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Četrtek, 1. 9. 2022 
Počitnice so se končale in zopet se je začela šola. Pouk s 26 oddelki  in 407 učenci smo 
začeli normalno brez posebnosti. Razigrani in dobro razpoloženi smo zakorakali novim 
izzivom naproti. Učenci od 2. do 9. razreda so prejeli osnovne informacije o pouku in 
ostalih dejavnostih v novem šolskem letu v svojih matičnih učilnicah. 
Posebej slovesen je bil prvi šolski dan za 47 učencev, ki so šolski prag prestopili prvič. 
Učiteljice so jih skupaj z njihovimi starši popeljale v jedilnico šole, kjer je sledil pozdrav 
ravnatelja šole in župana, g. Andreja Kavška. Nato so si ogledali lutkovno-gledališko 
predstavo »Društva za boljši svet« Bodi moj prijatelj.  
 

 
 

 



Po predstavi so učiteljice prvošolce odpeljale v učilnice. Učenci so se posladkali s torto, 
prejeli rumeno rutico in se fotografirali. Zadovoljni s prvim šolskim dnem so polni vtisov 
odšli domov.  

 

 

 



Za starše učencev 1. razreda so učiteljice izvedle roditeljski sestanek za starše v pred 
vstopom v šolo v mesecu avgustu.  
 

Ponedeljek, 5. 9. 2022 
V popoldanskem času so imele razredničarke roditeljski sestanek za starše 3. razredov. 
Dogovorili so se glede izvedbe plavalnega tečaja in programom dela v tretjem razredu. 

 
Torek, 6. 9. 2022 
Zaznali smo prvo okužbo v 1. c razredu. 
Šestošolci so imeli športni dan v Dolenjskih Toplicah. Vsebina športnega dne je bilo 
preverjanje znanja plavanja. 
 

Sreda, 7. 9. 2022 
V skladu z Letnim 
delavnim načrtom šole 
smo drugo šolsko uro 
izvedli evakuacijsko vajo. 
V garderobi predmetne 
stopnje je prišlo do 
požara, ki  smo ga 
uprizorili  s posebno 
napravo PGD Črnomelj. 
Pritličje šole je bilo polno 
dima. Učenci so bili o 
požaru obveščeni preko 
šolskega radija. 
Organizirano in varno so 
se pod vodstvom 
učiteljev umaknili na 
zbirno mesto na igrišče za 
telovadnico. Vaji so se 
prijazno in strokovno 
odzvali tudi gasilci PGD 
Črnomelj. V skladu s 
protokolom smo o vaji 
seznanili Upravo za 
zaščito in reševanje. 
Gasilci pa so na njihov 
poziv v nekaj minutah 
prispeli na kraj dogodka 

in požar »pogasili«. 



  
 

Četrtek, 8. 9. 2022 

V popoldanskem času smo izvedli roditeljske sestanke za starše od 2.,4.,5.,7.,8. in  9. 
razredov. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Petek, 9. 9. 2022 
Na šoli smo imeli šolsko tekmovanje Male sive celice pod mentorstvom Borisa 
Starašiniča. Tekmovalo je 17 učencev. Uvrstili so se na regijski nivo. 
 

 

 

Ponedeljek, 12. 9. 2022  

Učenci 3. razredov so pričeli s plavalnim tečajem v bazenu na Otočcu. Spremljale so jih 
učiteljice Mojca Stojanov, Antonija Papež, Urška Petric in učitelj Jože Hudelja in ena od 
razredničark. Učenci so se pod vodstvom učiteljev prilagajali na vodo in izpopolnjevali 
tehniko plavanja. Vsak dan so se z bazena vračali veseli, nekateri pa tudi rahlo 
utrujeni. Škoda, da je teh pet dni tako hitro minilo. 
 

 



 

 
 

Od staršev smo 6. septembra prejeli obvestilo glede prve okužbe učenca v tem 
šolskem letu  s covidom. V septembru je bilo tako okuženih osem učencev in štiri 
učiteljice. 
TIC Novo mesto je učencem predstavil program za celoletne delavnice robotike na 
osnovnih šolah. 
 

