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Torek, 3. 1. 2023 
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. 
 
 

Sreda, 11.1. 2023 
V popoldanskem času smo imeli sejo učiteljskega zbora. Obravnavali smo vzgojno 
delovanje na šoli. V pravilnike smo vnesli posodobitve. 
 

Četrtek, 12. 1. 2023 
Na šoli je potekalo tekmovanje »Ekokviz«, ki so se ga udeležile tudi štiri ekipe naše 
šole. Ekipa št. 2, ki so jo sestavljali Ajda Bremec (6.b), Sofija Despotović (7.c) in Matic 
Cimerman (8.b), je s 25 točkami dosegla odlično 3. mesto v regiji in 13. mesto med 
vsemi 792 tekmovalnimi ekipami. 
 

Petek, 13.1. 2023 

 
 

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.  

 
Ponedeljek, 16.1. 2023 

 Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz kemije.  
 



Torek, 17.1. 2023 
 
 
Lara Frankovič in Iva Aščić sta se udeležili  in 
Cankarjevega tekmovanja na Otočcu. /Po knjigi 
Nataše Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne/ 
 
 

  
 
Ekipa mlajših dečkov ja na občinskem tekmovanju v malem nogometu osvojila 3. 
mesto. 
 

Četrtek, 19.1. 2023 
V popoldanskem času smo imeli govorilne ure za starše.  
 

Petek, 20.1. 2023 
Na šoli smo organizirali občinsko ekipno tekmovanje v badmintonu. Poleg naših dveh 
ekip sta sodelovali še OŠ Loka in OŠ Vinica. Tekmovanje je potekalo po sistemu vsaka 
šola z vsako šolo v starejši in mlajši kategoriji. Šole so med seboj odigrale pet tekem in 
sicer ženske enice, moške enice, ženske dvojice in moške dvojice ter mešana dvojica. 
Ista igralca sta lahko odigrala največ dve tekmi. Set se je igral do 21 točk brez razlike. 
Ekipa mlajših učencev naše šole je zasedla 1. mesto. 



 
 

Ponedeljek, 23. 1. 2023 
Šestošolci so imeli tehniški dan z naslovom Igriva arhitektura, ki so ga izvedle 
mentorice iz Centra arhitekture Slovenije v treh učilnicah naše šole. Po uvodnem 
predavanju so ustvarjali v izkustveni delavnici in opravili arhitekturni sprehod s 
skiciranjem. 

 
 



 
 

Torek, 24. 1. 2023 
 
Člani turističnega krožka so sredi priprav na tekmovanje 
Turizmu pomaga lastna glava. Pripravili so turistično 
projektno nalogo povezano s športom Športanje in 
teamčkanje ob Koupi. V prihodnjih tednih se bodo lotili še 
priprave turistične stojnice, s katero se bodo predstavili na 
tekmovanju turističnih podmladkarjev Turizmu pomaga 

lastna glava. 

  
 



Sreda, 25.1. 2023 
4., 5. 6. in 7. razredov so imeli kulturni dan. V Kulturnem centru Janeza Trdine v 
Novem mestu so si ogledali gledališko predstavo Skrivno društvo KRVZ. 
 

 
 

Učenci 7. razreda so se v Novo meto peljali z vlakom, medtem ko so ostali razredi imeli 
prevoz z avtobusom. Po predstavi so odšli v na ogled knjižnice Mirana Jarca. Tam jim 
je prijazna knjižničarka predstavila razne oddelke knjižnice.  
Šestošolci so se z avtobusom odpeljali tudi v Sotesko, kjer smo si ogledali Muzej starih 
vozil in Hudičev turn. Sedmošolci so v Novo mesto potovali z vlakom. 
 

 



Učenci 3. razredih so imeli kulturni dan z naslovom Igrajmo se gledališče. 
 

 
 

V uvodnem delu so se pogovarjali o tem, kako nastane gledališka predstava in spoznali 
delo režiserja, igralca, kostumografa … V nadaljevanju kulturnega dne so se seznanili s 
krajšim dramskim besedilom in si razdelili vloge. Vsak učenec je izdelal lutko na palici 
in vadil svojo vlogo. Ob koncu dneva so vsi skupaj zaigrali v lutkovni predstavi. Jupi, 
uspelo nam je! 
 

 
 



 
 

Prvošolci so se odpravili na zimski športni dan na Jugorje. Tam smo se sankali in uživali 
v snežnih radostih.  
 

 
 

 
 



 
 
Četrtek, 26.1. 2023 

 
OŠ Mirna je 
organizirala ekipno 
področno 
prvenstvo v 
badmintonu. 
Udeležila se ga je 
tudi ekipa naše šole 
v sestavi: Matej 
Đaković, Domen 
Aš, Lana Filak in 
Špela Sever. 
 
 

Izpeljali smo ocenjevalne konference, kjer so učitelji predstavili delo in uspešnos 
učencev po oddelkih. 
 

Petek, 27.1. 2023 
Zadnji dan pouka pred zimskimi počitnicami, ki so v tem šolskem letu organizirane prej 
kot pretekla leta. 

 
 


