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Sreda, 1. 6. 2022 
Tretješolci so imeli zadnji naravoslovni dan v tem šolskem letu. Z avtobusom so se 
odpeljali proti Kostanjevici na Krki. Ob prihodu so najprej pomalicali, nato pa se 
odpravili v Galerijo Božidarja Jakca. Tam smo videli različne stvaritve znanih 
umetnikov. Po končanem ogledu so pot nadaljevali še do Kostanjeviške jame. Pot skozi 
jamo je bila zelo zanimiva in poučna. Ogledali so si številne kapnike in prisluhnili 
zgodbicam vodičev. Videli so tudi netopirje, ki so letali mimo njih. Pred odhodom 
domov so se ustavili še v slaščičarni, kjer so se posladkali in ohladili s sladoledom. 
Preživeli smo čudovit dan. 

 
 

 



Učenci 1. razredov so se odpeljali v živalski vrt v Ljubljano. Ob lepem sončnem 
vremenu so uživali ob ogledu številnih živali, se osvežili s sladoledom in poigrali na 
igralih. Polni lepih doživetij so se vrnili domov. 
 

   

  
 

Devetošolci so imeli tehniški dan. Intenzivno so se pripravljali na VALETO. 
Nadaljevali smo s predmetnimi izpiti za učence, ki se šolajo od doma. 
 

Četrtek, 2. 6. 2022 
Drugošolci so imeli kulturni dan. V Ljubljani so si ogledali predstavo Sapramiška in 
ustvarjali v Narodni galeriji. Sprehodili so se po prestolnici. 

   



  
 

Petek, 3. 6. 2022 
Učenci sedmih in osmih razredov so šli na ekskurzijo. Osmošolci so se potepali po 
koprskem primorju, sedmošolci pa so se odpeljali proti Vrhniki, kjer jih je v rojstni hiši 
Ivana Cankarja pričakal zelo zanimiv gospod – s svojimi brki in oblačili je namreč 
spominjal na pravega Ivana Cankarja – ki jim  je povedal nekaj zanimivosti o življenju in 
delu našega največjega pisatelja. Nato jih je pot vodila do Predjamskega gradu, kjer jim 
je prijazna vodička povedala zgodbo o Erazmu Predjamskem in jih popeljala po 
mogočnem gradu, ki sicer velja za največji jamski grad na svetu. Po ogledu so se z 
avtobusom odpeljali do Postojnske jame, pojedli kosilo v Hotelu Jama, potem pa je 
sledil ogled Postojnske jame. Navdušila jih je vožnja z vlakcem, pa tudi mogočni 
kapniki, človeška ribica in  prijetna temperatura, v jami je namreč stalna temperatura 9 
ºC. 

  
 



    
Devetošolci so imeli tehniški dan Od ideje do izdelka. Ustvarjali so za valeto. 
 
Ob koncu šolskega leta žanjemo uspehe, ki so plod celoletnega vztrajnega dela. Letos 
je šest učencev od 6. do 9. razreda obiskovalo interesno dejavnost Logika. Med drugim 
so reševali tudi raznolike in zabavne naloge iz matematične logike, ki jih pripravljajo 
organizatorji tekmovanja LOGIČNA POŠAST. Vseh šest učencev se je zelo dobro 
odrezalo na šolskem nivoju tekmovanja, saj so dosegli od 96 do 100 procenten uspeh. 
V soboto, 21. maja 2022, pa so se udeležili tudi državnega nivoja tekmovanja, ki je 
potekalo na OŠ v Dragatušu. Sedmošolec Matic Cimerman in osmošolec Nejc Malerič 
sta osvojila srebrni priznanji, ostali štirje tekmovalci – Sofija Despotović in Luka 
Hribernik iz 6. razreda ter Luka Filak in Iva Horvat iz 9. razreda – pa so osvojili zlata 
priznanja. 
 

Sobota, 5. 6. 2022     
Pod organizacijo in strokovnim vodstvom Twirling zveze Slovenije je 4. in 5. junija 2022 
v Slovenskih Konjicah potekalo mednarodno tekmovanje SLO OPEN 2022 v twirlingu. 
Tako kot na državnem prvenstvu v aprilu, so tudi na mednarodnem tekmovanju 
SLOVENIA OPEN 2022 kljub zelo oteženim možnostim treningov tekmovalke dosegle 
odlične rezultate, na katere so vsi zelo ponosni. 
Doseženi rezultati mednarodnega tekmovanja SLO OPEN 2022 v twirlingu: 
 V Freestyle pari B – člani sta 1. mesto zasedli URŠKA KMETIČ – TINKARA KMETIČ, 2. 
mesto v TEAM B  pa Urška Kmetič, Tinkara Kmetič, Maja Grabrijan, Taja Kozan, Maja 



Guštin in Sara Miketič. Uspeh na tekmovanjih je poleg veselja do treniranja in trdnega 
dela zagotovo velika spodbuda in motivacija za tekmovalce za nadaljnje delo. 
 

