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Četrtek,   1. 12. 2022  
Začel se je veseli december.  

    
                                  Za dekoracijo je poskrbela učiteljica  Zlata Vranešič ob  pomoči učiteljic. 
 

Tretješolci so se v okviru tehniškega dne lotili izdelave različnih novoletnih okraskov, ki 
so jih izdelali iz papirja. Z njimi so okrasili učilnice, v katerih so si pričarali 
prednovoletno praznično vzdušje. 
Učenci in učitelji v podaljšanem bivanju, so stopili skupaj in se pridružili projektu ” 
Mala pozornost za veliko veselje”. Namen projekta je zbrati 22 tisoč prazničnih voščil 
za 22 tisoč starejših, ki bivajo v domovih in centrih za starejše po Sloveniji.  
 
 

   
Učenci 1. razredov so z veseljem izdelali zajeten kup voščilnic, učenci od 2. do 5. 
razreda pa so na te voščilnice napisali lepa voščila in želje za prihajajoče praznike. Vsi 



skupaj upamo, da bo naša mala pozornost resnično dosegla veliko veselja in narisala 
nasmehe na obraze starostnikov po Sloveniji. 
 
V soboto, 24. 11. 2022, je na OŠ Mirana Jarca Črnomelj potekalo državno 
tekmovanje iz prostorske predstavljivosti Matemček.  
Udeležilo se ga je 18 učencev naše šole od 1. do 9. razreda. Učenci so se dobro 
odrezali, saj so osvojili 4 srebrna in 1 zlato državno priznanje. 
Dobitniki srebrnih priznanj so: Anže Stopar (2. b), Julij Štefanič (3. a), Matic Cimerman 
(8. b) in Aleksej Aš (9. a). Dobitnica zlatega priznanja je učenka Nađa Jovanović (8. b).  
 

Petek, 2.12. 2022 
 Na predvečer veselega dne kulture je na OŠ Prule v Ljubljani potekala podelitev 
nagrad 3. mednarodnega likovnega natečaja Otroška grafika.Na OŠ Mirana Jarca 
Črnomelj imamo dva nagrajenca – Neža Šikonja je prejela zlato priznanje in nagrado, 
Anže Simčič pa srebrno priznanje in nagrado. 
Dela obeh ustvarjalcev, Neže in Anžeta, sta uvrščena tudi na razstavo in v katalog 
natečaja. Mentorica ustvarjalcema je bila Natalija Orlič. 

Med 1092 originalnimi 
grafičnimi listi otrok, ki so 
prispela iz Slovenije, Bolgarije, 
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Poljske in Rusije, je 
mednarodna strokovna žirija 
pregledala vsa prispela dela in 
jih izbrala za razstavo. Dela so 
bila razvrščena v tri starostne 
kategorije: 5 – 8 let, 9 – 12 let, 
13 – 16 let. V vsaki kategoriji pa 
so bila izbrana dela za zlate in 
srebrne plakete ter dela za 
priznanja za posebne dosežke 
šol s prilagojenim programom. 
Ostali avtorji izdelkov so prejeli 
bronasto priznanje za kvalitetno 
likovno delo. 
1026 avtorjev iz 87. osnovnih 
šol in likovnih ustanov je s 
pomočjo 106. mentorjev 
poskušalo ujeti zanimive 
trenutke, dogodke ali doživetja 
na tematiko »POD SVOBODNIM 

SONCEM«. Dela so izvedena v različnih grafičnih tehnikah: črno-bela in barvna 



monotipija, tisk s pečatniki, kolažni tisk, kartonski tisk, šablonski tisk, vrez v peno, črno-
beli in barvni linorez, suha igla, kolagrafija v visokem in globokem tisku, jedkanica in 
tudi mešane tehnike. 
 

   
 

Ponedeljek, 5.12. 2022 
Zaposlena iz Policijske postaje Črnomelj Janez Dražumerič in iz  SKP Novo mesto  Mirjam 
Repovž sta učencem 7., 8. in 9. razredov predstavila nevarnosti in posledice 
pirotehničnih sredstev. Pogovorili so se tudi o različnih vrstah nasilja. Učenci jo jima 
pozorno prisluhnili in jima postavili številna vprašanja, kar kaže na to, da jih je 
obravnavana tematika zelo pritegnila.  
 

