na važnost igre za razvoj kritičkog 

mišljenja, timskog rada, samostalnosti, prihvaćanja pobjede i poraza. Učenice su uživale u 

različitim aktivnostima i razvijale prave suradničke odnose. 

        

 

VELIKI TJEDAN 

13. travnja 2022. 

U Velikom tjednu, učenice od 1. do 8. razreda kraćim su prigodnim programom zaokružile 

korizmeni hod. Svojim talentima, kroz pjesmu i glumu, dočarale su smisao i značenje Kristove 

muke i trpljenja, ali i važnost konačnog cilja - Uskrsa. 
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POTRAGA ZA ČOKOLADNIM JAJIMA 

13. travnja 2022. 

Učenice nižih razreda danas su imale neobičan zadatak. Njihove učiteljice skrile su čokoladna 

jaja po školskom dvorištu, a učenice su ih trebale pronaći. Potraga je bila zabavna i napeta. 

Pretražen je svaki dio dvorišta, a pronađena ''blaga'' su skupljana na jedno mjesto i na kraju 

pravedno podijeljena. Učenice su još jednom pokazale svoju velikodušnost i razveselile 

kuharice podijelivši i s njima svoja ''blaga''. 
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DAN PLANETA ZEMLJE 

22. travnja 2022. 

Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine 22. travnja. Kroz cijeli tjedan različitim smo 

aktivnostima obilježavali taj dan jer naša planeta Zemlja zaslužuje i više od jednog dana. Što su 

sve učenice radile i kako su osvijestile važnost očuvanja Zemlje, možete pregledati na 

fotografijama. 
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MAKSIMIRSKI ISTRAŽIVAČI – VODE 

28. travnja 2022. 

Učenice 3. razreda sudjelovale su na edukativnom programu u parku Maksimir. Učile su 

prepoznavati tipove slatkovodnih ekosustava i njihove glavne značajke. Stekle su nova znanja 

o biljnim i životinjskim vrstama te određivale prozirnost, dubinu i brzinu kretanja jezera i 

potoka.  
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KLOKAN BEZ GRANICA – REZULTATI NATJECANJA 

28. travnja 2022. 

S nestrpljenjem smo dočekali konačne rezultate matematičkog natjecanja Klokan bez granica i 

ponosni smo na naših 6 učenica koje su ostvarile odličan rezultat. U 10% najboljih u RH u 

kategoriji Pčelice (2. razred) plasirala se jedna učenica, jedna učenica u kategoriji Leptirići 

(3.razred), tri učenice u kategoriji Ecolier (4. i 5.razred) te jedna učenica u kategoriji Benjamin 

(6. i 7.razred). Čestitamo svim učenicama i njihovim mentoricama na trudu, radu i 

postignutom uspjehu. 
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RASPLESANI MJESEC : HOP – HOP 

28. travnja 2022- 

U projektu Rasplesani mjesec upoznali smo još jedan ples – Hip Hop. O nastanku Hip Hopa i sa 

samim plesom, učenice 1. i 2. razreda upoznala je trenerica Hip Hopa i učiteljica naše Škole 

Ružica Gelo koja se dugi niz godina uspješno bavi ovim plesom. Učiteljica Ružica svoj talent 

nesebično dijeli s učenicama kroz izvanškolsku aktivnost koja se održava u prostorima OŠ 

Ružičnjak. Učenice su imale priliku naučiti nekoliko plesnih figura. 
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RASPLESANI MJESEC – GOSTOVANJE MAJE NEVISTIĆ 

29. travnja 2022. 

O tradiciji, nošnjama i glazbalima u folkloru, učenice 1. i 2. razreda upoznala je Maja Nevistić, 

odgojiteljica koja se aktivno bavi podučavanjem dječjeg folklora. Kroz glazbene igre i ples, 

učenicama je prenijela dio tradicije svih dijelova Lijepe naše. Učenice su se odlično zabavile 

igrajući tradicijske igre i plešući folklorne plesove. 

