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Četrtek, 1.10. 2020 
 Učenci 6. 7., 8., in 9. razredov so imeli 2. športni dan - rafting na Kolpi, fitnes, 
borilne veščine in adrenalinski park. Večina učencev se je udeležila raftinga, kjer so 
uživali predvsem pri prehodih jezov. Za varnost udeležencev so poskrbeli Camping 
Bela krajina, MTG Gladiator in Kolpa adventures. 
 

 

 
 
Prvošolčke je obiskal  policist, kateri je učencem govoril o pomembnosti je varnost 
v prometu. V uvodnem delu jih je  seznanil s pravili za pešce in jih popeljal na 



poučni sprehod po mestu. Velikokrat so prečkali cesto, si ogledali prometne znake 
in se naučili še nekatera pravila varne hoje v prometu. Svoje znanje so na koncu 
sprehoda tudi pokazali.  
 

 
 

      



Petek, 2. 10. 2020 
Na naši šoli je potekalo že 39. Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine. Posvečen 
je bil 120-letnci rojstva Mirana Jarca. Tokratno srečanje je potekalo pod 
naslovom Živimo, kakor da nam čas je večnost… 
Učenci belokranjskih osnovnih in srednjih šol, ki so se ga tokrat udeležili v manjšem 
številu – zaradi spoštovanja Covid pravil, so ustvarjali na ulicah in parkih Črnomlja. 
Tematika pa je bila vezana na Črnomelj – rojstno mesto Mirana Jarca in 
ekspresionistično – domišljijska upodobitev pesnika. 
 

 

 



Četrtek, 8.10.2020 
Učenci 5.a pa so imeli tehniški dan Kolo in poligon. 

Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije nas je 
18. junija 2020 obvestil, da smo kot šola izpolnili 
vse kvantitativne in kvalitativne pogoje za 
pridobitev naziva »Kulturna šola« za obdobje 2020 
– 2024. Omenjeno pomeni, da na šoli poudarjamo 
in krepimo kulturno vzgojo ter  ustvarjalnost 
mladih na različnih umetnostnih področjih, 
podpiramo kakovostne umetniške dosežke, 
spodbujamo izobraževanje mentorjev, ki se 
udejstvujejo na kulturnem področju ter so hkrati 
pomemben dejavnik kulturnih programov v 
lokalnem okolju z namenom promocije 
ustvarjalnosti vse življenjskega učenja in 
povezovanja. S pridobitvijo naziva si šola pridobi 
svečano listino in zastavo Kulturna šola. 
Tradicionalno se naziv podeli na svečani zaključni 
prireditvi JSKD. Zaradi ukrepov v zvezi z Covidom 

19 je nacionalni JSKD izvedbo te  svečanosti prepustila lokalnim izpostavam JSKD. 
Vodja izpostave JSKD Črnomelj Helena Vukšinič in njen sodelavec Jaka Birchelbach 
sta ravnatelju šole Borisu Mužarju, mentoricama Bernardi Starašinič in Katji Kocjan 
Plut, ki sta prejeli posebno priznanje za folklorno dejavnost ter učencem 
šole,  izročili zasluženo priznanje. 
 

    
 



Petek, 9.10.2020 
Priprave na postavitev novega napisa. 

 
 

Učenci 5.b in c razred so imeli tehniški dan Kolo in poligon.  

 

 



 

 
V knjižnici šole sta knjižničarki pripravili razstavo o Miranu Jarcu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popravljalna dela na športni dvorani. 

 
 



Tretješolci so imeli športni dan. Po gozdni poti se  odpravili do ribnika Mlaka v 
Kanižarici.  

  
 

 
 

Torek, 13.10. 2020 
Sedmošolci so imeli športni dan v Dolenjskih Toplicah. Imeli so preverjanje 
plavanja. 



Petek, 18.10.2020 
Na šoli smo izpeljali tekmovanje o sladkorni bolezni. Na državno tekmovanje se je 
uvrstil Bor Rjavec. 
 

Ponedeljek, 19. 10. 2020  
Učenci od 6. do 9. razreda so pričeli z delom na daljavo. Oddelek 4. a razreda je 
prav tako delal na daljavo zaradi okužbe med učenci. Tudi v 6. a razredu imamo 
okuženega učenca, zato ta teden nismo izvajali neobveznih izbirnih predmetov. 
Učenci se zaradi okužb v šoli niso združevali. Bili so izključno v svojem razredu. Tudi 
pri podaljšanem bivanju do 14. ure. Potem so bili na prostem. Tudi vreme nam je 
šlo na roko. Nekaterih zaposlenih ni bilo v službi, ker so bili v stiku z okuženimi. V 
državi je bilo okrog 1500 okuženih, četrtina vseh testiranih. 
Delo na daljavo poteka po kanalu Arnesovih spletnih učilnic. Učenci in vsi ostali se 
prijavljajo v Spletne učilnice z AAI računi, katere smo v mesecu oktobru postavili na 
novo. 
 
 

Sreda, 21.10. 2020 
 

 
 
Ravnatelj šole in župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek sta svečano odkrila nov 
umetniški napis »OŠ Mirana Jarca Črnomelj«, ki bo tako od danes naprej krasil 
zelenico ob naši šoli. Ravnatelj je povedal, da smo ob 120 obletnici rojstva Mirana 
Jarca kljub prisotnosti Covida 19 z recitacijami aktivno sodelovali na literarnem 
sprehodu, bili gostitelji 39. slikarskega ekstempora mladih likovnikov Bele krajine, 
izdelali umetniški napis šole ter ga umestili v prostor, ki bo sčasoma postal 
“umetniški vrt” šole. V kratkem bomo v sodelovanju z JSKD Črnomelj, Knjižnico 
Črnomelj ter Občino Črnomelj izdali zbirko Jarčevih otroških pesmi. Konec leta izide 
tematsko obarvano glasilo šole, učenci pa so že oziroma bodo pesnika pobližje 
spoznavali še preko množice različnih dejavnosti. Šola s takimi dogodki izpolnjuje 
ne samo vzgojno-izobraževalno, ampak tudi svoje kulturno umetniško poslanstvo. 



Župan je povedal, da je ponosen na našo šolo, katera uspešno deluje na številnih 
kulturnih in drugih področjih ter  se zahvalil vsem zaposlenim in učencem in nam  
zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje. 
 

 
 

 
 

Petek, 23.10. 2020 
Pričeli smo z izobraževanji za delo na daljavo s spletnimi učilnicami in video 

konferencami, katere so izvajali Karmen Golobič, Palmira Šašek in Darjan 

Grudnik.  



Ponedeljek, 26.10. 2020 
Imeli smo delaven dan. Učitelji so se usposabljali na delavnicah za spletne 

učilnice in videokonference in delali inventuro. 

Na šoli smo imeli tudi krvodajalsko akcijo. 
 

Torek, 27.10. 2020 
Še naprej so se nadaljevala usposabljanja za delo na daljavo. 
 

Sreda, 28.10. 2020 
Imeli smo delaven dan. Še naprej so se nadaljevala usposabljanja za delo na 

daljavo. 

 

  

 

 

 


