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Ponedeljek, 3. 5. 2021 
Po počitnicah spet v šoli.      
 

Torek, 4. 5. 2021 
Nacionalno preverjanje znanja se je začelo z današnjim dnem iz slovenščine v 6. in 9. 
razredih. 
 

Sreda, 5.5. 2021 
Učenci 4. razreda so imeli EKO dan. Začeli so v učilnici, kjer so govorili o 
onesnaževanju okolja in posledicah. Z delom so nadaljevali v naravi. Odšli so do kala 
pri tovarni Esol, kjer smo raziskovali živali in rastline, ki živijo in rastejo v vodi, na vodi 
in ob vodi. 
 

  
 

  
 



Četrtek, 6. 5. 2021 
Nacionalno preverjanje znanja se je začelo z današnjim dnem iz matematike v 6. in 9. 
razredih. 
Učenci 1. razredov so imeli kulturni dan. Spoznali so češko ljudsko pravljico Trije 
metulji. Nato so izdelali lutke in dogajanje v pravljici zaigrali. Njihova učilnica se je 
tako spremenila v lutkovno gledališče,  učenci pa v lutkarje.  
 

  
 

 
 

 

Petek, 7. 5. 2021 
Na šoli smo organizirali šolsko tekmovanje iz logike Logična pošast. Luka 
Filak osvojil zlato priznanje, Bor Rjavec, Jan Kuzma in Domen Aš pa 
srebrno. 



Sobota, 8.5. 2021 
 Na šoli smo izpeljali državno tekmovanje iz fizike, na katerem so tekmovali EMA 
FRANKO, LUKA FILAK in BOR RJAVEC. Luka Filak je prejel zlato priznanje, Bor Rjavec 
pa srebrno. 
 

Ponedeljek, 10. 5. 2021 
Nacionalno preverjanje znanja se je začelo z današnjim dnem iz angleščine v 6. 
razredih in matematike v 9. razredih. 
Četrtošolci so imeli športni dan. Na stadionu v Loki so tekli na 60 m in 600 m, nato pa 
opravili še kratek pohod v gozd. 
 

 
 

Tretješolci so se v okviru naravoslovnega dne odpravili na travnik v bližini Grička. 
Pomladno sonce je obsijalo trave, cvetlice in privabilo različne živali, ki so si jih z 
zanimanjem ogledali. Reševali so različne naloge. Pri delu so si pomagali s knjigami in 
enciklopedijami. Preživeli smo lep dan v naravi. 
 

     



Sedmošolci in devetošolci so imeli športni dan. Izvedli so testiranje za TV športni 
karton, in sicer teke na 60 in 600m ter se igrali športne igre.  
Učenci 5. razredov so pričeli s tedenskimi pripravami na kolesarski izpit. 
 

 
 
Torek, 11. 5. 2021 
Učenci 1. razredov so imeli športni dan. Preizkusili so se v atletiki na stadionu Loka v 
Črnomlju. 

 
 



  
 

 
 

 
Četrtek, 13. 5. 2021  

 
 
 
 
 
Na šoli smo izpeljali državno 
tekmovanje iz kemije. Bor Rjavec je 
osvojil srebro Preglovo priznanje z 
91 odstotki, Luka Filak pa je osvojil 
zlato Preglovo priznanje. Dosegel je 
100 % in si na državnem nivoju delil 
prvo mesto. 



Sobota, 15. 5. 2021  

Matic Cimerman, Nejc Malerič, Aleksej Aš, Luka Filak in Bor Rjavec so tekmovali na 
državnem tekmovanju za Vegovo priznanje.Matic Cimerman je osvojil zlato 
priznanje. 
 

Sreda, 19. 5. 2021 
V večernem času je zasedal svet staršev, ki je poleg ostalega potrdil nabor delavnih 
zvezkov za naslednje šolsko leto. 

   

Četrtek, 20.5. 2021 
Šestošolci in osmošolci so imeli športni dan atletika. Pričeli smo s folklornimi vajami 
za valeto. 
Drugošolci so imeli naravoslovni dan Čebelica leti z neba. 
 

