
FEBRUAR 
 
 

Sreda, 1. 2. 2023 
Učenci so uživali na počitnicah tako ali drugače. Tudi letos brez snega v Črnomlju. 
Mnogi pa so uživali na smučišču Gače, ki ima letos veliko snega.   
 

Četrtek, 2. 2. 2023 
Na naši šoli smo imeli uspešno krvodajalsko akcijo. Kri je darovalo 165 oseb. 
 
 

Ponedeljek, 6. 2. 2023 
V prostorih knjižnice Črnomelj so učenci recitatorskega krožka nastopili na prireditvi 

Recitiranje ob kulturnem 
prazniku s  čudovitimi verzi 
pesnika Ferija Lainščka, 
kateri je bil tudi osrednji 
gost na prireditvi, ki jo 
Knjižnica organizira od leta 
2013. Da je Feri res izjemen 
pesnik dokazuje njegova 
bogata bibliografija, katera 
obsega čez 100 samostojnih 
monografskih izdaj in šest 
celovečernih filmov, ki jih 
zaznamuje prekmurska 

pokrajina in njeni ljudje. Je vsestranski umetnik, ki ustvarja tako za odrasle, kot 
mladino in otroke, ter velja za enega najbolj branih slovenskih avtorjev. Za svoje delo 
je prejel številne nagrade, nazadnje leta 2021 Prešernovo nagrado za življenjsko delo. 
Nastopajočih je bilo letos kar 37. iz naše šole kar deset – Peter in Gregor Kmetič, Ajda 
Bremec, Neža Grahek, Leon Spreizer, Eva Simonič, Nastja Kastelic, Manca Rjavec, 
Anže Simčič in Špela Škof. Uvodoma so jih pozdravili direktorica Knjižnice Črnomelj, 
gospa Anja Panja, župan Občine Črnomelj, gospod Andrej Kavšek ter gost gospod Feri 
Lainšček. 
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Torek, 7. 2. 2023 
Imeli smo generalko za kulturno prireditev. 
Starejša folklorna skupina je na povabilo ravnatelja OŠ Prevole Draženka Šolaje 
nastopila na prireditvi ob kulturnem prazniku. Najprej so se predstavili njihovi učenci, 
nato pa kot gostje tudi naši folklrniki. Nastopili so se z dvema odrskima postavitvama. 
Najprej so dekleta zaplesala plese Igraj kolo jabuko, Ostani sinko Jankotu in 
Črnomaljski most. V drugi postavitvi Bodimo veseli veselega srca pa so zaplesali še 
Rašplo, Pok šotiš in Zibenšrit. Nastopajočim in mentoricama Katji Kocjan Plut in 
Bernardi Starašinič, ki je pred več kot 35 leti službovala na omenjeni šoli, so krajani, 
učitelji in učenci namenili bučen aplavz. 

 
 

 



Sreda, 8. 2. 2023 
Kulturni praznik - pouka prost dan po šolskem koledarju. 
 

Četrtek, 9.2.2023 
 

Imeli smo generalko za kulturno prireditev. 
 

Petek, 10.2.2023 
Tretješolci so imeli kulturni dan 
Pesniške igrarije. V knjižnici 
Črnomelj so s pomočjo 

kamišibaja iskali rime. Ugotovili 

so, da bi potrebovali še ogromno 
več veščin in navdiha, če bi želeli 
postati pravi pesniki. Zato so raje 
prisluhnili verzom uveljavljenih 
slovenskih pesnikov Srečka 
Kosovela in Otona Župančiča ter 
verzom tujih ustvarjalcev Roalda 
Dahla in Johna Lennona. V sklopu 
kulturnega dne so si ogledali 
šolsko kulturno prireditev. 

 

 
 

  



Na šoli smo imeli prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Prireditev sta vodila Anže 
Simčič in Tea Ćućić. Predstavili so se recitatorji, 
pevska zbora, folklora, instrumentalisti in 
gledališčniki s skečem o Prešernu. Za fotografije sta 
poskrbeli učenki medijskega krožka Lira in Nuša. 
Prireditev so si ogledali učenci, učitelji in ostali 
obiskovalci. 

 
 

 

   
 

  
   

 

  



   
 

 Ponedeljek, 13. 2. 2023 
 

Torek, 14. 2. 2023 
Učenci 8. in 9. razredov so imeli športni dan. Na smučišču Gače so se sankali in 
smučali. 

 
 

Sreda, 15.2.2023 
Tretješolci so imeli zimski športni dan. Z avtobusom so se odpravili na Gače, kjer so se  
sankali.  

    



 
 

Osmošolci kulturni dan. Dan so pričeli z Mirančkovo malico in se odpeljali v Novo 
mesto.. V dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine so si ogledali predstavo 
Reformatorji na odru, v kateri sta igrala Boštjan Gorenc – Pižama in Nik Škrlec. Po 
končani predstavi so imeli voden ogled starega mestnega jedra, povzpeli pa so se tudi 
na razgledno ploščad. 

