
DECEMBER 
 
 

Sreda, 1.12. 2021 
 

Začel se je veseli december, kateri je zaradi ukrepov drugačen. V veljavi so različne 
omejitve. Učenci se trikrat tedensko uspešno testirajo v šoli. Število okuženih je 
izredno majhno. Trenutno imamo v karanteni 7.c razred. Pouk poteka brez 
posebnosti. Brez soglasja je še vedno 13 učencev. 
Na šoli smo organizirali šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Tekmovali so 
učenci od 6. do 9. razreda. 

    
Četrtek, 2.12. 2021 
Ure oddelčnih skupnosti izvajamo na 14 dni vsak teden, za 6. in 8. razrede oziroma 7. 
in 9. razrede, zaradi manjšega števila učencev v jedilnici v času kosil. 

 
 

Petek, 3.12. 2021 
Tretješolci so v okviru tehniškega dne izdelovali različne novoletne okraske, ki so jih 
izdelali iz papirja. Z njimi so okrasili učilnice, v katerih so si pričarali prednovoletno 
praznično vzdušje. 
 

 
 

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/290182
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/290182


V popoldanskem času smo okrasili šolo z novoletnimi okraski. 
 

 
 

  
 
Okraševanje se je nadaljevalo v jedilnici. 
 

   
 



Ponedeljek, 6.12. 2021 
 

Učencev brez soglasja se zmanjšuje. V šoli nimamo še 7 učencev. 
    

Torek,7.12. 2021 
Na šoli potekajo snemanja za prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
 

    
 

Koordinatorka kulturnih dejavnosti se je preko video prenosa udeležila strokovnega  
srečanja Cinemini: Pristopi k filmski vzgoji najmlajših. Barbara Kelbl je predstavila 
program, gradiv in dejavnosti ter ogled filmskih odlomkov. Sledila je predstavitev 
dejavnosti in pogovor o metodah in umeščanju programa v vrtce in za različne 
starosti učencev v osnovni šoli. 
Učenci predmetne stopnje so tekmovali v znanju iz zgodovine na šolskem 
tekmovanju. 
 

Sreda, 8.12. 2021 

Učenci so za OZRK Črnomelj izdelali novoletne voščilnice. 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 



V Kulturnem domu Črnomelj je potekala zaključna prireditev Prvi odrski koraki, na 
kateri so se predstavili otroci, ki radi deklamirajo, plešejo, pojejo ali igrajo različne 
inštrumente. Iz naše šole so se s plesom in petjem predstavile Ema Dervišević, Neža 
Simčič in Neža Grahek. Prireditev je s sovoditeljem vodila Ajda Bremec, prav tako 
učenka naše šole. Strokovna komisija je pohvalila nastope vseh sodelujočih otrok in 
za zmagovalki razglasila Nežo Simčič in Nežo Grahek. 
 

  
  
Četrtek, 9.12. 2021 
 

Učenci 2. razredov so imeli tehniški dan Praznični čas. Izdelovali so okraske in 
voščilnice. 

  
 

Učenci 6. c razreda so šli v karanteno. 



Bor Rjavec in  Lara Franko sta se udeležila regijskega Cankarjevega tekmovanja, ki je 
potekalo kot lansko šolsko leto na daljavo. 
 

Petek, 10.12. 2021 
Učenci 7. c razreda so se vrnili v šolo. 
 
 

Ponedeljek, 13.12. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Mentorice Erasmusa+  Mihaela 

Filak, Lina Zupančič in Barbara 

Pezdirc so se udeležile 

štiridnevnega strokovnega srečanja 

na Nizozemskem. 

torek, 14.12. 2021 
 

 



 

Mesec december je zadnji in najbolj prazničen mesec v letu. Je čas radosti, 
veselja, druženja, obdarovanj …  Je pa tudi mesec, ko postanejo socialne razlike 
še bolj izrazite. Zato so učenci 5. c napisali pisma z dobrimi željami in mislimi, ki 
so jih zaželeli ljudem, še posebej otrokom v stiski, in jih poslali na radio 1. 
Na naše veliko presenečenje so nas obiskali z radijske postaje Radio 1. učenci so 
jih pričakali s širokimi nasmehi, harmoniko, petjem in plesom. Povabili so  jih 
tudi v učilnico, ki se je spremenila v studio. »Radijci« so posneli nekaj učencev, 
ki so prebrali svoja pisma z dobrimi željami. Posnetek se bo predvajal v sklopu 
njihovega 28-urnega dobrodelnega maratona. 
 

Četrtek, 16.12. 2021 
Učitelji so preko video klica ali telefona imeli govorilne ure s starši učencev. 
 

Petek, 17.12. 2021 
Učenci 6.c so se vrnili v šolo. 
 

Ponedeljek, 20.12. 2021 
V karanteno sta odšla 4.a in 6.a razred. 
 

Četrtek, 23.12. 2021 
V mesecu decembru so bili učenci tretjih razredov zelo ustvarjalni. Iz različnih 

materialov so oblikovali razne okraske, s katerimi so okrasili učilnice in tako 

pričarali praznično vzdušje. Veliko truda so vložili tudi v izdelovanje novoletnih 

voščilnic. Pri delu so bili zelo motivirani. Nastale so krasne umetnije.  

 

 
 

Petek, 24.12. 2021 
V šolo sta se vrnila 4.a in 6.a razred. 



Zadnji dan pouka v tem koledarskem letu je učence prvih in drugih razredov OŠ 

Mirana Jarca obiskal Dedek Mraz. Imel je res veliko dela, ker jih je obiskoval po 

mehurčkih. Spremljali sta ga snežinki Urška in Eva, ki je učencem prebrala 

pravljico Aljaž gre iskat Dedka Mraza. Vsi skupaj so zapeli nekaj pesmic. Učenci 

in učiteljice so bili obiska zelo veseli. Na obhodu po šoli je srečal še veliko 

drugih učencev, ki so se ga prav tako zelo razveselili. Podaril jim je sladko 

darilce. 
 

 
 

  



 
 

Zadnji dan koledarskega leta  smo zaključili s proslavo ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, katero so si učenci ogledali s svojimi razredniki preko video prenosa, v 

organizaciji Darjana Grudnika in Ane Plut. Objavljena je bila na spletni strani šole. 

Na prireditvi so nastopili recitatorke Tinkara Kmetič, Ema Spreizer in Mila 

Miketič, mladinski in otroški pevski zbor, učenci gledališčniki in harmonikarja 

Marcel Pezdirc in Grahek Bor Toni. Prideditev je bila TOKRAT zgodovinsko 

obarvana. 

 



 

Koledarsko leto je kolektiv zaključil s krajšim druženjem v jedilnici. Ravnatelj in 

sindikalna zaupnica sta zbrane nagovorila s  povzetkom dogajanj koledarskega 

leta in vsem skupaj zaželela vse najlepše v letu 2022.  

 
 

 

 
                   