   

 

RASPLESANI MJESEC – PUB KVIZ 

30. travnja 2022. 

Projekt Rasplesani mjesec zaključen je na Svjetski dan plesa integriranim danom kroz 

nekoliko aktivnosti. Pub kvizom su se, učenice 1. i 2. razreda, natjecale u poznavanju 

pročitanog lektirnog djela Plesna haljina žutog maslačka. A kako najbolje proslaviti Svjetski 

dan plesa i završetak projekta nego uz ples i dobru zabavu. 
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TRAJNA FORMACIJA DJELATNIKA KATOLIČKIH ŠKOLA 

30. travnja 2022. 

30. travnja učiteljice i učitelji naše Škole sudjelovali su na godišnjem, jednodnevnom, 

stručnom usavršavanju djelatnika katoličkih škola u organizaciji Nacionalnog ureda HBK za 

katoličke škole. Tema ovogodišnjeg skupa bila je „Kreativnost u odgojno-obrazovnom 

procesu", a susret je obilježilo zajedništvo te razmjena iskustva s kolegicama i kolegama iz 

drugih škola. 
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SVIBANJ U RUŽIČNJAKU 

1. svibnja 2022. 

Svibanj je mjesec u kojem priroda pokazuje svoju raskoš i ljepotu vrijednu divljenja. Ona, koja 

je izrazito vrijedna našega divljenja, na poseban se način slavi u mjesecu svibnju. Kako bismo 

na dostojanstven i svečan način obilježili te svibanjske dane, utječući se na poseban način 

Blaženoj Djevici Mariji za pomoć i zaštitu, unutar škole ćemo nastojati pripremiti niz sadržaja 

kako bi se učenice mogle više upoznati s Isusovom Majkom te razvijati s Njome osoban odnos 

povjerenja i zagovora. Na poseban je način to važno jer i naša škola svoj Dan škole veže uz 

blagdan Blažene Djevice Marije - Posrednice svih milosti, a taj se blagdan upravo slavi u 

mjesecu svibnju. Donosimo, stoga, cvijeće pred Marijin kip, krunica neka nam bude „pri ruci“, a 

kip ili slika Blažene Djevice nek krasi obiteljski dom.  
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PRIPREME ZA DAN ŠKOLE 

Svibanj, 2022. 

Marljive ruke učenica i njihovim učiteljica pripremale su razne rukotvorine za sajam i naš prvi 

RuFest. Kreativnih ideja nije nedostajalo. Izrađivali su se magneti, vrećice sa sušenom 

lavandom, ukrasne staklenke, biljni terarij i mnogo toga što je obogatilo naš RuFest sajam. 

Nakon predanog rada dobro dođe opuštanje, a ima li boljeg opuštanja od glazbu i plesa te 

učenje plesne koreografije koju je pripremila učiteljica Jelena. 
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VRLINA MJESECA – OPTIMIZAM 

1. svibnja 2022. 

U svibnju posebno razmišljamo o vrlini optimizma. Što je optimizam? Kakav je čovjek koji 

optimistično gleda na život i svijet? Što je za nas optimizam? Na ta i slična pitanja smo 

pokušali odgovoriti obrađujući vrlinu optimizam. Da bismo se lakše razumjeli, na školskim 

zidovima smo mogli pročitati različite šale i dosjetke. Zasigurno svi poznajemo izreku koja 

kaže da je dan bez smijeha izgubljen dan. Je li humor povezan s optimizmom? Naše su učenice 

pokušale same doći do tog zaključka. 

 

MAKSIMIRSKI ISTRAŽIVAČI – GODIŠNJA DOBA 

4. svibnja 2022. 

Učenice 1. razreda sudjelovale su na edukativnom programu u parku Maksimir. Prigodnim 

radionicama i igrom obogatile su svoja znanja o godišnjim dobima, biljnim i životinjskim 

vrstama. 
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MAJČIN DAN 

8. svibnja 2022. 