 



Torek, 6.12. 2022 
Na šoli smo izpeljali šolsko tekmovanje iz zgodovine. 
 
 

Sreda, 7.12. 2022 
Na šoli smo imeli generalko za prireditev za upokojene učiteljice in učitelje. 
 

Četrtek, 8.12. 2022 
V prazničnem decembrskem času smo za upokojene učiteljice in učitelje ter druge 
zaposlene na Osnovni šoli Mirana Jarca in Osnovni šoli Loka pripravili vsakoletno 
družabno srečanje. Letos ga je organizirala naša šola. Pripravili smo bogat novoletno 
obarvan kulturni program.  
 

       
 

 



  
 
Nastopili so recitatorji, prvošolci, OPR, MPZ, folklorniki, pianisti, viiolinistka. 
Obiskovalce sta nagovorila ravnatelj naše šole in ravnatelj OŠ LokaBoštjan Papež. 
Prisotne, tudi starše, sta seznanila z dosežki in dogajanjem v preteklem letu ter jim 
zaželela vse dobro v novem letu.  
Po končanem programu smo se družili ob okusni hrani in pokramljali o dogodkih 
preteklega leta. 
 

 



Petek, 9.12. 2022 
Drugošolci so imeli tehniški dan Praznični čas. 
 

Sobota, 10.12. 2022 
Zaposleni smo imeli novoletno zabavo že tradicionalno v gostilni Muler skupaj z OŠ 
Loka. 

 
Ponedeljek, 12.12. 2022 

 
 
Iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto smo gostili gospo 
Matejo Petric, ki je na naši šoli izvedla štiri delavnice, in sicer o 
medsebojnih odnosih,  sodelovanju med učenci in o učenju. 
Delavnice je izvedla v različnih oddelkih. 
 

 
Torek, 13.12. 2022 
Na šoli smo postavili razstavo Extempore, katero si bodo ogledali tudi starši, ko bodo 
prišli na govorilne ure. 
 

 
 

 

Sreda, 14.12. 2022 

Učenci šahovskega krožka Toni Starašinič, Luka Hribernik in Matic Cimerman so se pod 
mentorstvom Borisa Starašiniča  udeležili medobčinskega posamičnega  šahovskega 
tekmovanja  za osnovne in srednje šole, ki je potekalo v prostorih Obrtne zbornice 
Črnomelj. Organizator tekmovanja je Šahovsko društvo Stari trg ob Kolpi.  



  
 

 



 
 
 
 
 
 
V rojstni hiši Mirana Jarca so 
odprli spominsko sobo o Miranu 
Jarcu. Na dogodku sta kot 
recitatorki Gledališke skupine ZIK 
Črnomelj nastopili Eva in 
Bernarda Starašinič.  
 
 

Četrtek, 15.12. 2022 

Izvedli smo redno govorilno uro. Za starše naših učencev. 
 

Petek, 16.12. 2022 
Na šoli smo gostili ravnatelje Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Obravnavali so romsko 
problematiko, ki je po šolah zelo pereča. 
 

 



 
V zborniku Teden Umetnosti v šoli in vrtcu 2022 so prikazane 
dejavnosti izvedene v 19 vrtcih in 63 šolah. Teden umetnosti je 
bil organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter Ministrstvom za kulturo.  Projekt ja 
organiziral Zavod za šolstvo. Med sodelujočimi  je tudi naša šola.   
 
Tri učenke  Ameli Štefanič, Alje Rajf in Maruše Pezdirc so se s svojimi likovnimi deli 
uvrstile na mednarodno razstavo likovnih del Mini restART v Srbiji. Razstava del 
majhnih formatov z naslovom Druga stran oblaka je že četrtič zapored potekala  v 
Srbiji, v Veliki Plani. Na mednarodni natečaj je prispelo 4031 del iz 26 držav v starosti 
od 4 do 18 let. Prispela dela je pregledala in ocenila strokovna žirija v sestavi Dr. Ana 
Milošević /umetnostna zgodovinarka/,  Tanja Pavlović Panov /diplomirana slikarka in 
likovna pedagoginja/ in  Uroš Stojiljković /magister slikarstva/. Za razstavo je bilo 
izbranih 1118 del v petih starostnih kategorijah. 
Iz naše šole smo na natečaj poslali grafike in slikarska dela v mešani tehniki.  
 

