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Torek, 1.2.2022 
Vsi oddelki so bili prisotni na šoli, odsotnih je bilo 97 učencev, osem učencev je bilo  
na novo pozitivnih na kolona virus, samotestiralo se je 124 učencev.  
Četrtošolci so se odpravili na Gače, kjer so v okviru akcije Šolar na smuči izvedli 
športni dan z vsebinami smučanja. Projekt spodbuja zdrav življenjski slog, otrokom 
približuje alpsko smučanje ter hkrati ozavešča otroke o varni smuki. Veliko učencev je 
prvič stalo na smučeh. Čisto vsi so ta dan napredovali v svojem znanju smučanja. 
Učenci, ki se niso udeležili smučanja, so izvedli športne igre v telovadnici in krajši 
pohod do Dolenje vasi. 

 
 

Sreda, 2.2.2022 
Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz fizike. 

 
Petek, 4.2.2022 
Na naši šoli smo s kratkim filmom Slep je, kdor se s petjem ukvarja obeležili slovenski 
kulturni praznik.  



 
 

V filmu so se učenci Nina Adlešič, Kaja Brodarič, Aljaž Simčič in Aljaž Šterbenc 
pogovarjali o Prešernovem življenju in delu. Poleg njih so nastopili tudi Izak Bubnjić, 
Matic Cimerman, Iza Grdešič Vidmar, Nastja Kastelc in Eva Simonič, ki so recitirali 
odlomke iz Poezij doktorja Franceta Prešerna. Mentorici vsem sta bili Tanja 
Pavlakovič in Nada Zupanič.  
Program so popestrili naši učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo Lara Franko na 
klarinetu ), Mija Ristić na violini n Lan Kordič na klavirju.  
Film so si ogledali naši učenci v sklopu pouka ali kulturnega dne, starši in drugi pa na 
spletni strani šole. 
 

Prvošolci so imeli kulturni dan z 
naslovom Knjiga, moja 
prijateljica. Najprej so poslušali 
pravljico o miški Nili, ki je na 
tleh našla knjigo pravljic. Ob 
slikah so se nato pogovarjali, 
kako nastane knjiga. Vsak si je 
izdelal svojo knjigico in jo 
predstavil sošolcem. Ogledali pa 

so si tudi film Slep je, kdor se s petjem ukvarja, ki so ga pripravili učenci in učitelji 
naše šole. Preživeli so zanimiv in ustvarjalen dan. 
 
Učenci 8. razreda so imeli kulturni dan, ki smo ga preživeli v Črnomlju. Najprej so 
naredili uvod v kulturni dan in si ogledali šolsko spletno prireditev Slep je, kdor se s 
petjem ukvarja, nato pa odšli po mestu. Najprej so obiskali Mestno muzejsko zbirko, 
kjer so prisluhnili zanimivi razlagi gospoda Janeza Weissa o črnomaljski zgodovini. 
Kulturni dan so zaključili z obiskom Zakladnice, v kateri so bili vsi prvič. Spoznali so, da 
marsikatere belokranjske znamenitosti sploh še niso videli. 



 

 
 
Učenci 3. razredov so imeli kulturni dan. V sklopu Pesniških igrarij so spoznavali 
kulturo. Brali so razne pesmi ter iskali in sestavljali rime. Obiskali so  eno izmed 
kulturnih ustanov. V Knjižnici Črnomelj so poslušali pesmi v obliki kamišibaja, ki ga je 
izvedla knjižničarka Breda Kočevar. Nazadnje so si v razredu ogledali še šolsko 
spletno prireditev ob Prešernovem dnevu. 



 
 

 
 

 

Ponedeljek, 7.2.2022 
Pouka prost dan po šolskem koledarju. 
 



Torek, 8. 2. 2022 

Dan varne rabe interneta letos posvečamo temi spletnih prevar, zavajanj in 
neresničnih vsebin na spletu, ki imajo 
negativne vplive na mlade uporabnike 
interneta. Internet je okolje, kjer lahko 
kdorkoli objavi skoraj karkoli. Vsebine pa 
niso vedno preverjene in verodostojne, 
včasih je za njimi skrit komercialni 
interes ali celo nedobronamerni motiv. 
Tako so mladi izpostavljeni zavajajočim 
vsebinam, neresničnim informacijam, 

prevaram in škodljivim izzivom. Vse to pa ima lahko vpliv tako na duševno kot fizično 
zdravje, predstave o življenju in samopodobo mladostnikov. 

 

Sreda, 9.2.2022 

V popoldanskem času smo izpeljali svet staršev. 
 

Četrtek, 10.2.2022 
Devetošolci so bili v tehničnem muzeju Bistra so se  učenci razdelili v dve skupini. Ena 
skupina je najprej odšla na ogled izumov Nikole Tesle, druga pa na ogled zbirk od 
starih kmetijskih strojev do bogate zbirke starodobnih avtomobilov. Potem sta se 
skupini zamenjali. 
 

 



 
 
V popoldanskem času smo imeli sejo učiteljskega zbora. V samoevalvaciji smo 
govorili o avtonomiji šole. Predavanje sta izpeljali Irma Oblak in Natalija Orlič. 
Obravnavali smo tudi tekoče aktualne zadeve. 
Od nas se je poslovila Ljubica Stevanović zaradi upokojitve, ki je bila pri nas zaposlena 
kot čistilka 18 let. 
 

