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Ponedeljek, 6. 1. 2020 
Veselo smo zakorakali v novo koledarsko leto polni pozitivne energije in novih 
pričakovanj.  
 

Torek, 7. 1. 2020 

Učenci prvega razreda so v okviru delavnice Mali zobki delajo veliko delo spoznavali 
naše zobke. K njim sta iz ZD Črnomelj prišli medicinski sestri Anita Zajec Kambič in 
Ana Mavrin. 
Najprej so spoznavali mlečne zobe, ki so si jih tudi pravilno “poščetkali”. Pogovarjali 
so se o tem, kako še drugače skrbimo za svoje zobe. Zvedeli so, katera hrana je za 
zobe zdrava. Nato so si izdelali  lutke, s katerimi so na koncu zaigrali in predstavili 
zanimive zgodbice. 
 

 
 

 



Četrtek, 9.1. 2020 
Tretješolci so imeli tehniški dan. Najprej so spoznavali različne vrste ur in  se 
pogovarjali, kakšne ure so uporabljali nekoč. Nato si je vsak učenec iz kartona izdelal 
uro s kazalci.  

  
 

      
 

   



Učenci 8.a so  imeli sistematski pregled in cepljenje.                                                                                                    
Na OŠ Drska je bilo tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 
katerega sta se udeležil Ema Franko in Živa Šikonja. 
Že več let imamo v učilnicah 1.razredov težave z radonom. Učiteljice redno izvajajo 
meritve. Komunikacija z ustanoviteljem je vzpostavljena. Na šoli smo gostili tudi 
strokovnjaka za odpravo težav z radonom, ki bo pripravil načrt sanacije, po katerem 
bomo težavo odpravili. 
 

Torek, 14. 1. 2020 
Po 5. šolski uri smo imeli otvoritev nove učilnice 4. c razreda. V uvodu sta prisotne 
nagovorila razredničarka Lina Zupančič in ravnatelj Boris Mužar, ki je povedal, da je 
učiteljski zbor sprejel odločitev, da šolski zbornici spremenimo namembnost. Tako so 
anglistke dobile nazaj svojo učilnico, ki so jo za nekaj mesecev posodile razredni 
stopnji. Stroškov za učilnico je bilo 20 00 evrov, in sicer za opremo, urejanje balkona 
in vsega ostalega. Po novem smo edini, ki izvajamo »balkonski pouk«. Ravnatelj je 
tudi povedal, da bomo v prihodnje učilnice razredne stopnje opremili z novim 
ozvočenjem in sanirali učilnice 1. razredov, kjer je prisoten radon. 
Na koncu smo se posladkali z dobrotami, ki jih je ob tem dogodku pripravila 
razredničarka Lina Zupančič in šolski kuharji.  
 

   



 
 

 
 

Sreda, 15. 1. 2020 
Na OŠ Vinica je bilo področno Tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce. 
Udeležila sta se ga je Andraž Plut in Žan Ilc. 

 
Četrtek, 16.1. 2020 
 

Učenci 8.b so  imeli sistematski pregled in cepljenje. 

 

Petek, 17.1. 2020 

Učenci 4. razredov so imeli kulturni dan Pravljica. 



Učenci 1. razredov so imeli kulturni dan v Novem mestu. V KC Janeza Trdine so si 
ogledali predstavo Muca Copatarica (Prešernovo gledališče Kranj). Po predstavi so 
obiskali še Dolenjski muzej Novo mesto. Z zanimanjem so si ogledali arheološko 
razstavo in sodelovali v delavnici ARHEOLOŠKI PESKOVNIK. Preizkusili so se tudi 
v “izkopavanju” delov stare ogrlice in tako je vsak od njih za nekaj trenutkov postal 
pravi arheolog. 
 

 
 

 
 



Ponedeljek, 20.1. 2020 
Osmošolci in devetošolci so imeli tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja.  
 

Torek, 21. 1. 2020 
Petošolci so imeli tehniški dan Izkoriščanje vetra. 

 
Sreda, 22. 1. 2020 
Na naši šoli smo organizirali občinsko ekipno tekmovanje v badmintonu. Tekmovanja 
so se udeležile OŠ Loka, OŠ Vinica in OŠ Mirana Jarca. Pomerile so se ekipe mlajših in 
starejših učencev šol. naši učenci so se uvrstili na področno tekmovanje, ki bo v 
Mirni. 
 

 
 

Člani podjetniškega krožka so obiskali Upravno enoto Črnomelj. Tam jim je vodja SPOT 
točke (Slovenska poslovna točka) predstavila njihovo delovanje. Predstavila jim je 
postopek ustanavljanja podjetij od ideje do ustanovitve svojega podjetja. 
 



