
FEBRUAR 
 
 

Ponedeljek, 3.2.2020 
Imeli smo generalko za Osrednjo občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku. 
 

Torek, 4.2.2020 
 V popoldanskem času smo prvo generalko s starši učencev za prireditev. Na OŠ Veliki 
Gaber sta učenca Žiga Forstner in Klemen Rožič Šostar tekmovala na področnem 
tekmovanju iz znanja zgodovine. 
V športni dvorani Loka je potekalo medobčinsko tekmovanje  malem nogometu za 
mlajše dečke. Nogometni turnir je organiziral aktiv športnih pedagogov na OŠ Loka. V 
ekipi OŠ Mirana Jarca so nastopali:  Luka Filak,  Mišel Raztresen,  Rok Petrović,  Iztok 
Zagorc, Nik Gregorič, Nejc Ferfolja, David Ćućić in Filip Vehovec. Osvojili so 1. mesto. 
 

 
 

Sreda, 5.2.2020 
Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz fizike. 
Imeli smo generalko za prireditev. 

 



Četrtek, 6.2.2020 

V telovadnici šole je potekala osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku, na kateri so podelili Župančičeva priznanja za leto 2019. 
V uvodnem delu je zbrane nagovoril župan Občine Črnomelj, gospod Andrej Kavšek, 
osrednji govornik pa je bil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. 
Prejemniki Župančičevih diplom so bili Nastasja Schweiger, Jaka Birkelbach in Andrej 
Kunič. 
Bogat kulturni program z naslovom Nekaj je v zraku … nekaj lepega je pripravila OŠ 
Mirana Jarca Črnomelj v sodelovanju z JSKD, Glasbeno šolo Črnomelj in s starši. 
Na prireditvi, katere rdeča nit je bil Mali princ, so sodelovali: OPZ, MPZ, folklorni 
krožek, plesalci in recitatorji učenci, učitelji ter starša Tatjana Škof in Rok Simčič ter 
ansambel staršev pod vodstvom Andreja Kmetiča. 
 

 

 
 



            
 

 

  
 

  



 

  
 

 
 
Petek, 7.2.2020 
 

Kulturni program z naslovom Nekaj je v zraku … nekaj lepega  smo ponovili tudi za 
učence naše šole, katerim so se pridružili tudi zunanji obiskovalci.  

 



   
 
  
Po prireditvi smo nadaljevali s kulturnim dnem za učence1., 6., 7., 8. razredov. Učenci 
so spoznavali domači kraj. Raziskovanje so izvajali na inovativen način – s pomočjo 
mobilne aplikacije CŠOD Misija, ki so si jo učenci namestili na mobilne telefone. 
Misija jih je vodila od Kulturnega doma čez Griček ter po starem mestnem jedru 
Črnomlja. Na posamezni točki se jim je na ekranu pojavil opis zanimivosti, ki jih je 
opozoril na bogato preteklost Črnomlja. Opisom zanimivosti so sledila z njo povezana 
vprašanja. 
Šestošolci so se med raziskovanjem domačega kraja obiskali Bernardo Kump, 
sedmošolci so reševali Mega kviz in si ogledali razstavo o Adamu Bohoriču ter knjige 
o Črnomlju, osmošolci so obiskali knjižnico Črnomelj in si ogledali  nadaljevanko o 
Prešernu. 
 

  

 
 

  



 

    
 

Ponedeljek, 10.2.2020 

V popoldanskem času smo imeli sejo učiteljskega zbora. V samoevalvaciji smo 
govorili o nasilju /Teja Svetelšek, Ana Plut/. 
 

  
Torek, 11. 2. 2020 

 
Dan varne rabe interneta 2020 je potekal 
pod sloganom »Skupaj za prijaznejši 
internet«. Cilj prihajajočih aktivnosti v 
okviru meseca varne rabe interneta je 
spodbuditi vse deležnike k ustvarjanju 
prijaznejšega interneta za vse, še posebej 
za najmlajše uporabnike interneta. 
 

 

Četrtek, 13.2.2020 
Četrtošolci so imeli tehniški dan, na katerem so veliko naučili o elektriki in 
magnetizmu. Po načrtu so izdelali električni krog. S poskusi so preverjali prevodnost 
in neprevodnost elektrike. Naredili so magnetno nihalo, s katerim so preizkušali 
magnetnost različnih predmetov. 
Nejc Šobar, Filip Peteržinek, Luka Filak, Eva Mavsar in Andraž Plut so se udeležili 
področnega tekmovanja iz geografije, ki je potekalo na  OŠ Grm v Novem 



mestu. Letošnja tema tekmovanja je: Podnebne spremembe – opomin narave 
sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva. Luka Filak se je z drugim mestom v 
svoji kategoriji uvrstil na državno tekmovanje. 
 