 
 

Ponedeljek, 6. 6. 2022     
Petošolci so imeli kulturni dan.Zjutraj so se zbrali na železniški postaji v Črnomlju in 
nestrpno čakali na vlak, ki jih je odpeljal v Metliko. Tam so si najprej ogledali 
Belokranjski muzej, kjer so spoznavali zgodovino Bele krajine. Nato so se odpravili na 
ogled metliške vinske kleti in se čudili velikim cisternam in sodom, kjer hranijo vino. 
Vožnja nazaj v Črnomelj je bila še posebej razburljiva, saj so se peljali z novim 
potniškim vlakom. Preživeli so poučno in zanimivo dopoldne. 
 

    
 



 
Šestošolci so v okviru tehniškega dneva obiskali podjetje Adria Dom v Kanižarici. 
Ogledali so si njihovo proizvodnjo in imeli priložnost, nekateri celo prvič, vstopiti v 
njihove hiške in videti njihovo notranjost. 
 

 
 
V rudarskem muzeju jih je gospod Janez popeljal po zgodovini rudarstva v Beli krajini, z 
upokojenim rudarjem pa so vstopili v rudarski rov in izvedeli, kako težaško je bilo 
rudarsko delo. Odšli so še do sončne elektrarne v bližini Svibnika, kjer sta jim sošolca 
David in Domen pokazala, kako lahko pridobivamo električno energijo. Na poti proti 
šoli so uspeli še pojesti zaloge iz nahrbtnikov in tako uspešno zaključili tehniški dan. 
 

 
 
 
 
 



Torek, 7. 6. 2022 
 
 
 
 
Ena največjih tradicionalnih 
dobrodelnih akcij Radia 1 je pred 
našo šolo pripeljala Miho Deželaka in 
njegovo ekipo, ki ima samo en cilj: 
čim več otrokom omogočiti počitnice 
na morju, večini od njih celo prvič. Že 
osmič zapored so se podali na pot po 
Sloveniji. Pred šolo se je zbralo veliko 
otrok in odraslih. Na dogodku so se 
predstavili folklorniki naše šole, 
učenci 5.c s plakati, pevski zbor OŠ 
MŠN in harmonikarji Jaka Maletič, 
Vito Bremec, Marcel Pezdirc in drugi. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Na šoli smo gostili ravnatelje Dolenjske, Posavja in Bele krajine v organizaciji Zavoda za 
šolstvo. 



Sreda, 8. 6. 2022 
Drugošolci so se z dežniki sprehodili do čebelnjaka na Majerju, katerega oskrbujejo 
varovanci Varstveno delovnega centra Črnomelj. Pričakal jih je nasmejan in zelo 
prijazen čebelar Dušan Milinković, ki jim je povedal veliko zanimivega o življenju čebel. 
Razkazal jim je čebelnjak, satovje, točilni aparat … Za konec pa so poskusili še odličen 
med. Zadovoljni in razigrani so se vrnili v šolo. 

  
Učenci 9. razredov so imeli zaradi slabega vremena namesto plavanja v telovadnici igre 
z žogo in ples. 
 
 

Četrtek, 9. 6. 2022 
Učenci 1.razredov so imeli športni dan Plavalno opismenjevanje. Plavanje so imeli v  
Dolenjskih Toplicah. Ob prihodu jih je reševalec iz vode seznanil s pravili obnašanja na 
bazenu, nato pa so se hitro podali na delo v bazen. Ker jim vreme ni bilo najbolj 
naklonjeno, so aktivnosti izvedli v notranjih bazenih. Z različnimi igricami so se učenci 
dva dneva prilagajali na upor vode, na potapljanje glave, gledanje pod vodo, na 
izdihovanje pod vodo, plovnost in drsenje. Prvošolčki so preživeli dva čudovita dneva 
polna vodnih radosti.  
 