Torek, 13. 9. 2022 
Nadaljevanje plavalnega tečaja. 
Devetošolci so imeli naravoslovni dan Močeril. 
Četrtošolci so se udeležili Pikinega festivala v Velenju,  katerega tradicionalno 
obiskujejo že vrsto let. Tokrat jih je spremljala novinarka in o naših učencih pripravila 
prispevek. Sodelovali so v številnih delavnicah in si s Piko Nogavičko ogledali različna 
razstavna mesta. Preživeli so lep in zanimiv dan ob Velenjskem jezeru. 
 

  
 

Naši učenci so se udeležili regijskega tekmovanja Male sive celice, ki je bilo v Vavti vasi 
pod mentorstvom Borisa Starašiniča. 



Sreda, 14. 9. 2022 
Nadaljevanje plavalnega tečaja. 
 

          
 
V popoldanskem času so razredniki izvedli roditeljske sestanke za starše 6. razreda, na 
katerem je staršem predavala tudi dr. Mojca Tomc v sklopu projekta Nadgradnja in 
razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu 
in lokalnih skupnostih. 

 
Četrtek, 15. 9. 2022 
 

Učenci 1.triade SO imeli športno uro nekoliko drugače. KZS s projektom Igriva košarka 
je pripravila zabavne vaje in igre ter poskrbela za boljšo prepoznavnost košarke med 
najmlajšimi.  



 
 

 
 
Petek, 16. 9. 2022 

 
Učenci 1. in 2. razredov 
v sklopu projekta ETM, 
v Kulturnem domu 
Črnomelj ogledali 
predstavo »Pijin 
kolesarski izlet«. 
Organizator dogodka je 
bila Občina Črnomelj, 
ki je ob tej priložnosti 
šolam in vrtcem 
podelila lepe in bogate 
nagrade. Učenci so se 
zadovoljni in polni 
vtisov vrnili v šolo. 



Ponedeljek, 19. 9. 2022 
Nadaljevanje plavalnega tečaja. 
Učenci od 1. do 5. razreda so na PROMETNO GOSENICO cel teden lepili nalepke v barvi 
semaforja, kako so prihajali v šolo – peš, z avtomobilom ali avtobusom, del poti peš in 
del poti z avtomobilom.  
 

Ob začetku šolskega leta so se na podjetju dm 
Slovenija odločili, da bodo slovenskim 
osnovnim šolam donirali razkužila za roke, in 
sicer 60 kosov po 500 ml za posamezno šolo. 
Gre za lepo gesto, ki jo znamo ceniti zaposleni, 
učenci in starši. Tudi naša šola je prejela 
brezplačno donacijo, prevzeli pa smo jo v 
prodajalni dm v Črnomlju. 

 
Torek, 20. 9. 2022 
 

Učenci izbirnega predmeta Šport za zdravje so se udeležili kolesarskega izleta po 
okolici Črnomlja. Pri Jelševniku so lahko preizkusili vožnjo z električnimi kolesi. 
Nadaljevanje in zaključek plavalnega tečaja v okviru športnega dne.  

 
Sreda, 21. 9. 2022 

  
Drugošolci so se odpravili na športni dan. Šli so na pohod čez gozd, mimo sv. 
Sebastijana in nadaljevali pot v smeri Dolnje Pake. Opazovali so spreminjajočo se 



naravo, prisluhnili zvokom v naravi in se poigrali na pokošenem travniku. Utrujeni, pa 
vendar polni lepih vtisov smo se vrnili v šolo.  
 

Tudi četrtošolci so se v okviru tedna mobilnosti podali na pohod v smeri Talčjega Vrha. 
Da pohod ni bil prezahteven, so imeli kar veliko pavz za malico in igro. 
 

  
 

Četrtek, 22. 9. 2022 
Starši šestošolcev so imeli roditeljski sestanek, na katerem je staršem predavala tudi 
dr. Mojca Tomc. 
 

Petek, 23. 9. 2022 

 
Učenci 1.razredov so imeli športni dan. Najprej so se odpravili na pohod. Ustavili so se 
na Majerju, kjer so se poigrali. Ustavili so se tudi v središču mesta, kjer je bil dogodek 



Športaj v mestu. Otroci so se preizkusili v različnih aktivnostih in se polni lepih vtisov 
vrnili v šolo. 
 