Petek, 21. 5.2021 
 Obeležili smo zaključek bralne značke. Učenci od 6. do 9. razreda pa so imeli tudi 

kulturni dan. Vsako leto se 
nam je predstavil kakšen znan 
pisatelj ali pesnik, kar pa letos 
ni bilo možno. 
Prvi del kulturnega dne smo 
posvetili pomenu branja in 
bralni kulturi. Pripravili smo 
radijsko uro, ki sta jo odlično 
vodili osmošolki Ela Spreizer 
in Tinkara Kmetič. Razredniki 
so učencem podelili priznanja 
za uspešno osvojeno bralno 
značko, ki jo je letos osvojilo 
179 učencev. Najuspešnejši 

so bili pri tem drugošolci, saj je bralno značko osvojilo 72 % učencev. 
Posebne čestitke so namenjene desetim zlatim bralcem, ki prejmejo spominsko 
priznanje za zvestobo knjigi in osvojeno bralno značko v vseh osnovnošolskih letih, 
ob koncu leta pa tudi knjižno nagrado. 
Potem so si učenci po razredih ogledali film. 6. razredi so si ogledali film Binti, 7. 
razred Moj brat lovi dinozavre, 8. in 9. pa slovenski film Ne pozabi dihati. Sledile so 
različne dejavnosti, nekateri oddelki so šli tudi na slikarsko razstavo. 
Tako smo drobec kulture prinesli tudi med naše učence na način, ki nam ga dopušča 
trenutna epidemiološka slika. 



 
Društvo Bralna značka letos praznuje zavidljiv jubilej, saj že 60 let 
spodbuja mladino k branju. 
 
 

Sobota, 15. 5. 2021  

Luka Filak in Bor Rjavec sta tekmovala na državnem Cankarjevem tekmovanju.  
 

Torek, 25. 5. 2021 
Devetošolci so takole čakali na jutranjo folklorno vajo. 
 

Sreda, 26. 5. 2021 
Učenci 5. razredov so imeli športni dan, sedmi pa tehniški dan Računalniška obdelava 
podatkov. 
 

Četrtek, 27. 5.2021 
Prvošolci so šli na športni dan. Iz šole so se odpravili proti Jelševniku. Na domačiji 
Zupančič So malicali, opazovali postrvi, travnik, se igrali in se nato polni prijetnih 
doživetij in vtisov vrnili v šolo. 
 

 



      
V šolskem letu 2021/22 bo iz šolskega sklada kot pomoč socialno šibkim družinam za 
subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in učnih gradiv namenjeno 1.600,00 €. 
 

Petek, 28.5. 2021 
Drugošolci so imeli športni dan. Preizkusili so se v tekih in športnih igrah. 
Učencem, ki so se prijavili k samo-testiranju prijavili,  smo razdelili potreben material 
in navodila za samo-testiranje. Opravljali ga bodo doma. Predlagali smo jim, da naj 
bris izvedejo ob ponedeljkih zjutraj, na tešče. 
 

Slovenska olimpijska 
bakla za olimpijske igre v 
Tokiu je obiskala vse 
slovenske občine, tudi 
belokranjske. 
Belokranjski tekači so  jo 
skozi deželo belih brez 
ponesli danes. Najprej je 
obiskala občino Črnomelj, 
med 9. in 11. uro. Baklo 

je ponesel tudi naš učenec predstavnik šole  Luka Žafran. 

Vseslovenski projekt Teden umetnosti v šoli je projekt, ki usmerja učence  k razmisleku 
o pomenu in vlogi umetnosti v izobraževalnem sistemu in našem vsakdanjem 
življenju.  Na naši šoli se je odvil med 24. in 30. majem 2021. Dejavnosti smo izpeljali 
tako, da so učitelji učence  pri likovni umetnosti na različne načine opozorili na 
umetnosti v šoli. Tema letošnjega tedna je Moja dežela danes in jutri. Učenci so 
ustvarjali na različne načine. Po prebrani pravljici so lepili klobuke, s kredami so 
svojemu telesu dodajali krila, čevlje, uteži …, po poslušanju in predstavitvi ljudskega 



instrumenta so ustvarjali lastno glasbilo in podobno.  Njihovi izdelki dokazujejo, da so 
kreativni, sodelovalni in povezovalni. Izražali so se s čopičem, kredami, lepljenjem,   
gibanjem, petjem, sadili rože na balkonu pred učilnico in še kaj. Umetnost res ne 
pozna meja. Izdelke smo razstavili v e-razstavi na spletni strani šole.  

Mentorji: Alenka Mravinc, Mojca Frankovič, Marija Grahek, Nada Cvitkovič, Katja 
Kocjan Plut, Jerneja Simčič, Maja Nemanič, Nevenka Jankovič, Jožica Šterbenc, 
Martina Vogrinec in Lina Zupančič. 

   

    



        

 

 
 

 
 



     

  
 

Ponedeljek, 31. 5. 2021 
Začelo se je  prostovoljno samotestiranje učencev tretje triade na SARS-CoV-2 s 
hitrimi antigenskimi testi. Učenci se testirajo doma po navodilih, ki nam jih je poslalo 
ministrstvo. Od 32 prijavljenih učencev se je testiralo 20 učencev tretje triade naše 
šole.    
Pred poukom smo imeli sejo učiteljskega zbora. 

 