 



Petek, 10. 6. 2022 
V Spominski hiši Otona Župančiča na Vinici je bil  pesniški večer ob Župančičevih 
dnevih 2022. tam so se predstavili tudi mladi belokranjski deklamatorji, ki so letos z 
deklamacijami pesmi Davida Bedrača sodelovali na Župančičevi frulici. Deklamirali so 
isto pesem kot so jo na predizborih Župančičeve frulice. Iz naše šole so nastopili Leon 
Spreizer, Peter in Gregor Kmetič, Anže Simčič in Ajda Bremec. 
 

Sobota, 11. 6. 2022 
 Finalne prireditve Župančičeve frulice, 
ki je bila  v Kulturnem domu v 
Črnomlju, se je kot finalista udeležila 
učenka Ajda Bremec. 
Naša učenka Ajda Bremec je v 
Kulturnem domu Črnomelj nastopila 
na zaključni prireditvi 32. Župančičeve 
frulice. Predstavilo se je 20 finalistov v 
štirih kategorijah. Na koncu prireditve 
je strokovna komisija razglasila 
zmagovalce, dobitnike Župančičevih 
frulic za najboljša pesnika in pastirskih 
rogov za najboljšega deklamatorja in 
pripovedovalca. 

 
Ponedeljek, 13. 6. 2022     

 



Na sprejemu pod lipami na Gričku pri županu Andreju Kavšku so bili 

najuspešnejši učenci naše šole – dobitniki zlatih priznaj Luka Filak, Sofija 

Despotovič, Matic Cimerman, Iva Horvat in Luka Hribernik, Ajda Bremec, 

finalistka Župančičeve frulice ter  zlati učenci turističnega krožka. 

 
Učenci petih razredov so se odpeljali v Nerezine, kjer so imeli poletno šolo v 

naravi. Trajala je pet dni. Spremljali so jih učitelji Jože Hudelja, Antonija Papež, 

Andreja Vraničar, Katja Žagar in Barbara Pezdirc. 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.  
 

  
 



Torek, 14. 6. 2022 
 
Na naši šoli se je odvil 
dogodek, poln zabave, petja 
in plesa, potekal pa je 3. 
šolsko uro v veliki 
telovadnici. Na njej so se 
devetošolci še zadnjič 

srečali z ostalimi učenci 
šole. Osmošolci so si 
morali z različnimi izzivi 
priboriti ključ. Tekmovali 
so v ličenju, petju, plesu, 
poznavanju devetošolcev 
itd. Na koncu je zmagal 8. 
a in ponosno v zrak 
dvignil prisluženi ključ. 
Devetošolci – agentje so 
se s kovčkom denarja zahvalili učiteljem, na koncu pa zapeli še pesem Čas. 
 

 



  

Luka  Filak je samo v letošnjem šolskem letu je osvojil sedem zlatih priznanj (iz 
fizike, geografije, 
kemije, 
razvedrilne 
matematike, 
Matemčka, 
Logične pošasti                  
in Turizmu 
pomaga lastna 
glava) in številna 
druga. 
Zelo smo 
ponosni, da je bil 

ta leta učenec naše šole, saj je bil ves čas vzgled drugim učencem, ne samo 
zaradi uspehov, ki jih je dosegal, ampak tudi zaradi svoje skromnosti, 
odgovornosti in lepega odnosa do soljudi. Postal je dobitnik naziva Učenec 
generacije. 
 

15. junij 2022 je dan, ko šolanje na Osnovni šoli Mirana Jarca zaključila zelo 
uspešna generacija. Že njihova letnica rojstva nakazuje na to, kaj je bila rdeča 
nit letošnje valete – James Bond in tajni agenti. Scenarij za popoldanski del 
valete je nastajal kar dobra dva meseca, učenci so pri tem pokazali izjemno 
voljo in pripravljenost za delo. Tudi idejno so veliko prispevali k programu, ki je 
bil čisto »bondovski«, saj so obiskovalcem razkrili številne skrivnosti in pokazali 
spretnosti, ki jih premorejo le dobri tajni agenti. 



Za pomoč pri valeti so se učenci in razrednika Mihaela Filak in Boris Starašinič 
zahvalili ravnatelju, pomočnici ravnatelja in vsem učiteljem ter tehničnemu 
osebju, ki so sodelovali pri pripravi valete, zlasti pa učiteljici Evi Starašinič, ki jim 
je ves čas nudila nepogrešljivo pomoč in podporo, za kar smo ji zelo hvaležni. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na starše, ki so prav tako prispevali pomemben 
delež k pripravi in izvedbi programa. Robert Strmec je poskrbel za ozvočenje in 
glasbo, Andrej Kmetič in Matija Štrucelj pa sta skupaj z njim popestrila 
zaključno pevsko točko. 
 

