
NOVEMBER 
 

Ponedeljek, 2. 11. 2020 
Po jesenskih počitnicah se zaradi korona situacije učenci niso vrnili v šolo. MIZŠ 
je odredilo, da imajo učenci podaljšane počitnice. Kako se bo ta čas nadomestil, 
se še ne ve.  
Izposoja knjig v šolski knjižnica je bila v času dela na daljavo možna. Učenci ali 
starši učencev so željeno gradivo lahko naročili po e-pošti, katerega so 
učencem poslali po pošti ali jim knjige izročili pred šolo. Tudi bralno značko so 
učenci opravljali tako, da so poslali zapis vsebine knjige. 
 
Med krompirjevimi počitnicami so učenci z mentorjem podjetniškega krožka 
Darjanom Grudnikom preživljali ustvarjalno. 29. in 30. oktobra so se udeležili 
Heckatlona za mlade, ki sta ga organizirala Podjetniška inkubatorja Bele krajine 
in Kočevje. 
Letošnja tema je bila Shekaj mesto. Glavni namen je bil udeležence vzpodbuditi 
k soustvarjanju rešitev, sooblikovanju novih idej in pomagati izboljšati življenje 
mladih v svojih mestih. Zaradi epidemioloških razmer v državi je Heckatlon 
potekal na daljavo. Udeleženci so na začetku najprej poslušali uvodna 
predavanja različnih strokovnjakov iz področja javnega nastopanja in 
podjetništva, nato pa je sledilo delo po skupinah. 
Ekipi naše šole sta vodila moderatojra Kristian Asani in Mojca Šikonja iz 
Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Učenci so  iskali rešitve in nove ideje za 
urejanje in nadaljnji razvoj območja Jurjevanske drage. Ob zaključku 
Heckatlona so predstavniki skupin svoje ideje predstavili strokovni komisiji, 
odgovarjali na vprašanja udeležencev ter se potegovali za privlačne nagrade. 
V kategoriji belokranjskih šol sta naši ekipi osvojili prvo in tretje mesto.  
 

 
      Oranžna ekipa: Daša, Ema, Bor Anton, Nejc in Žan Maks. 



 
       Črna ekipa: Jan, Jure, Bor, Luka in Vito.  

 
Torek, 3. 11. 2020 
Zaživel je nov telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 za 
psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Vse dni v tednu 
nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi 
strokovnjaki s področja duševnega zdravja. 
S telefonom se želi zagotoviti podpora učencem in drugim ljudem, ki se v času 
epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami. 
Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze 
za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in 
družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon. 
 

Četrtek, 12.11. 2020 
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je zaradi trenutnih epidemioloških 
razmer izdala sklep, s katerim je določila, da se bo pouk od ponedeljka, 9. 11. 
2020, za vse učence izvajal na daljavo. 
 

Ponedeljek, 9.11. 2020 
Z delom na daljavo so pričeli tudi učenci od 1. do 5. razreda. 
 

Torek, 10.11. 2020 
Na ravni občine je bilo dogovorjeno, da Osnovna šola Loka pripravlja tople 
obroke za socialno ogrožene učence Osnovne šole Loka, Osnovne šole Mirana 
Jarca in Osnovne šole Dragatuš. Prevzem obroka je možen v jedilnici Osnovne 
šole Loka ali pripeljan na dom. 

 
Sreda, 11.11. 2020 
Pedagoginja je veliko skrbi in dela namenila za učencem, ki niso imeli računalnika.  



Četrtek, 12.11. 2020 
Projektu Urbano zelenje mesta Črnomelj se je letos pridružila tudi Osnovna 
šola Mirana Jarca Črnomelj. Pod šolo so zasadili nekoliko posebno drevo - 
japonski cercidifil. Zanimivo drevo ponuja skozi leto celo paleto barv, od 
bronasto rdečkaste, vijolične, temno zelene do rumene in škrlatno rdeče. 
Njegovi odpadli listi pa prostor odišavijo z vonjem po karameli in cimetu. 
Drevo bo tako šolarjem dajalo prijetno senco in ustvarjalno okolje za delo. 
 

 
 
Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi sprejela odločitev o 
podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. 
Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno 
delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo. 
 

Ponedeljek, 16. 11. 2020 
Delo na daljavo se je nadaljevalo za vse učence od 1. do 9. razreda. 
 

https://www.facebook.com/groups/2083706728376894/?__cft__%5b0%5d=AZWEBUIKlC8WlU9MaNjSyaKkRGwVdBv1i2j26KDdmDu-OY5dRUpMmPXfYWo_5mwYbF8mk9w2C5pNW2_wLuvB2q6cDuX3kRGg_bHMCeRw1E50BaErpOpQvaYuxei-L3q_xukvGKp4fleWLpAbqayxOz-8iXMFCCgjCsIpacn4CKloxjC33ztdoHwk9BCPbHQh1as&__tn__=%2Cd-UC%2CP-y-R


 
Delo na daljavo - Svit Majdič,  4.b razred 
 

 
Delo na daljavp - Neža Badjuk,  4.b razred 
 



 

Torek, 17.11. 2020 
 

 

   Delo na daljavo - učenec 1.b razreda. 
 