Petek, 11.2.2022 
Za devetošolce in njihove starše so po vseh slovenskih srednjih šolah potekali 
informativni dnevi. Vrata so jim bila odprta tudi v soboto. Glede na epidemiološko 
situacijo v državi tudi v tem šolskem letu izvedba informativnih dni na srednjih šolah 
in v dijaških domovih ni bila mogoča. Vse srednje šole in vsi dijaški domovi so svoje 
predstavitve šole oziroma izobraževalnih programov, ki jih izvajajo, izvedli na 
virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.  
 

Sobota, 12. 2. 2022 
Pod organizacijo in strokovnim vodstvom Twirling zveze Slovenije so od 12. do 13. 
februarja 2022 v Slovenskih Konjicah potekale kvalifikacije za 25. državno prvenstvo v 
twirlingu. Kljub zelo oteženim možnostim treningov so naša dekleta dosegle 
rezultate, na katere smo zelo ponosni in kateri nam bodo zagon za doseganje še 
boljših rezultatov na prihajajočem državnem in evropskem prvenstvu, na katerega 
gredo tudi dekleta Twirling klub Spin Bela krajina, med katerimi sta tudi učenki OŠ 
Mirana Jarca Črnomelj Tinkara Kmetič in Tia Šenica. 



  
  

Torek, 15. 2. 2022 
Tretješolci so imeli kulturni dan. Posvečen je bil naši kulturni dediščini. Učenci so 
obiskali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, kjer jim je gospod Janez Weiss na zanimiv 
način predstavil zgodovino Črnomlja. Pot skozi staro mestno jedro so zaključili z 
ogledom Zakladnice in spoznali še nekatere značilnosti našega kraja. Po prihodu nazaj 
v šolo so učenci sestavljali in ilustrirali pripovedko o Črnomlju. 
 

  
 

Sreda, 16.2.2022 
Drugošolci so imeli kulturni dan z naslovom Kulturna dediščina. Raziskovali so 
kulturno dediščino našega mesta. V razredu so predstavili in si ogledali različne stare 
predmete, ki so jih skrbno prinesli v šolo. Nato pa smo se odpravili v staro mestno 



jedro in obiskali Zakladnico, kjer se skriva zares veliko zakladov naših prednikov. 
Ogledali so si film o nastanku gradu, reševali uganke, zaigrali na gudalo in se za nekaj 
časa spremenili v viteze. Prav tako so bili navdušeni ob ogledu Muzejske zbirke 
Črnomelj, kjer jim je prijazni gospod Janez Weiss povedal veliko zanimivega o 
nastanku Črnomlja.  

  
 
Izpeljali smo letos prvič šolsko tekmovanje iz TJA za 6. razrede. 
 

Četrtek, 17.2.2022 
Izvedli smo roditeljske sestanke za starše razredne stopnje in starše 6. in 8. razredov 
na daljavo, na katerih so učitelji staršem predstavili delo v oddelčnih skupnostih, učni 
uspeh … Sledile so redne govorilne ure. 

 
 
 
 

Vpis otrok v prvi razred je potekal  v četrtek, 17. 2. 2022 dalje. 
 

 
Ponedeljek, 21.2.2022  

Začel je veljati nov odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo Covid-19 za naše področje delovanja. Opušča se ugotavljanje 
izpolnjevanja pogoja PCT in ukinja se samotestiranje za učence in zaposlene. 



Še naprej pa ostajajo v veljavi nekateri drugi ukrepi kot so: umivanje rok, 
razkuževanje prostorov, zračenje prostorov, vzdrževanje varnostne razdalje in  
uporaba zaščitne maske. Število okuženih se je zmanjšalo. Vsak dan je več učencev v 
šoli. 
Učenci turističnega krožka so se pripravljali na tekmovanje Turizmu pomaga lastna 
glava. Napisali so nalogo z naslovom Dogodivščina z Vodoljubom. Izdelovali so 
razstavo in se usposabljali za nastop na stojnici. 
 

Torek, 21.2.2022 
Izvedli smo fotografiranje učencev in zaposlenih. 
 

Sreda, 23.2.2022  

Učenci petih razredov pridobivali nove spretnosti. Imeli so tehniški dan. Izdelali so 
mlin na veter, vetrnico, padalo in preizkušali delovanje svojih izdelkov. 
V popoldanskem času smo imeli svet šole.  
 

Četrtek, 24.2.2022 
Četrtošolci so imeli tehniški dan, na katerem so veliko naučili o elektriki in 

magnetizmu. Po načrtu so izdelali električni krog. S poskusi so preverjali 

prevodnost in neprevodnost elektrike. Naredili so magnetno nihalo, s katerim 

so preizkušali magnetnost različnih predmetov. 

Učenci 8. in 9. razreda so imeli  kulturni dan. Osmošolci so najprej obiskali ZIK 

Črnomelj, kjer so si bodo ogledali razstavo Domovina je kul(tura), devetošolci 

pa so obiskali Zakladnico. Nato so si v Zavodu Novo mesto ogledali mladinsko 

dramsko predstavo Elvis škorc, genialni štor.   

 

 

   
  

Petek, 25.2.2022 
Učenci 6. a in 6.b razreda so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. Delavnice z 

učenci so izvedle zaposlene v Zdravstvenem domu Črnomelj.  



Učenci so odšli na počitnice, ki so bile obarvane s pustom.  V tednu zimskih 

počitnic od 25. 2. do 6. 3. 2020 so uživali tako ali drugače. Tudi letos brez snega.   

 

 

                    Dekorativne maske so izdelali učenci 4.c razreda. 


