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Torek, 1. 6. 2021 
Pa smo zakorakali v zadnji mesec tega šolskega leta, ki je bilo zelo zahtevno tako za 
učence kot učitelje. Učenci si pridobivajo še zadnje ocene. 
 

Sreda, 2. 6. 2021 
Devetošolci so imeli tehniški dan. Intenzivno so se pripravljali na VALETO. 
 

Četrtek, 3. 6. 2021 
Učenci 8.a so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje, v sklopu katerega so opravili 
sistematski pregled. 
 

Petek, 4. 6. 2021 
Prvošolčki so imeli tehniški dan Stare igre. Igrali so se igre, ki so se jih igrali njihovi 
dedki, babice in starši, ko so bili otroci. Ugotovili so, da za igro ne potrebujejo 
sodobnih igrač. Njihovi  dedki in babice so se znali igrati in zabavati z igračami, ki so 
si jih izdelali sami. Velikokrat so bili to le predmeti, ki so jih našli v naravnem okolju. 
Tudi oni so se zabavali, plesali in peli. 
 

 

     



Ponedeljek, 7. 6. 2021 
Šolsko leto se nezadržno bliža koncu. Bilo je čisto drugačno od vseh do sedaj. Korona 
nam je življenje postavila na glavo, pouk je velik del časa potekal na daljavo, vseeno 
pa smo kljub drugačnim razmeram delali uspešno in kvalitetno, kreativno ustvarjali, 
tekmovali in se kulturno udejstvovali. Nenazadnje se lahko pohvalimo in smo 
ponosni, saj so naši učenci prejeli sedem zlatih priznanj. Uspeh so dosegli z lastnim 
znanjem, trdim delo in sposobnostmi, v veliko pomoč in podporo pa so jim bili 
njihovi mentorji s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami. 
Najvišja državna priznanja so prejeli Gregor Kmetič iz 4. a, Matic Cimerman iz 6.b in 
Luka Filak iz 8. a razreda. Gregor Kmetič je prejel zlato priznanje pri Matemčku, 
njegova mentorica je bila učiteljica Barbara Pezdirc. Matic Cimerman je osvojil zlato 
matematično Vegovo priznanje pod mentorstvom učiteljice Mateje Žuželj. Luka Filak 
pa je osvojil kar pet zlatih priznanj, in sicer: iz razvedrilne matematike pod 
mentorstvom učiteljice Mateje Žuželj, iz Logične pošasti pod mentorstvom učiteljice 
Romane Kočevar, iz kemije pod mentorstvom učiteljice Zdenke Vrtin, iz Vesele šole 
pod mentorstvom učiteljice Mihaele Filak in iz fizike pod mentorstvom učiteljice 
Romane Kočevar. 
Zaradi izjemnega uspeha so Luka povabili k pripravam na mednarodno juniorsko 
naravoslovno olimpijado, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ZOTKS, pa ga je 
nagradila z brezplačnim naravoslovnim taborom na Rogli. 
 

 

 



Devetošolci so imeli tehniški dan Scenska postavitev, osmošolci pa naravoslovni dan 
Eksperimentiranja. 

 

Torek, 8. 6. 2021 
Učenci 3. razredov so pričeli s plavalnim tečajem v Dolenjskih Toplicah. Spremljale 
so jih učiteljice Urška Petric, Katja Kocjan Plut, Mojca Stojanov, Antonija Papež in 
učitelj Jože Hudelja. 
Pričeli smo z generalkami za Valeto 2021. 
 

 Nova pridobitev. 
 

 

Sreda, 9.6.2021 
Učenci 8.b so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje, v sklopu katerega so opravili 
sistematski pregled. Učenci 3. razredov so imeli plavalni tečaj. 
Učenci, ki so v tem šolskem letu reševali 15. cikel MEGA kviza, so si za nagrado 
ogledali film Nenaveden teden s Tesso. 15. cikel MEGA kviza se je posvetil Bralni 
znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem. Bralna značka je 



edinstvena tudi v svetovnem merilu, saj se je na področju razvoja bralne kulture s 
svojimi programi uspešno ukoreninila v vseh starostnih skupinah prebivalstva in po 
vsem slovenskem prostoru. Kviz so reševali vsi učenci od 6. do 9. razreda. Projekt je 
potekal v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj, ki je ogled tudi organizirala. 