Druga nedjelja u svibnju posebno je posvećena razmišljanju o majkama. Taj dan obilježavamo 

Majčin dan. Učenice naše škole izradile su im i pripremile male poklone kako bi im njihov dan 

učinile još radosnijima.  Drage mame, hvala vam! 
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PRIMANJE ŠKAPULARA 

9. svibnja 2022. 

9. svibnja učenice su u školskoj kapeli primile škapular po rukama našeg duhovnika don 

Josepa. Škapular, kao marijanski znak, predstavlja nastojanje da se nasljeduje Isusa Krista 

poput Marije. Škapular je svima nama znak vjere da smo zaštićeni u Bogu, da nas Marija prati 

svojom majčinskom ljubavlju i da pripadamo karmelskoj obitelji u kojoj smo pozvani živjeti 

ideal evanđelja u intimnom prijateljstvu s Bogom po molitvi i služenju braći i sestrama. 

 

POSJET BOTANIČKOM VRTU 

9. svibnja 2022. 

Učenice 4. razreda posjetile su Botanički vrt. Imale su priliku vidjeti razne zanimljive biljne 

vrste, ali i životnje koje se kriju u jezeru i oko njega. Nakon ugodne šetnje vrtom, učenice su 

imale istraživačke zadatke koje su odradile uz pomoć pretraživanja Google objektivom. Prije 

povratka u Školu, okrijepile su se uz kratki predah - piknik na Tomislavcu 
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IZ VRTIĆA U ŠKOLU – GOSTOVANJE PSIHOLOGINJE LEE POTOČAR U EMISIJI ARGUMENTI 

10. svibnja 2022. 

Prijelaz iz vrtića u osnovnu školu izazov je i za dijete i za roditelja. O tome kako olakšati taj 

prijelaz i kako da on bude što prilagođeniji djetetu i njegovim potrebama u emisiji Argumenti 

govorile su naša psihologinja Lea Potočar, majka naših učenica Katarina Lipovčić i Martina 

Sokač, koautorica knjige “Od jaslica do škole”.  

                                   

DAN ŠKOLE – RuFest 

12. svibnja 2022. 

Za zaštitnicu naše Škole odabrana je Marija Posrednica čiji blagdan slavimo 8. svibnja. Taj dan 

obilježavamo i slavimo Dan škole. Zbog vremenskih prilika, ove godine je proslava upriličena 

12. svibnja. Unatoč odgađanju, uzbuđenja nije nedostajalo, kao ni pjesme, plesa, slastica, 

osvježavajućih napitaka i zanimljivih rukotvorina. Učenice su s mamama pokazale svoje 

sportske vještine i dobro se zabavile.  
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GLAGOMATIKA 

15. svibnja 2022. 

Četiri učenice 4. razreda sudjelovale su na matematičkom natjecanju GlagoMatika. U 

GlagoMatici se natjecatelji natječu u znanju prepoznavanja i zbrajanja glagoljskih brojeva. Od 

ukupno 222 učenika od 1. do 8. razreda iz 35 osnovnih škola iz cijele RH, ponosni smo na naše 

učenice koje su postigle odlične rezultate. Klara Marković je osvojila 2. mjesto, a Ema 

Kovačević 3. mjesto u kategoriji BUKI. 

 

                                           

 

  



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2021./2022. 

 

 

MAKSIMIRSKI ISTRAŽIVAČI – ŠUME 

16. svibnja 2022. 

Učenice 4. razreda sudjelovale su na edukativnom programu u parku Maksimir. Obogatile su 

svoje znanje o životnoj zajednici šuma raznim istraživačkim radom. Za kraj su određivale 

starost, visinu i vrstu najstarijeg drveta u Maksimiru, poznatijeg kao "Dedek". Od prikupljenih 

listova drveća su u Školi ponovile najčešće vrste te izradile plakat 

  

             

ZLATNA DOLINA MATEMATIKE 

18. svibnja 2022. 