 
  

Tudi tretješolci so dan preživeli športno. Najprej so se v čudovitem sončnem jutru 
odpravili na pohod do Dolenje vasi in zaselka Žagarci.  Na povratku so se ustavili še v 
starem mestnem jedru Črnomlja, kjer so se preizkusili v različnih športnih aktivnostih, 
ki so potekale v okviru dogodka Športaj v mestu. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtošolci so obiskali dogodek Športaj v mestu, kjer 
smo se preizkusili v različnih športnih panogah. 



Dan slovenskega športa je potekal 23. septembra 2022. Parkirišče pred Črnomaljskim 
gradom je postalo pravo igrišče, saj je bil tudi letos organiziran dogodek »Športaj v 
mestu«. Predstavila so se različna športna društva in organizacije. Učenci so se lahko 
preizkusili v različnih športnih dejavnostih in uživali v športnem vzdušju. 
 

  
 

  
 
Pet učenk likovnic Veronika Vidmar, Zoja Badjuk in Vita Cindrič Grahek iz 9. razreda, 
Amanda Muhadri iz 8. in Pia Žalec iz 7. razreda z mentorico Natalijo Orlič se je 
udeležilo že 41. Ex tempora mladih likovnikov Bele krajine.  Tokratno srečanje je 
potekalo v Črmošnjicah, v občini Semič. Potekalo je pod naslovom Ustvarjamo danes, 
ohranjamo za jutri. Učenci so se posvetili naravni in kulturni dediščini nekoč 
znamenitega kočevarskega kraja – Črmošnjicam. 
Kočevarsko dediščino jim je na skupnem jutranjem srečanju predstavila Maridi 
Tscherne, ki jih je tudi pozdravila v njihovem nenavadnem jeziku. 
Učenke so slikarske motive v središču Črmošnjic. Kljub izredno mrzlemu jutru, se je 
ozračje hitro segrelo in delo na soncu je postalo prijetno. V mirnem in čistem ozračju 
so slike hitro nastajale. Vsako delo pa nosi tudi osebno noto ustvarjalke. Dela pa bodo 
po otvoritvi potovala po šolah in bodo na ogled učencem in vsem ostalim. 



 
 
Učenci izbirnega predmeta šport za zdravje so se preizkusili v hoji na 2 km v okviru 
ETM. Center za krepitev zdravja je izvajal test, analizo rezultatov pa smo opravili 
kasneje. 
 

Ponedeljek, 26. 9. 2022 
V popoldanskem času se je sestal učiteljski zbor na septembrski seji, kjer so poleg 
ostalega obravnavali Poročilo LDN in Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23.  
 

Torek, 27. 9.2022 
 

Na naši šoli smo 32. dneve evropske kulturne dediščine obeležili s številnimi 
dejavnostmi, ki so bile vsebinsko vezane na bogato zapuščino naših pesnikov in 
pisateljev Mirana Jarca in Otona Župančiča. Izvedene so bile v okviru kulturnih dni, v 
katere so bili vključeni vsi učenci naše šole. 
Naši najmlajši učenci, ki so pred dobrim mesecem prvič prestopili šolski prag, so s 
pomočjo svojih učiteljic brali, recitirali, peli in gibalno ustvarjali ob pesmih Otona 
Župančiča. Nekaj pesmi so tudi ilustrirali in jih speli v knjigo. 
 



 
 

Učenci drugega razreda so spoznavali dediščino mesta Črnomelj. V razredu so 
prisluhnili legendi Kako je Črnomelj dobil ime in si ogledali različne posnetke, 
fotografije mesta in življenja ljudi nekoč. Potem so se odpravili v staro mestno jedro. 
Ogledali so si Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, kjer so izvedeli veliko zanimivega o 
življenju naših prednikov in o nastanku Črnomlja. 
 