 



 
 
Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja. 
Tekmovanja so se udeležili štirje  tekmovalci, dva iz 9. razreda in dva iz 8. razreda. 
Nejc Malerič (9.B) in Matic Cimerman (8.B) sta bila najuspešnejša in sta se uvrstila na 
regijsko tekmovanje, ki bo 13. 4. 2023  na OŠ Drska v Novem mestu. 
 

Četrtek, 16.2.2023 
Učenci 6. in 7. razredov so imeli športni dan. Učenci so izbirali med smučanjem, 
sankanjem in pohodom. Preživeli so čudovit in aktiven dan na snegu.  
 

 
 



    

Izvedli smo govorilne ure v dopoldanskem in popoldanskem času. 
 

Petek, 17.2.2023 
Za devetošolce in njihove starše so po vseh slovenskih srednjih šolah potekali 
informativni dnevi. Vrata so jim bila odprta tudi v soboto.  
 

Sobota, 18.2.2023 
V Grižah je bilo regijsko lokostrelsko tekmovanje. Tekmovanja sta se udeležila učenka 
Urška Hribernik in učenec Vito Dukovčič. Zasedla sta 1.mesto in 6.mesto. Z 
rezultatoma je bila dosežena norma  za državno prvenstvo. Mentorica in trenerka je 
Lilijana Zvonka Grahek. 

 
 

Torek, 21.2.2023 
 

Pa smo dočakali pusta. Šola je bila polna krasnih maškar, ki so razposajeno pele, se 
vrtele, rajale, vriskale in skakale ter tako odganjale zimo. Praznovanje je bilo prisotno 
tudi pri malici, saj so se maškare veselo »basale« s slastnimi krofi.  
 



    
 
Šestošolci so imeli EKO dan. Iz odpadnih materialov (časopis, tetrapak, stari gumbi, 
ostanki volne …) so izdelovali pustne maske, okvirje za slike in lončke za pisala. Nekaj 
časa pa smo namenili tudi pogovoru o nevarnostih na internetu, saj je februar mesec 
varne rabe interneta. 
 

 



 
  
Na pustni torek se v učilnici podaljšanega bivanja niso nahajali učenci. Spremenili so 
se v ninje, miki miške, indijance, gusarje,… kot se za pustni torek spodobi. Da so si 
popestrili že tako zanimiv dan, so pri podaljšanem bivanju najprej izdelali “klovne 
kopitljačke”, katere so si učenci z veseljem odnesli domov. Da pa ne bi pustni torek 
minil brez plesa in petja, so si privoščili tudi pravo pustno rajanje. Vsi skupaj smo se 
zelo zabavali. 
 

 



 
 
 
Vpis otrok v prvi razred je potekal od 21. 2. 2022 dalje /3 dni/. 
 
 

 
 

 



Na državnem  tekmovanju iz angleščine V Šentvidu pri Stični na OŠ Ferda Vesela je 
tekmovala Karla Schweiger. 
Učenci 6. razredov so imeli tehniški dan z naslovom Eko dan. 
 

Sreda, 22.2.2023  

Ponovno je v funkciji potopni stebriček, ki omejuje pristop vozilom na parkirišče šole. 
Z ukrepom, ki ga podpirata Svet staršev naše šole in učiteljski zbor, želimo učencem 
zagotoviti čimbolj varen dostop do šolske stavbe. 
V popoldanskem času je zasedal svet staršev, kjer smo med drugim govorili o 
posodobitvah vzgojnega delovanja na šoli. 
 

Četrtek, 23.2.2023 
Učenci 7.a so imeli zobozdravstveni pregled. 

Ob letošnjem dnevu varne rabe interneta smo pripravili spletni seminar za 

starše z naslovom Pornografija na spletu in njen vpliv na otroke in mladostnike. 
 

Ponedeljek, 27.2.2023  

Četrtošolci so bili na obisku pri županu Andreju Kavšku. 

V popoldanskem času je zasedal svet šole. 

Sedmošolci so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Knjižnico Črnomelj. 

Knjižničarka Jožica Žunič jim je predstavila projekt in knjižnico. Ob koncu obiska 

so prejeli v dar knjigo Reformatorji v stripu avtorjev Boštjana Gorenca in Jaka 

Vukotiča. 

 
 

 



 

Torek, 28.2.2023 

Za učence in starše 7., 8. in 9. razredov  smo v popoldanskem času organizirali 

dogodek Kam greš pa ti naprej? Posredovali smo jim vse potrebne informacije 

pri izbiri srednješolskega programa. Mojca Frankovič  jih je seznanila    z roki za 

vpis, prijavami za  dijaške domove, štipendije …  
 

 



 

 
 
Sledila je praktična predstavitev srednješolskih programov. Našemu povabilu 
na dogodek so se prijazno odzvale Srednja kemijska in zdravstvena šola, 
Srednja ekonomska šola, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Srednja 
gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Gimnazija Novo mesto, Srednja šola 
Grm, Srednja šola Sevnica in Srednja šola Črnomelj. 
 

 
 



 
 

 

 

 