Učenice 5. i 6. razreda sudjelovale su na 5. Festivalu matematike u Požegi "Zlatna dolina 

matematike - Vallis aurea mathematicorum". 
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POSJET VATROGASACA 

20. svibnja 2022. 

20. svibnja su nas posjetili vatrogasci iz Vatrogasne postaje Žitnjak. Na zanimljiv način su nam 

predstavili svoje zanimanje i opremu koja im je potrebna kada odlaze na intervencije. 

Podsjetili su nas na opasnosti koje vrebaju usred nepažnje te nas naučili kako se zaštiti od 

požara i prevenirati ga 

       

 

HODOČAŠĆE RINO OBITELJI 

22. svibnja 2022. 

U nedjelju 22. svibnja organizirano je hodočašće obitelji i djelatnika RINO škola i vrtića u 

Ludbreg gdje je upriličena  zajednička sveta Misa nakon koje je uslijedilo druženje. 
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TJEDAN KATOLIČKOG ODGOJA 

23. svibnja do 27. svibnja 2022. 

U sklopu  Tjednu katoličkog odgoja i obrazovanja te mjesecu svibnja koji je na poseban način 

posvećen Blaženoj Djevici Mariji, u našoj smo školi imali Marijanski program. Učenice su 

pjevale, glumile i recitirale pjesme koje su same napisale posvećene upravo našoj nebeskoj 

Majci. 
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PREDAVANJE O KOMUNIKACIJI I JEZIČNIM VJEŠTINAMA 

23. svibnja 2022. 

Ove školske godine učenice predmetne nastave uključile su se u pilot projekt BeLeader. Cilj 

projekta je kroz jednostavne aktivnosti kod učenica razvijati određene kompetencije. Jedna od 

ključnih kompetencija svakako je komunikacija na materinskom jeziku bez koje gotovo ni 

jedan posao ne bi mogao biti uspješno obavljen. Da bi se učenicama istaknula važnost 

komunikacijske kompetencije, naša je škola organizirala jedno zanimljivo predavanje i u goste 

pozvala cijenjenu profesoricu s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu Katarinu Aladrović Slovaček 

koja je učenicama govorila o komunikaciji i jezičnim vještinama na zanimljiv i originalan 

način. 

 

 

DAN SPORTA 

25. svibnja 2022. 

Treću srijedu u svibnju obilježavamo Dan sporta. Cilj održavanja ovog projekta je ukazati na 

važnost sportske rekreacije, kao i poticanje i razvijanje suradnje i timskog rada. Učenice su 

uživale u različitim sportskim aktivnostima i pokazale odlične vještine.  
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GOTOVANJE BLANKE VLAŠIĆ 

26. svibnja 2022. 

Povodom obilježavanja Dana sporta i Tjedna katoličkog odgoja i obrazovanja, bila nam je čast 

ugostiti našu proslavljenu atletičarku okrunjenu brojnim medaljama sa svjetskih i europskih 

prvenstava, Blanku Vlašić. Pripovijedajući o svom životu, učenicama je progovorila o važnosti 

tjelesne aktivnosti i vjeri koja nam daje snagu u teškim trenutcima. Također, učenice je 

potaknula da otkriju svoje talente te ostanu uvijek svoje i autentične. 
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NATJECANJE U ODBOJCI NA PJESKU 

26. svibnja 2022. 

Učenice viših razreda provele su divan sportski dan na Jarunu sudjelujući na natjecanju 

odbojke na pijesku. Veselimo se ovakvim budućim sportskim događanjima, susretima te 

uspjesima. 
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POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU 

27. svibnja 2022. 

