
APRIL 
 
Četrtek, 1. 4.2021 
Zaradi razmer v državi smo ponovno delali na daljavo. Šolanje je potekalo do 9. 
aprila 2021. 
 

Sreda, 7. 4. 2021 

 
 

 
 

Ema Kavčič se je udeležila 31. spletnega občinskega parlamenta. Prisotnih je bilo  
13 parlamentarcev iz šestih črnomaljskih osnovnih šol. V uvodnem delu sta 



učence pozdravila gospa Sonja Strgar iz DMP Črnomelj in župan občine Črnomelj 
gospod Andrej Kavšek. Sledila je razprava o letošnji temi parlamenta Moja 
poklicna prihodnost. Parlamentarci so se aktivno vključevali v debato, povedali 
svoje mnenje in poglede na temo. Med zelo aktivnimi je bila tudi naša učenka 
Ema, ki bo kot ena izmed šestih predstavnikov naše občine sodelovala na 
regijskem otroškem parlamentu. Zaradi epidemioloških razmer bo prav tako 
potekal preko aplikacije ZOOM. 
Učenci 6. in 9. razredov so imeli športni dan. Šli so na pohod.  
 

Petek, 9. 4. 2021 
Osmošolci so si ogledali predstavo Vihar v glavi v izvedbi KC Janeza Trdine iz 
Novega mesta. 
 

Ponedeljek, 12. 4. 2021 
Ponovno so se učenci in učitelji vrnili v šolo z vsemi oddelki.  Vlada RS  je sprejela 
nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja. Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka kot so veljala v tednu 
pred zaprtjem. 
Starši in učenci so na povabilo šole reševali anketo o šolanju na daljavo. 
 

Torek, 13. 4. 2021 
Učenci od 4. do 9. razreda so tekmovali za Cankarjevo priznanje. 
 

Sreda, 14. 4. 2021 
 
 

Četrtek, 15. 4. 2021 
Izpeljali smo govorilno ure, ki je potekala v šoli ali na daljavo po presoji 
razrednika. 

 



Tretješolci so dolgo upali, da bodo lahko obiskali Kulturni center Janeza Trdine v 
Novem mestu in si ogledali predstavo ter obiskali Dolenjski muzej, a žal zaradi 
trenutnih razmer to ni mogoče. Zato so kulturni dan izvedli v šoli. Ogledali so si 
posnetek baletne predstave PICKO IN PACKO v izvedbi baletnega ansambla SNG 
Opera in balet Ljubljana in se virtualno sprehodili po muzeju. Po ogledu so 
ustvarili zanimive stripe, v katerih so prikazali različne vragolije junakov iz 
predstave, poiskali so tudi nove ideje, kaj vse bi lahko na odru še počela Picko in 
Packo.  
 

 
 
Sobota, 17. 4. 2021 
Aleksej Aš in Luka Filak sta se udeležila državnega tekmovanja v razvedrilni 
matematiki. 
 

Ponedeljek, 19. 4. 2021 
Učenci 4. razredov so imeli EKO dan Odpadno embalažo lahko ponovno 
uporabimo. 
 

Torek, 20. 4. 2021 
Na šoli smo imeli fotografiranje za učence, ki so bili v karanteni . V popoldanskem 
času smo imeli sejo učiteljskega zbora. 
 
 
 



Sreda, 21. 4. 2021 
Na šoli je potekala zbiralna akcija starega papirja. Bili smo zelo uspešni, saj smo 
zbrali 5669 kg starega papirja. Skupno je največ papirja zbral 9. a razred, in sicer 
1648 kg. Pri zbiranju so pridno pomagali učenci 9. razredov in učitelji.  
 

 
 

 
 



Četrtek, 22. 4. 2021 
Na šoli je  potekalo šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova 
priznanja, imenovano tudi MATEMATIČNI KENGURU. Tekmovanja se je 
udeležilo 121 učencev od 1. do 9. razreda. Na državno tekmovanje od 6. do 8. 
razreda se je uvrstilo pet učencev:  Matic Cimerman, Nejc Malerič, Aleksej Aš, 
Luka Filak in Bor Rjavec. 
  

Petek, 23. 4. 2021 
V tretjih razredih so v tednu pred počitnicami izvedli eko dan na temo Odpadki. 
V uvodnem delu so se pogovarjali o onesnaževanju okolja in z izdelavo plakatov 
ponovili, kako pravilno razvrščamo odpadke. V nadaljevanju so iz odpadnega 
materiala (kartona, reklamnih letakov, časopisnega papirja in tetrapaka) 
izdelovali uporabne izdelke.  
 

 
 

 



 
 

 
 

PRVOMAJSKE POČITNICE /od 26.5. do 2. 5. 2021 