Sreda, 18.11. 2020 

  
 Del stripa Anje Malerič, učenke 2. a razreda. 



Četrtek, 19.11.2020 

 Manca Žvab, 4.b razred/ 
 

Petek, 19.11.2020 
Knjižničarki so se na spletni strani šole zahvalili vsem učencem, ki so tudi v 
času pouka na daljavo opravljali bralno značko. Nekateri so bralno značko za 
to šolsko leto že opravili. V spletni učilnici so informacije o bralni znački, 
izposoji in vračilu knjig ter aktualnih temah. Tokrat je to slovenski knjižni 
sejem, ki letos poteka na spletu. V spletni učilnici so povezave do dogodkov, 
seznam nominiranih knjig in še kaj. 
 

Učenci 3. razredov so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje. 
 

Učenci 1. in 2. razredov so imeli naravoslovni dan Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Prvošolčki  so veliko časa preživeli v domači kuhinji. Zjutraj so si skupaj 
s starši pripravili slovenski tradicionalni zajtrk. S tem pa dela v kuhinji še ni 
bilo konec, saj so pripravili še sadno solato. Nekateri so se preizkusili tudi v 
oblikovanju slik iz sadja in pripravi pogrinjka. Pekel se je celo kruh. Naši 
prvošolci tudi že vedo, kako pomembna je higiena rok pri pripravi hrane, zato 
so si skrbno umivali roke. Ob delu so se otroci zelo zabavali. Hkrati pa so se 
veliko naučili o zdravi prehrani, čebelah in pridelavi hrane. Prepevali so tudi 
pesmi o čebelah in se razgibavali. 



   

    
Delo na daljavo – učenci 1. razredov 
 

     
                  Delo na daljavo - učenca 2. a razreda 



Ponedeljek, 23.11. 2020 
Devetošolci so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. Izvedli so ga prek aplikacije 
ZOOM, kar je bilo za njih nekaj novega. Z medicinsko sestro iz Zdravstvenega 
doma Črnomelj so se pogovarjali o spolnosti, kontracepciji in spolno 
prenosljivih boleznih. Kljub temu, da se niso srečali v živo, so se naučili 
marsikaj novega in predvsem uporabnega za življenje. 
 

Torek, 24.11. 2020 
Osmošolci so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. 

 

 

 



Valerija Kastelic je pričela delati v 1. c razredu namesto Teje Svetelšek, katero 
je v 3, razredu zamenjala Helena Jelenič. 
 

Sreda, 25.11. 2020 
Šestošolci so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. 
 

Ponovno je bil vzpostavljen telefon za psihološko podporo prebivalcem ob 
epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 so 24 ur na 
dan nudili strokovno pomoč izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi 
strokovnjaki s področja duševnega zdravja. S telefonom se želi zagotoviti 
dostopna podpora ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih 
ukrepov soočajo z različnimi stiskami. 
 

Četrtek, 26.11. 2020 

   
Delo na daljavo – Urška Žalec, učenka 4.b razreda 
 

Petek, 27.11. 2019  

Sedmošolci  so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. 
 

Imeli smo video konferenco učiteljskega zbora. Ravnatelj je poudaril, da se še 
naprej dela po prilagojenem urniku. Predmetov je dnevno manj. Aktiv 
načrtuje tedensko in ciljno. Vsak zaposleni izdela svoj načrt dela na daljavo in 
tedensko poroča o tem. Izvaja se tudi dopolnilni in dodatni pouk, ISP, DSP, 
DSPR. Vsebine naj se medpredmetno povezujejo. Čim več pouka naj se izvede 
v živo. Učencem se naj daje jasna navodila. V spletni učilnici naj bodo 
posnetki, ki omogočajo poznejše in večkratne oglede. Delovni zvezek je 
pomemben pripomoček, vendar naj bo uporaba odmerjena. Ministrica je 



odredila, da bo v tem šolskem letu eno ocenjevalno obdobje, kar pomeni 
manj ocen in da z ocenjevanjem ni potrebno hiteti. Zavod za šolstvo ima na 
spletni strani veliko gradiva za posamezna predmetna področja. 
Povedal je, da je ozvočenje na šoli posodobljeno. Učilnica 4.c je pridobila 
novo tendo. 
Tik pred izidom je pesniška zbirka pesnika Mirana Jarca - 350 izvodov. Zbirko 
bomo razdelili učencem ilustratorjem, učiteljem in upokojenim učiteljem. 
 

 
              Delo na daljavo pri tehniki. 
 

Ponedeljek, 30.11. 2020 
Preko video prenosa ja zasedal svet šole. Obravnaval je pravila šole in Poslovnik 
sveta šole. Ko bosta akta sprejeta, bomo začeli s postopkom izvolitve novih 
članov sveta zavoda. Mandat sedanjemu svetu poteče 5. marca 2021. 

 



 
 
 

 