Učenje o Domovinskom ratu učenice 8. razreda upotpunile su sudjelovanjem na 

projektu "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" 27. svibnja u pratnji nastavnice 

povijesti Jelene. Posjetile su mjesta koja svjedoče o strahotama rata i stradanjima 

Vukovaraca: masovnu grobnicu i Spomen-dom Ovčaru, Memorijalno groblje, Spomen-

dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, Vukovarski vodotoranj, Memorijalni 

centar Domovinskog rata, župnu crkvu sv. Filipa i Jakova, dvorac Eltz. Slušale su o 

velikom značaju bitke za Vukovar te su iz Grada Heroja ponijele dojmove koje će dugo 

pamtiti.  

           

                                         



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2021./2022. 

 

 

VRLINA MJESECA – ZAHVALNOST 

1. lipnja 2022. 

Nakon molitve i razmatranja u školskoj kapelici, učenice su 2. razreda zapisale na čemu su sve 

one zahvalne. Nemojte se iznenaditi i na nekim neočekivanim odgovorima poput: ''na bolesti'' 

ili ''na neprijateljima''. Razmislite možete li i vi reći da ste zahvalni na nečemu što se na prvi 

pogled čini neuobičajeno. 
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BALOGIJADA 

1. lipnja 2022. 

Stigla nam je jedna lijepa vijest iz rodnog kraja pjesnika Zvonimira Baloga u čiju se čast već 

četvrtu godinu zaredom održava krasnoslovno-scenska i likovna manifestacija Balogijada.  

Ove je godine tema Balogijade bila Balogova zbirka pjesama Veseli zemljopis čije su pjesme 

učenici diljem Hrvatske imali prilike krasnosloviti, a na temu pjesama i likovno se izražavati. 

Između 1100 učenika iz 155 osnovnih škola, krasnoslovna videoizvedba naše učenice Katje 

Baždar nagrađena je u kategoriji učenika od 5. do 8. razreda. 

Osim u krasnoslovno-scenskoj kategoriji, naše učenice sudjelovale su i u likovnom dijelu 

natječaja Balogijade na kojem je učenica Tena Kajfeš ostvarila sjajan uspjeh. Tenin rad 

odabran je za završnu izložbu likovnih radova Balogijade koja će se, osim na završnoj 

svečanosti, postaviti i u Nacionalnom parku Krka. Čestitke učenici Teni Kajfeš na ovom 

velikom uspjehu! 
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DAN OTVORENIH VRATA 

14. lipnja 2022. 

14. lipnja OŠ Ružičnjak otvorila je svoja vrata za sve obitelji i buduće učenice koje nas žele 

upoznati i pitati sve što bi htjeli znati. Na danu otvorenih vrata bilo je moguće ispuniti i zahtjev 

za razgovorom povodom upisa svoje kćeri u OŠ Ružičnjak. 
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KLJUČIĆ BRDO 

9. lipnja 2022. 

Učenice 1. i 2. razreda 9. lipnja posjetili su Ključić Brdo gdje su se upoznale s ekološkim 

načinom uzgoja životinja te pratile šumsku poučnu stazu. Putem su posjetile i Muzej Turopolja 

u kojem su učile o starim zanatima i životu turopoljskog kraja.  

 

 

 

 

 

 

 



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2021./2022. 

 

 

IZLET NA OTOK KRK 

9. lipnja 2022. 

Učenice 5., 6. i 7. razreda u pratnji nastavnica Tihane Golubić, Martine Gudelj i Zlatke 

Gašparac, išle su na izlet na otok Krk. Po dolasku u mjesto Baška učenice su imale slobodno 

vrijeme koje su iskoristile za plažu, kupanje i ručak. Nakon toga su posjetile Jurandvor gdje su  

slušale izlaganje o povijesti Baščanske ploče. Zatim su išle brodićem na otočić Košljun gdje su 

posjetile franjevački samostan. Na kraju izleta, učenice su posjetile ekološku plantažu smilja u 

Omišlju gdje su u pogonu za preradu slušale predavanje vlasnika plantaže o uzgoju, branju i 

preradi bilja te izradi kozmetičkih proizvoda. Izlet je realiziran bez ikakvih problema i učenice 

su pokazale veliko zanimanje i interes za ovakav oblik rada.  
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IZLET U OGULIN 

9. lipnja 2022. 