  

  
 

 



 

  
 

V tem šolskem letu smo vključeni tudi v projekt Dvig digitalne kompetentnosti, 

katerega namen je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in  

usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih  okolij in prožnih oblik 

učenja, ki bodo prispevala k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih 

delavcev, otrok in učencev. Projektni tim sestavljajo: ravnatelj Boris Mužar, vodja 

projekta Karmen Golobič ter člani Palmira Šašek, Darjan Grudnik in Darinka 

Gorše.  

Vključeni smo tudi v projekt Passage. Namen projekta je spoznati različne 

pedagoške prakse vključevanja otrok priseljencev in beguncev v izobraževanje. 

Sreda, 15. 6. 2022 
Učenci 9. razredov so bili še zadnjič v šoli. Prišli so po spričevala. Avtomobili in 

hodniki so bili pred odhodom  »okrašeni« z različnimi okraski. 

Četrtek, 16. 6. 2022  
Drugošolci so bili 

na plavanju. 

Odpravili so se v 

Dolenjske Toplice, 

kjer so preživeli 

prijeten dopoldan. 

Uživali so v vodnih 

radostih. Najbolj 

pogumni so se 

spustili po 

toboganu. Bili so 

navdušeni.  

Prvošolce so 

obiskali bodoči prvošolci iz Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Čardak. V 



skupni urici so naši učenci skušali bodočim šolarjem pričarati utrinek iz šolskega 

dne.  

 

Osmošolci so imeli tehniški dan Eksperimentiranja. 

 

Petek, 17. 6. 2022 
Prvošolci so se odpravili na športni dan. Pot jih je vodila do igrišča v Kanižarici, 

kjer so se še malo poigrali in pomalicali. Pot nazaj je bila zaradi vročine bolj 

naporna, vendar so se z mislimi na slastno kosilo veseli vrnili nazaj v šolo. 
 

 
 

Učitelji so petošolce so preverili, kaj so se naučili v teh petih dneh. Vsi so zelo 

napredovali v plavanju. Za nagrado so bili še v bazenu in se posladkali s 

sladoledom. 



Sobota, 18. 6. 2022 
V Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani je bila slavnostna podelitev 
nagrad za državna tekmovanja iz matematike, fizike in astronomije z naslovom 
»Bistroumi 2022«, ki jo organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
(DMFA) Slovenije. Udeležence sta pozdravila predsednica DMFA prof. dr. Nežka 
Mramor Kosta in državni sekretar na MIZŠ prof. dr. Darjo Felda. Podelitev, ki jo 
je vodil športni novinar Tomaž Hudomalj, sta popestrili umetniško in 
znanstveno obarvani odrski točki ter odrski intervjuji, razglasili pa so tudi 
slovenske ekipe za letošnja mednarodna tekmovanja za srednješolce iz 
matematike, fizike, astronomije in ekonomije. 
Na prireditev so bili vabljeni vsi učenci in dijaki ter njihovi mentorji, ki so na 
državnem tekmovanju v šolskem letu 2021/22 osvojili nagrado (ali pohvalo). 
Tako so 167 tekmovalcem in tekmovalkam podelili 196 nagrad in pohval za 19 
različnih tekmovanj, na katerih je sodelovalo skupaj 117.839 tekmovalcev iz 
704 šol in so skupaj prejeli 709 zlatih priznanj. 
 

   
 

 Čast prejema vabila na podelitev je imel tudi naš zlati devetošolec LUKA 
FILAK, ki je na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike osvojil tretje 
mesto in s tem tretjo nagrado. Svoje priznanje je ponosno in zasluženo prejel iz 
rok podeljevalcev Katje Kmetec in dr. Boštjana Kuzmana. 
Ob stoječem aplavzu vse dvorane se je na koncu prireditve Luka vrnil na oder in 
se pridružil vsem letošnjim nagrajencem za skupinsko fotografijo. 
 



 

  
 

 

Učenci 5. razredov so se vrnili z Nerezin  iz šole v naravi. Predzadnji dan so 

opravili testiranje za bronastega, srebrnega in zlatega delfina. 

 



Nedelja, 19. 6. 2022 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije vsako leto slovesno podeljuje zlata 
priznanja iz državnih tekmovanj iz znanj in srečanja mladih raziskovalcev z 
različnih področij. 
Priznanja podeljujejo vsako leto na prireditvi ZLATI TALENTI. 
Zlato priznanje iz kemije je že drugo leto osvojil učenec 9. razreda naše šole, 
Luka Filak. Udeležil se je prireditve v Cankarjevem domu v Ljubljani in prejel 
zlato Preglovo priznanje. 
 