 

Petek, 14.2.2020 
Za devetošolce in njihove starše so po vseh slovenskih srednjih šolah potekali 
informativni dnevi. Vrata so jim bila odprta tudi v soboto. 
Tretješolci so se preizkusili v vlogi lutkarjev. Pogovarjali so se o gledališču in 
spoznavali različne lutke. Nato so se seznanili z dramskim besedilom Čarovnikovo 
darilo in si razdelili vloge. Sledila je izdelava lutk, priprava odra in uprizoritev lutkovne 
igrice. 

  
 

Učenci petih razredov pridobivali nove spretnosti. Imeli so tehniški dan. Izdelali so 
mlin na veter, vetrnico, padalo in preizkušali delovanje svojih izdelkov. 
 

 
 



 

Ponedeljek, 17.2.2020 

Učenci 9. razredov so imeli naravoslovni dan Biotehnologija in genetika. Aktivnosti so 
potekale v biološki učilnici in v kemijskem laboratoriju Biotehniške gimnazije v 
Sevnem. Izvedli so vajo kloniranja bakterij površine prsta in proučevali praživali v 
aktivnem blatu. Urili so se v rokovanju z gorilniki in uporabi binokularnih 
mikroskopov. 

 
 
 

Torek, 18. 2. 2020 
V prostorih Občine Črnomelj potekal že 30. otroški parlament, ki ga vsako leto 
organizira DPM Črnomelj. Udeležilo se ga je šestnajst parlamentarcev iz šestih 
osnovnih šol občine Črnomelj. Glavna tema, o kateri so parlamentarci debatirali, je 
bila Moja poklicna prihodnost. Letošnjo sejo je vodil učenec naše šole Klemen Rožič 
Šoštar, ki je svojo nalogo opravil odlično. Preostali predstavniki OŠ Mirana Jarca 
Črnomelj so bili še Bor Kunič, Sofija Despotović in David Brezar.  
Na seji sta bila prisotna tudi Sonja Strgar, predsednica DMP Črnomelj in župan občine 
Črnomelj, gospod Andrej Kavšek, ki je učencem predstavil svojo življenjsko poklicno 
pot. Na regijskem otroškem parlamentu, ki bo marca v Novem mestu, bosta našo 
regijo zastopala učenca naše šole Bor Kunič in David Brezar. 
 



  

 
Sreda, 19.2.2020 

Ekipa mlajših dečkov OŠ 
Mirana Jarca je na 
medobčinskem tekmovanju 
v malem nogometu, ki ga je 
organizirala naša šola,  
osvojila 2. mesto. Ekipo so 
sestavljali: Luka Filak, Mišel 
Raztresen, Rok Petrović, Jan 
Petrović, David Ćućić, Iztok 
Zagorc, Nik Gregorič, Nejc 
Ferfolja in Maks Žan Bubnjić. 
 

Četrtek, 20.2.2020 
Imeli smo roditeljske sestanke, na katerih so učitelji staršem predstavili delo v 
oddelčnih skupnostih, učni uspeh … 
 

Petek, 21.2.2020 
Učenci 8. razreda so imeli kulturni dan. Najprej so v Radovici obiskali Osnovno šolo 
Brihtna glava, nato pa še Belokranjski muzej v Metliki.  
 



Sobota, 22.2.2020 
Starejša folklorna skupina naše šole je gostovala v Jastrebarskem na prireditvi »Moje 
kolo malo« na povabilo kabineta župana Andreja Kavška. Predstavili so se z odrskima 
postavitvama  PO PRESTE NA PLAC  in FANT PA PUNCA, RIT SE GUNCA. Po prireditvi 
so naši folklorniki tekmovali v vaških igrah, kjer so se odlično odrezali. Prejeli so 
številne zlate medalje. 
 

 
 

Sreda, 26.2.2020  

Učenci turističnega krožka so se pripravljali na tekmovanje Turizmu pomaga lastna 
glava. Izdelovali so razstavo, se usposabljali za nastop na stojnici in vadili povabilo za 
obisk stojnice. 

 
Učenci predmetne stopnje 
so bili na izletu od  27. 2.  do 
1. 3. v času počitnic v 
Londonu, kjer so preživeli tri 
krasne dneve. Med 
potepanjem so si gledali tudi 
mestne znamenitosti. 

 

V tednu zimskih počitnic od 24. 2. do 28. 2. 2020 so učenci uživali tako ali 

drugače. Tudi letos brez snega.   