Učenice 3. i 4. razreda su bile na izletu u Ogulinu. Posjetile su Ivaninu kuću bajke, 

Frankopanski kaštel, Đulin ponor, jezero Sabljaci i niz drugih znamenitosti i ljepota toga grada. 

Sudjelovale su i na radionici Kosjenkin dom te odigrale predstavu Jagor. 

       

 

POSJET KNJIŽNICI S. S. KRANJČEVIĆA 

14. lipnja 2022. 

Učenice prvoga i drugoga razreda posjetile su Knjižnicu Silvija Strahimira Kranjčevića. Tamo 

ih je dočekala vesela knjižničarka koja ih je upoznala s dječjim odjelom knjižnice te vrstama 

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

sadržaja koji se ondje nudi. Nakon predavanja o školskoj i mjesnoj knjižnici, posuđivanju, 

čuvanju i vraćanju knjiga te razlikovanju knjižnice od knjižare, knjižničarka je pročitala 

zanimljivu priču o medi Petitu čime je posebno razveselila učenice. 
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PROCESIJA S PRESVETIM 

15. lipnja 2022. 

16. lipnja slavimo Svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove ili Tijelovo. Kako sv. Ivan Pavao 

II piše: ,,U toj maloj hostiji je rješenje svih problema na svijetu.'' Imajući u mislima veličinu 

otajstva u kojem Isus u malenoj hostiji dolazi k nama, željeli smo mu pripremiti mjesto u srcu i 

pripraviti se za proslavu ovoga velikog blagdana. Tim smo povodom 15. lipnja ispred naše 

Škole imali procesiju s Presvetim Oltarskim Sakramentom koju je predvodio kapelan naše 

Škole don Josep u pratnji prvopričesnica i prvopričesnika OŠ Ružičnjak i OŠ Lotrščak. U 

dostojanstvenom hodu s Isusom sudjelovali su učenici, roditelji i djelatnici škola Ružičnjak, 

Lotrščak i dječjeg vrtića. 
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PRESPAVANAC U ŠKOLI 

17. lipnja  

Naše učenice, umjesto da jedva dočekaju da izađu iz školske zgrade, toliko vole boraviti 

u školi da u njoj ostaju i - prespavati. Naime, naše sedmašice i osmašice kraj su školske 

godine zajedno sa svojim razrednicama obilježile upravo jednim prespavancem u školi. 

Večer su započele druženjem uz pizzu i sokove, nakon kojeg je uslijedila spontana tura 

po Lotrščaku koju im je priuštio ravnatelj Lotrščaka koji je radeći dokasno čuo 

neočekivane glasove te je došao vidjeti što se u Ružičnjaku zbiva. Uslijedile su 

društvene igre, karaoke i ples uz disco kuglu, a kad su se već dovoljno umorile - i 

gledanje filmova. Kako nakon filmova, iako su već bili sitni sati u pitanju, još uvijek nisu 

bile umorne, učenice su se družile uz male noćne razgovore na hodnicima Ružičnjaka. 

Nakon obavljene higijene i tretmana za uljepšavanje - jer učenica mora biti zdrava - 

smjestile su se u svoje vreće za spavanje te uz još malo noćnih razgovora jedna po jedna 

zaspivale. One najupornije ostale su budne gotovo do zore i crtale - a što drugo nego 

brkove - onima koje su "pokleknule" i zaspale ranije. Pred jutro ipak su sve uspjele 

uhvatiti malo sna, a onda nakon buđenja dovele razred u prvobitno stanje. Svježe kao 

jutarnja rosa, uz smijeh, veselje i lijepe uspomene rastale su se nakon zajedničkog 

fotografiranja pod grbom i geslom naše škole - Ad meliora 
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MISA ZAHVALNICA 

20. lipnja 2022. 