  
 

Ponedeljek, 20. 6. 2022 
 

Pouk domovinske 

in državljanske 

kulture in etike v 

osmih razredih so 

izvedli malo 

drugače. V dveh 

skupinah so se 

odpravili na 

Občino Črnomelj, 

kjer jih je sprejela 

direktorica 



občinske uprave gospa  Danijela Nedič Orešič. Skupaj s svojimi sodelavci jim je 

predstavila posamezna področja, ki delujejo znotraj občinske uprave. Pokazali 

so jim svoje prostore, razvojne in investicijske projekte, ki jih že ali pa jih še 

bodo izvajali. Sprejel jih je tudi župan, gospod Andrej Kavšek, s katerim so 

prijetno pokramljali. 

 

Petošolci so bili doma, ker so se iz Nerezin vrnili v soboto. 
Torek, 21. 6. 2022 
Učenci četrtih razredov so imeli športni dan plavanje v Dolenjskih Toplicah. 

 

 

 

 

 

 

 

Na šoli smo imeli 

snemanje RTV 

SLO1. Posneli so 

učence 3. in 5. 

razredov Nežo in 

Anžeta Simčič, 

Nežo Grahek in  

Ajdo ter Vita 

Bremec. 

Razmišljali so o 

pisanicah, imenu 

mesta Črnomelj 

in o zelenem 

Juriju. 

 

Na prvi poletni dan so bili drugošolci zelo športno razpoloženi. Izvedli so še 

zadnji športni dan, pohod do Dolnje Pake. Kljub zelo vročemu dnevu so uspešno 

in brez večjih naporov prehodili začrtano pot.  



 

Četrtošolci so šli na plavanje. 

Učenca 9. a razreda, Mišel Raztresen in Nik Gregorčič, sta v mesecu maju in 

juniju večkrat obiskala učence prvega razreda in jim v času podaljšanega 

bivanja brala pravljice, kar jima je šlo odlično od rok. Učenci so ju zavzeto 

poslušali in ves čas spraševali, kdaj jih spet obiščeta. V zahvalo so jima narisali 

risbice, ki ju bodo spominjale na druženje z najmlajšimi učenci naše šole. 

   



 

Sreda, 22. 6. 2022 
Imeli smo generalko za nastop ob dnevu državnosti. Učitelji so na ocenjevalni 

konferenci poročali o dosežkih učencev. 

  

Četrtek, 23. 6. 2022 
Učenci 7. in 8. razredov so bili na plavanju – razredno, med razredno in prosto 
plavanje. 
Učenci 6.razredov odpravili v Krajinski park Lahinja, kjer so spoznali naravno in 

kulturno dediščino v tem delu Bele krajine. Še posebej zanimiv je bil Klepčev 

mlin v Pustem Gradcu. Pot so nadaljevali v Krajinski park Kolpa. V Šokčevem 

dvoru v Žuničih pa so še podrobneje spoznali predelavo in uporabo lanu, 

konoplje ter volne. 

 

 

 

 



Folklorni krožek je nastopil na Jurjevanju na prireditvi Pastirče mlado.. 
  

 
 

Petek, 24. 6. 2019 
Dan državnosti in zadnji šolski dan smo letos po dveh letih premora zopet 
obeležili s prireditvijo v veliki telovadnici šole. Program sta povezovala Sofija 
Despotović in Filip Vehovec. 
V uvodu je prisotne učence, zaposlene in starše nagovoril ravnatelj. 

V tem šolskem letu so se učenci veliko naučili in predstavili del tega. V 
programu sta nastopila oba pevska zbora, plesalka, recitatorji, igralci, glasbeniki 
ter učenci, ki so obiskovali turistični krožek, poslovili pa smo se z nastopom 
naših folklornikov. 

  



 

 

 

 

 



Nedelja, 25. 6. 2019 
Zaposleni so šolsko leto zaključili z dvodnevnim sindikalnim izletom. Potepali so 

se po Istri in se kopali na Brijonih. 

 

Učitelji in drugi zaposleni so bili v šoli do 1. julija 202. Leto so zaključili s sejo 
učiteljskega zbora in druženjem na Gačah, ki so ga organizirale Zlata Vranešič, 
Tjaša Žunič, Maja Nemanič, Katja Žagar in Bernarda Starašinič. 

 



 

Zaposleni so bili v času poletnih počitnic na potovanju po Portugalski in 
Madeiri. 

 



 

 

 