 

   
 

Devetošolci so nadaljevali s pripravo scene in z generalkami v sklopu dni dejavnosti.  
 

Četrtek, 10.6.2021 
Učitelji so na ocenjevalni konferenci poročali o dosežkih učencev 9. razredov.  
Učenci 3. razredov so imeli plavalni tečaj.  
 

Petek, 11.6.2021 
Dan smo pričeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom.  
Učenci 3. razredov so zaključili  štiridnevni plavalni tečaj.  
Učenci 9. razredov generacije 2006 so imeli v dopoldanskem času na igrišču za 
športno dvorano najprej poslovitev od učencev predmetne stopnje s predajo ključa 
učencem 8. razredov. 

 



 
 

     

 

Z valeto 2021 so zaključili svoje popotovanje po galaksiji devetih planetov na OŠ 
Mirana Jarca Črnomelj. Izvedli so jo v skladu z navodili NIJZ. Pripravili so bogat 
kulturni program, na katerem ni manjkalo petja in plesa, program pa so popestrili 
tudi s številnimi gledališkimi vložki. Razredničarkama Irmi Oblak in Evi Starašinič, 
učiteljem in ostalim delavcem šole so se zahvalili za trud. Na koncu sta jim ravnatelj 
Boris Mužar in njegova pomočnica Bernarda Starašinič čestitala za vse dosežke in 
podelila zaslužena priznanja ter knjižne nagrade. Knjižno nagrado za odličnost so si 
tokrat prislužili Lana Lozar, Ela Kuzma, Teja Dajčman, Ema Franko, Eva Lamut, Ema 
Kavčič, Hana Muhič, Nina Štrekelj in Živa Veselič. 
 

  
 



   
 

  
 

 
  
 

Sobota, 12.6.2021 
Luka Filak, dobitnik petih zlatih priznanj,  se je v 
Ljubljani udeležil prireditve, pripravljene v čast 
najboljšim mladim talentom v državi, ki so se s 
svojim znanjem, sposobnostmi, inovativnostjo in 
ustvarjalnostjo izkazali na tekmovanjih v 
organizaciji ZOTKS. Na slovesnosti, ki je potekala v 
Cankarjevem domu, je Luka prejel zlato priznanje iz 
kemije pod mentorstvom učiteljice Zdenke Vrtin. 
Poleg priznanja je dobil tudi brezplačne vstopnice 
za različne muzeje, galerije in vrtove ter preživel 
prijeten dan v zanimivi družbi.  



 

   
 

Ponedeljek, 14. 6. 2021 
Učenci 9. razredov so bili na plavanju. Imeli so zadnji sproščujoč športni dan pred 
odhodom iz osnovne šole. 
Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je pod Gričkom pod lipami sprejel 
najuspešnejše učence vseh črnomaljskih šol. Našo šolo je zastopal Luka Filak. 
 

  
 
 

Učenci 7. razreda so v času od 14. do 18. junija 2021 imeli šolo v naravi. Obiskali so 
CŠOD Murska Sobota. Po kosilu so šli v gozd in opravili CŠOD Misijo Pobeg v gozd šli 



na pohod s palicami za nordijsko hojo. Po večerji so se odpravili na sprehod po 
mestu in se posladkali s sladoledom. 
 

 
 

   
 



Torek, 15.6.2021 
Učenci 9. razredov so bili še zadnjič v šoli. Pred dokončnim odhodom iz šole s 

pridobljenimi spričevali in pohvalami so takole pozirali. 