   
Ameli Štefanič                                     Alja Rajf                                                Maruša Pezdirc 

 

Ponedeljek, 19.12. 2022 
 
 
 
Učenci naše šole so si v Kulturnem domu Črnomelj 
ogledali nov slovenski film Kapa. Gre za prvi slovenski 
božični celovečerni film režiserja Slobodana 
Maksimovića, ki zgodbo o dečku, ki nima nič, in 
deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in 
jo poveže v topel, humoren in mestoma tudi napet 
film. Film je na sarajevskem festivalu dobil nagrado za 
najboljši otroški film, kar potrjuje, da gre za 
kakovostno narejen film in predstavlja pravo 
praznično doživetje. 
 



Sreda, 21.12. 2022 

Učence 2. razreda so šli na tridnevno šolo v naravi v CŠOD Lipa v Črmošnjice. 
Po prihodu so se odpravili na bližnji hrib, kjer so se sankali, gradili snežake in uživali v 
zimskih radostih. V popoldanskem času so iskali ravnovesje na gugalnici in tehtali 
različne predmete. Preizkusili so se tudi v zanimivih ravnotežnostnih igrah. Po obilni in 
zelo okusni večerji so se odpravili na nočni pohod s petrolejkami. V pričakovanju 
novega dne so hitro in brez težav zaspali. 
 

   
 

Zbudili smo se v sveže, sončno jutro. Po zajtrku so pričeli z različnimi dejavnostmi. 
Najprej so si iz lesa izdelali smrečico, v kuharski delavnici spekli čokoladne piškote, na 
koncu pa se preizkusili še v streljanju z lokom. Zelo so se razveselili obiska ravnatelja. 
Po dobrem kosilu so se odpravili na daljši pohod ob Divjem potoku. Kljub utrujenosti 
so nestrpno pričakovali družabni večer s plesom. Bilo je res zabavno. 

  
 
Zadnji dan so zaključili v prazničnem vzdušju. Ob poslušanju in petju zimskih pesmi, si 
je vsak izdelal svoj novoletni okrasek, ki ga je z veseljem odnesel domov. 
 



 
 

Ekipa naše šole se je udeležila občinskega tekmovanja v odbojki za starejše deklice na 
OŠ Belokranjskega odreda Semič, ki je bila organizatorica letošnjega tekmovanja. Pri 
starejši dečkih sta bili samo dve ekipi, pri deklicah pa štiri ekipe. Igrali so po sistemu 
vsaka ekipa z vsako na dva dobljena seta do 25 točk. Najboljši sta bili ekipi 
organizatorja turnirja. Naša ekipa fantov je osvojila 2. mesto, dekleta pa 4. Borili so se 
po svojih najboljših močeh, vendar niso bili najbolj uspešni. 
 

 



V športni dvorani smo imeli generalko za prireditev. 
 

 
 

Četrtek, 22.12. 2022 

V športni dvorani smo imeli generalko za prireditev. 
 

Petek, 23.12. 2022 

Zadnji dan pouka v tem koledarskem letu je učence prvih in drugih razredov OŠ 
Mirana Jarca obiskal Dedek Mraz. Spremljali sta ga snežinki Urška in Eva, ki sta 
učencem prebrala pravljico Snežinki. 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. 
 

 



Na prireditvi v telovadnici OŠ Mirana Jarca Črnomelj smo obeležili državni praznik – 
dan samostojnosti in enotnosti ter se slavnostno poslovili od koledarskega leta. 
Program so povezovali Alina Ferati, Lina Jukić, Vita Cimerman in Peter Kmetič, ki so 
nas v praznike popeljali v slogu junakov iz Ledenega kraljestva. Nastopili so otroški 
pevski zbor, mladinski pevski zbor, recitatorji iz 1. razreda, folklorniki, učenci plesnega 
krožka, učenci z glasbenimi točkami ter  učenki s twirling točkama. V zaključku 
prireditve nas je nagovoril tudi naš ravnatelj. Učenci mladinskega pevskega zbora so 
zapeli himno naše šole, katera je pred leti nastala pod mentorstvom upokojene 
učiteljice Vlaste Hutar. 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V jedilnici šole je ravnatelj 
zaposlene spomnil na 
pomembne dogodke v tem 
koledarskem letu in jim 
zaželel vse dobro v letu 
2023.  
 

 
  


