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Ponedeljek, 3. 1. 2022 
Veselo smo zakorakali v novo koledarsko leto polni pozitivne energije in novih 
pričakovanj. To je mesec ocenjevanj, kajti zaključimo ga z ocenjevalno konferenco. 
Na šoli smo zaposlili socialnega pedagoga. 
Zadnje dni meseca decembra smo na šolo prejeli šest mednarodnih likovnih 
priznanj za učence. V šolskem letu 2020/21 so se učenci, kljub izredno težkemu 
letu,  udeležili mednarodnega likovnega natečaja Mini restART. Na natečaj je bilo 
poslanih več likovnih del, ki so nastala v težkih Covid pogojih za ustvarjalce - 
poučevanje na daljavo, ustvarjanje v neprilagojenih učilnicah z omejenimi 
sredstvi…, vendar je kljub temu nastalo kar nekaj izredno uspešnih likovnih del 
malega formata na temo  „Give me wings for a round“. Na natečaj je prispelo 4958 
del iz 34 držav sveta, 1133 del pa je izbranih za zaključno razstavo. Na 3. 
mednarodni razstavi Mini restART svoja dela razstavljajo: Tia Šenica iz petega 
razreda ter lanske devetošolke Tjaša Vardjan, Iva Pezdirc, Ana Majerle, Ema Franko 
in Nina Štrekelj. 

 
Četrtek, 6. 1. 2022 

Učenci tretjih razredov so 
imeli tehniški dan Ura in 
merjenje časa. Po načrtu so 
samostojno izdelovali ure 
iz kartona ter barvnega 
papirja. Po končanem delu 
so z urami že merili čas.  
 
 
 



Petek, 7.1. 2022 
Na šoli smo izvedli tehniški dan Varni 
internet za učence 6. in 8. razredov.  
Temeljno poslanstvo točke 
osveščanja o varni rabi interneta 
SAFE.SI je izobraževanje otrok in 
mladih o varni in odgovorni rabi 
interneta. Kontinuirano osveščanje 
otrok o teh tematikah je ključno, zato 
smo za učence organizirali ustrezne 
tematike delavnice in zanje gostili 
strokovnjake iz Ljubljane. 
Profesorji iz Srednješolskega centra 
Novo mesto pa so osmošolcem 
predstavili svoje programe. 
  

 

Šestošolci so pri pouku naravoslovja izdelali modele rastlinske in živalske celice. Pri 
delu so bili zelo ustvarjalni in izvirni. Nastale so krasne “mojstrovine.”Gostili smo  

  
 
Ponedeljek, 10.1. 2022 
Učenci 2.b so šli v karanteno. 
 

Sreda, 12.1. 2022 
V dopoldanskem času smo imeli sestanek z MIZŠ o aktualni problematiki – 
karantene, ocenjevanje znanja učencev … V popoldanskem času smo imeli sejo 
učiteljskega zbora.  



Petek, 14.1. 2022 
Učenci 4.a so imeli kulturni dan Pravljica. 

 
Ponedeljek, 17.1. 2022 

 Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz kemije.  
 

Torek, 18.1. 2022 
Po dveh letih brez zimskega športnega dne so ga učenci 6. in 8. razredov spet 
dočakali. Z avtobusom so se odpeljali na smučišče Gače, kjer so uživali v zimski 
idili. Nekateri učenci so s smučmi drveli po belih strminah, drugi so uživali v 
sankanju in kepanju, tretji pa so se odpravili na zimski pohod. Razposajenega 
smeha in dobre volje ni manjkalo! 
 

    
 

 



 

 
 

Sreda, 19. 1. 2022 
Prišlo je do spremembe Odloka. Karantena se je zmanjšala iz deset na sedem dni. 
Učenci gredo v karanteno šele takrat, ko je v oddelku več kot 30 odstotkov 
okuženih. Ob visoko rizičnem kontaktu z okuženo osebo se morajo učenci sedem 
dni vsak dan samotestirati. Z današnjim dnem je bilo kar pet oddelkov takšnih 
zaradi okužbe učiteljice ali učencev. Učitelji morajo ves čas nositi v takšnih 
oddelkih FFP2 masko. 
 

Četrtek, 20.1. 2022 
Učenci 4. c razreda so imeli kulturni dan Pravljica. 
V popoldanskem času smo imeli govorilne ure za starše.  
 

Petek, 21.1. 2022 
 

Tudi sedmošolci in devetošolci so se odpeljali na smučišče Gače, kjer so preživeli 
čudovit zimski športni dan. Nekateri so s smučkami naredili prve smučarske zavoje, 
drugi so dan preživeli na saneh, tretji pa so se sprehodili po bližnji okolici smučišča. 
V drugi polovici dopoldneva je posijalo tudi sonce, kar je dan naredilo še lepši. 
Uživali so zelo! 

      
 



 
 

Ponedeljek, 24. 1. 2022 

Na šoli imamo vsak dan več okuženih učencev. Učenci 1.a so skupaj s svojimi 
učiteljicami v karanteni. 
Teden so učenci 6. razredov začeli tako, da ga lepše ne bi mogli – s kulturnim 
dnevom. V Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu so si ogledali 
predstavo Kla Kla Klasika, ki sta jo z odlično izvedla dr. Igor Saksida in Rok Terkaj – 
Trkaj. Poezijo sta povezala z moderno obliko izražanja v rimah, z rapom in njegovo 
filozofijo ter hip-hopom.  Nato so se z avtobusom odpeljali proti Soteski, kjer jih je 
pričakala vodička. Odpeljala jih je do Hudičevega turna, kjer so končno izvedeli, od 
kod tako ime. Pogledali so si še razvaline gradu Soteska in muzej starih 
avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, ki jih tu hrani Tehniški muzej Slovenije. 
Kljub temu da jih je v Soteski kar malo zeblo, so skupaj preživeli lep zimski kulturni 
dan. 

 



 
 

 
 

Torek, 25. 1. 2022 
 

Člani turističnega krožka so sredi priprav na 
tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava. 
Pripravili so turistično projektno nalogo Doživetja 
z Vodoljubom. V prihodnjih tednih se bodo lotili še 
priprave turistične stojnice, s katero se bodo 
predstavili na tekmovanju turističnih 
podmladkarjev. 
 



Sreda, 26.1. 2022 
Zaradi številnih okužb se v mnogih oddelkih učenci testirajo vsak dan. Učenci 1. b 
so šli v karanteno. 
 

Četrtek, 27.1. 2022 
Učenci 5. razredov so imeli kulturni dan. V Kulturnem centru Janeza Trdine v 
Novem mestu so si ogledali predstavo Kla Kla Klasika, ki sta jo z odlično izvedla dr. 
Igor Saksida in Rok Terkaj – Trkaj. Poezijo sta povezala z moderno obliko izražanja 
v rimah, z rapom in njegovo filozofijo ter hip-hopom.  
 

Ponedeljek, 31. 1. 2022 

Prvo ocenjevalno obdobje smo zaključili z ocenjevalnimi konferencami. 
 

 
 