 
 

Četrtek, 23. 1. 2020 
Na naši šoli je potekalo tekmovanje za mlajše deklice in dečke v košarki.  Sodelovali 
sta le dve ekipi:  OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca. Naši košarkarji so osvojili 2. mesto. 
Ekipo je vodil trener Brane Jankovič. 
 

 



Sobota, 25. 1. 2020 

V športni dvorani Loka potekalo 9. tekmovanje v športnem plezanju v težavnosti. 
Športno plezalni odsek PD Črnomelj je pripravil atraktivne smeri za pet kategorij, v 
katerih so nastopili učenci petih belokranjskih osnovnih šol in dijakinje srednjih šol. 
Na tekmovanju so sodelovali tudi naši učenci: Urška Žalec, Julija Žafran Planinc, 
Manca Rjavec, Neža Badjuk, Nejc Šobar in Živa Veselič, ki je osvojila 1. mesto. 
 

  

 
Torek, 28. 1. 2020 

Obiskal nas je veleposlanik 
Republike Češke, gospod 
Juraj Chmiel. V prisotnosti 
župana Andreja Kavška in 
ravnatelja šole Borisa 
Mužarja je podelil 
priznanja petim učencem. 
To so Dina Husić, Mišel 
Raztresen, Blaž Strmec, 
Vito Štrucelj in Alma 
Šumar. Priznanja so prejeli 
za likovna dela, s katerimi 
so sodelovali na 47. 
mednarodnem likovnem 
natečaju Lidice 2019. 
Najvišjo nagrado – medaljo 
– pa je prejela šola za 
kolekcijo grafik. Nagrade in 
priznanj so bili učenci in 
mentorica Natalija Orlič še 



toliko bolj veseli, saj so ena od desetih šol izven meja Republike Češke, ki je v 
konkurenci 70. držav prejela to visoko priznanje za kolekcijo grafik. 
Veleposlanik, župan in ravnatelj so v svojih nagovorih izpostavili pomen 
mednarodnega sodelovanja, druženja in povezovanja mladih različnih nacionalnosti 
in kultur ter čestitali učencem, mentorici in šoli za osvojena priznanja. 
 

  
 
Imeli smo prvo generalko za osrednjo kulturno prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku. 
 

Sreda, 29.1. 2020 

Člani turističnega krožka so sredi priprav na tekmovanje Turizmu 
pomaga lastna glava. Letošnja tema je Festival naj bo. Pripravili so 
turistično projektno nalogo z naslovom Cicival. Turistični 
podmladkarji so se odločili, da bodo pripravili enodnevni festival, 
ki so ga poimenovali Cicival. Ime združuje besedi Ciciban in 
festival. V nalogi so podrobno opisali, kako si predstavljajo potek 
festivala, ki bo namenjen predvsem otrokom in njihovim staršem. 



Namen festivala je ponovno obuditi delo našega velikega pesnika Otona Župančiča in 
ga na različne načine predstaviti obiskovalcem festivala. Ob tem bodo spoznali like iz 
njegovega literarnega življenja, hkrati pa uživali v aktivnostih na prostem ob naši reki 
Kolpi. Otrokom bodo na voljo ustvarjalne delavnice s področja kulture in 
umetnosti,  kulinarike, športa ... Obiskovalci si bodo v okviru festivala ogledali tudi 
Župančičevo spominsko hišo. V okviru festivala bo potekala osrednja prireditev, na 
kateri se bodo poleg belokranjskih tamburašev predstavili tudi najboljši mladi pesniki 
in deklamatorji iz vse Slovenije, ki so predtem sodelovali na predizborih Župančičeve 
frulice po vsej državi. Dogajanje bodo popestrili tudi najmlajši pesniki, katerih dela 
bodo izbrana na natečaju Moja prva pesem. Poleg vsega dogajanja bodo ves čas na 
prizorišču postavljene stojnice, na katerih si bodo obiskovalci lahko ogledali pristne 
belokranjske izdelke in pridelke, možnost pa jih bodo imeli tudi kupiti.  Cicival bo 
potekal bo na Vinici pri Benetičevih ob reki Kolpi, in sicer drugo soboto v mesecu 
juniju. 

V prihodnjih tednih se bodo lotili še priprave turistične stojnice, s katero se bodo 
predstavili na tekmovanju turističnih podmladkarjev. 

 

Četrtek, 30.1. 2020 
Ekipnega področno tekmovanje v badmintonu v Mirni so se udeležili tudi naši učenci. 
Starejši učenci in učenke naše šole so osvojili 3. mesto. 
 

Petek, 31.1. 2020 
Po pouku smo imeli smo ocenjevalne konference za razredno in predmetno stopnjo  
ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja. 

 