 
 
Obiskali so tudi Zakladnico, kjer so si ogledali film o nastanku gradu in se za nekaj časa 
spremenili v viteze. Vsa doživetja so učenci po prihodu v šolo izrazili še z ilustracijami. 
Tretješolci so obiskali spominsko hišo pesnika in pisatelja Otona Župančiča v Vinici, 
kjer jim je kustosinja pripovedovala o njegovem življenju in umetniškem ustvarjanju. V 
delavnici so na zanimiv način prebrali in dopolnili nekaj Župančičevih pesmi. Med 



potjo so se ustavili še v Adlešičih, kjer jim je gospa Nada Cvitkovič predstavila, kako se 
je nekoč izdelovalo laneno blago in belokranjske pisanice. 
 

 
 

 



Tudi na kulturnem dnevu četrtošolcev je bilo zanimivo. Posvetili so ga Miranu Jarcu. 
Obiskala jih je knjižničarka Breda iz Knjižnice Črnomelj in jim predstavila kamišibaj. 
Ustvarjanja so se lotili tudi sami. Vsak učenec je narisal svoj kamišibaj na izbrano 
pesem Mirana Jarca iz zbirke Zlati smehljaji. Za nekatere je bilo to prvo srečanje s 
kamišibajem. 
Na Otonovo pustolovščino, na kateri ne manjka njegovih nam vsem dobro poznanih 
ugank in drugih zanimivosti, so se hoteli odpraviti petošolci. A žal so morali zaradi 
narasle reke Lahinje dogodek odpovedati in ga prestaviti v mesec oktober. 
Šestošolci so raziskovali skrivnosti domačega kraja. V šoli so si na mobilne telefone 
naložili aplikacijo CŠOD Misija, nato pa jih je ta vodila po Črnomlju. 
 

 Pred kulturno in zgodovinsko pomembnimi 
točkami v mestu so se pojavili balončki, ki so 
jih lahko aktivirali šele na sami lokaciji. Po 
prebranem ali slišanem besedilu so reševali 
zastavljene naloge in zbirali točke. Zadostno 
število točk jih je nagradilo z virtualno značko 
– črnomaljsko presto. Med spoznavanjem 
mesta so se ustavili v Mestni muzejski zbirki 
Črnomelj in v Zakladnici pod gradom, kjer sta 
jim vodička Sonja in zgodovinar Janez pokazala 
in povedala veliko zanimivega o mestu in Beli 
krajini. 
Učenci 7. razredov so kulturni dan posvetili 
obema našima pesnikoma. Prehodili so del 
Župančičeve učne poti. Na poti so izvedeli 
nekaj zanimivosti o njunih življenjih in recitirali 
njune pesmi. Razredničarke so zanje pripravile 

prijetno presenečenje, saj so tudi same recitirale pesem. Uživali so še v reševanju 
kviza in pohod zaključili z ogledom Župančičeve spominske hiše. 
 

  
 
V številnih delavnicah, ki so potekali na šoli, so ustvarjali učenci osmih in devetih 
razredov. Tisti, ki radi likovno ustvarjajo, so risali Jarčeve portrete. V literarni delavnici 



so učenci pisali konse, v tehnični pa so delali silhuete iz lesa. Učenci, ki radi delajo z 
računalniki, so delali animacije in kvize o Miranu Jarcu, tisti, ki so dobri pevci, pa so 
peli uglasbene Jarčeve pesmi.  
 

 
 

Šesta delavnica je spremljala ostale delavnice ter s fotoaparati beležila njihovo delo, 
na koncu pa je nastal o dnevu krajši filmček. Dan so osmošolci in devetošolci zaključili 
v mali telovadnici, kjer so poročali in pokazali, kaj so tisti dan ustvarjali in se naučili. 
 

  



Sreda, 28. 9. 2022 
V popoldanskem času se je sestal svet staršev in svet šole. Obravnavali smo poleg 
ostalega Poročilo LDN 2021/22 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23. 
 

Četrtek, 29. 9. 2022 
 

Osmošolci so imeli naravoslovni dan. Šli so v Volčji potok, ker so si ogledali Arburetum. 
Na šoli smo izpeljali šolsko tekmovanje iz logike. 
 

Petek, 30. 9. 2022 
Učenci 5. razreda so imeli kulturni dan. V Velikem Nerajcu so se  podali na Otonovo 
pustolovščino.  
Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta se udeležila strokovne ekskurzije na Ciper. 

 

 
 

 



 
 

 
 