20. lipnja u crkvi bl. Augustina Kažotića slavili smo misu zahvalnicu povodom završetka 

nastavne godine. Misu je slavio naš kapelan don Josep, dok su učenice okupljene u zbor 

kojim je ravnala učiteljica Glazbene kulture, Tihana Golubić, animirale svetu misu. 

Okupljeni pred Gospodinom, molitvom i pjesmom zahvalili smo za proteklu nastavnu 

godinu. 
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ESCAPE ROOM NA TEMU DJELA ZA CJELOVITO ČITANJE 

20. lipnja 2022. 

Učenice 6. razreda za svoju završnu lektiru glasanjem su odabrale pustolovni roman 

Put oko svijeta za 80 dana te su se nakon čitanja i same upustile u pustolovinu. Razred 

je podijeljen na dvije skupine i svaka skupina trebala je osmisliti i postaviti suprotnoj 

skupini zagonetke na temu romana koje su učenice trebale odgonetnuti kako bi došle 

do konačnog rješenja. Zagonetke su bile postavljene po gotovo cijeloj unutrašnjosti 

škole i po dvorištu, a zadatke je bilo moguće postaviti, ali i odgonetnuti samo ako je 

roman pročitan. Jedna skupina bila je uspješnija u postavljanju zagonetki, a druga 

skupina ih je - iako nije bila toliko uspješna u postavljanju zadataka, ali s obzirom na to 

da je roman pročitala - uspješno riješila.  
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KRAJ NASTAVNE GODINE 

21. lipnja 2022. 

21. lipnja završila je nastavna godina. Sve učenice su uspješno svladale sve prepreke 

koje su se nalazile pred njima tijekom ove nastavne godine. Rasle su u vrlinama, 

učvršćivale prijateljstva, jačale karaktere, duhovno se krijepile molitvom. Čestitamo 

svim učenicama naše Škole na postignutim rezultatima i uspjesima u ovoj školskoj 

godini! Vjerujemo da su se trudile, kako geslo naše škole glasi, Ad meliora – biti bolja u 

svakoj prilici.  

 

 

ZAVRŠNO DRUŽENJE UČENICA 4. RAZREDA 

22. lipnja 2022. 

U opuštenoj atmosferi i uz piknik, četvrtašice su se pozdravile i radosno otišle na ljetne 

praznike.  
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ZAHVALA  
 
U ime dobrotvorne organizacije Marijini obroci od srca hvala svima koji su svojim 
malim djelima ljubavi donirali za najpotrebitije. 
Zahvaljujući velikodušnim srcima naših malih ružica i njihovih obitelji u ovoj školskoj 
godini uspjeli smo prikupiti 2570 kuna i time smo osigurali dnevni obrok na godinu 
dana za 19 školske djece. 
Naše učenice su tijekom godine bile uključene u brojne aktivnosti kojima su učile o 
Marijinim obrocima, razvijale odgovornost za zajednicu, toleranciju i empatiju. 
 

 

 

  



 
SPOMENICA - ŠK. GOD. 2021./2022. 

 

 

ZAVRŠNI DOMJENAK 

5. srpnja 2022. 

5. srpnja upriličen je završni domjenak povodom završetka nastavne godine 

2021./2022. Iako je nepogodna vremenska prognoza utjecala na promjenu prvotno 

dogovorne lokacije,  i  umjesto na Sljemenu, domjenak je održan u prostoru Škole, nije 

nedostajalo smijeha i zabave. Uz druženje, nagradni bingo i zakusku, ravnateljica je 

zahvalila svim djelatnicama i djelatnicima na uloženom trudu i postignutim rezultatima 

tijekom 2021./2022. godine.  

   

 

 