 
 

Učenci 6. razredov so si v sklopu tehniških dni ogledali industrijsko proizvodnjo 
v Kanižarici.  
Učenci 8. razredov so bili na plavanju. Imeli so zadnji športni dan. 
Učitelji so na ocenjevalni konferenci poročali o dosežkih učencev petih 
razredov. 
Sedmošolci so spoznavali Mursko Soboto s pomočjo CŠOD Misije, se odpeljali 
do občine Grad in  parka Vulkanija. Ogledali so si zbirko kamnin in mineralov, 
spoznali veliko zanimivega o vulkanih in se popeljali s turističnim vlakcem po 
vulkanski panoramski poti. Dan so zaključili z zanimivimi skupinskimi igrami.  
 

  
 

Sreda, 16.6.2021 
Konec epidemije. 



Na šoli smo imeli srečanje ravnateljev Dolenjske in Bele krajine, v organizaciji               

Zavoda RS za šolstvo, OE Novo mesto in OŠ Mirana Jarca Črnomelj.  
 

Učenci 1. razredov so imeli naravoslovni dan. Odpeljali so se v živalski vrt v 
Ljubljano. Ogledali so si njim znane in manj znane živali. Nekatere živali so že 
iskale senco, zato so morali pozorno opazovati. Videli vse živali.  
 

 
 

 



 

 

 
 
Učitelji so na ocenjevalni konferenci poročali o dosežkih učencev 6. razredov.  

 

Četrtek, 17.6.2021 
Grad Rakičan, Soboško jezero, lokostrelstvo,  vlečenje vrvi, odbojka, igra med 
dvema ognjema so bile aktivnosti četrtega dne bivanja v CŠOD-ju. 



 

  
 

Petek, 18.6.20 
Učenci petih in šestih razredov so se odpeljali v Nerezine, kjer so imeli poletno 

šolo v naravi. Trajala je šest dni. Spremljali so jih učitelji Jože Hudelja, Antonija 

Papež, Andreja Vraničar, Katja Žagar, Barbara Pezdirc, Urška Petric, Zdenka 



Vrtin, Martina Vogrinec, Margareta Andrišević in Mojca Stojanov. Vzdušje je 

bilo odlično. Delo je potekalo po načrtu. Učenci so izpopolnjevali tehnike 

plavanja in spoznavali živa bitja v morju in ob morju ter okolico letovišča.  
 

     
  

  

 

Ponedeljek, 21.6.2021 
Učenci 3. razredov so imeli športni dan Pohod in športne igre. 



Luka Filak je je udeležil prvih intenzivnih priprav na Mednarodno juniorsko 

naravoslovno olimpijado (IJSO) poleg drugih 21-ih učencev v državi, ki jih je 

gostila  Biotehniška fakulteta. Na Oddelku za biologijo so celo dopoldne in lep 

kos popoldneva zasedli veliko predavalnico B5. Še dodatnih 18 učencev pa je 

priprave spremljalo na daljavo preko videokonferenčnega orodja.  
 

 
 

 Torek, 22.6.2021 
Učitelji so na ocenjevalni konferenci poročali o dosežkih učencev od 1. do 4. 

razreda in za učence 7. in 8. razredov. 
 

Četrtek, 24.6.2021 

  



Zadnji šolski dan smo imeli radijsko uro ob dnevu državnosti. V vlogi 

poročevalcev so se preizkusili recitatorki Ela Spreizer in Tinkara Kmetič, pevka 

himne Sofija Despotović in  recitatorji Gregor Kmetič, Ameli Štefanič  in Mila 

Miketič. Pomočnica ravnatelja je učencem zaželela lepe počitnice in jih 

opozorila na varnost. Radijsko uro sta zasnovali  Margareta Andrišević in 

Romana Kočevar. Po prireditvi so učenci prejeli spričevala, pohvale in druge 

listine. Z odhodom domov  so se zanje pričele pričakovane počitnice po 

napornem in posebnem šolskem letu. 

Zaposleni so šolsko leto zaključili s piknikom. Učitelji in drugi zaposleni so bili v 

šoli do 2. julija. 1. julija so imeli  organiziran sproščujoč izlet na Štajersko.  

 

Leto so zaposleni zaključili s sejo učiteljskega zbora in kosilom pri Simoničevih v 
Drašičih na povabilo tistih, ki so praznovali okroglo obletnico v tem letu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


