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Ponedeljek, 2. 3. 2020   
Pojavili so se prvi primeri KORONA virusa tudi v Sloveniji. Na šoli smo pripravili Načrt 
zagotavljanja kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju korona virusa COVID-19. 
Razredniki so učencem razdelili slikovno gradivo po navodilih NIJZ. Slika z navodili o 
umivanju rok in higieni kašlja je v vsaki učilnici.  
 
Učenci prvega razreda so že prvi dan po počitnicah preživeli aktivno. Obiskala jih je 
gospa Ana iz ZD Črnomelj. Predstavila jim je gibanja različnih živali, katera so skušali 
posnemati tudi sami. Pri tem so se zelo zabavali in urili različne gibalne spretnosti.  
 

 
 

 
 



Torek, 3.3. 2020 
V Portorožu je bil dvodnevni seminar za pomočnike ravnateljev, katerega se je 
udeležila Bernarde Starašinič. 
 
 

Sreda, 4.3.2020 
Učenci prvega razreda smo imeli  tehniški dan. Obiskali smo DOMAČIJO ŠKOF 
“ŠRAJF” na Črešnjevcu pri Semiču. Gospa Sonja jim je najprej prikazala strojno 
pripravo testa za kruh. Učenci so  premesili vsak svoj hlebček, ki je najprej malo 
počival. Hlebčki so se spekli v krušni peči. Vsak je svoj hlebček odnesel domov, 
katerega so s svojimi domačimi z veseljem pojedli. 

 
 

 
 



Četrtek, 5.3.2020 
Učenci 5. razredov so imeli naravoslovni da Zdrava šola. 
  

Petek, 6.3. 2020 
Izvedli smo fotografiranje učencev, učiteljev, oddelčnih skupnosti in letošnje 
generacije devetošolcev. 
Učenci folklorniki OŠ Mirana Jarca Črnomelj z mentoricama Katjo Kocjan Plut in 
Bernardo Starašinič so se udeležili snemanja oddaje Dobro jutro, ki je potekalo na 
parkirišču pred črnomaljskim gradom. Zaplesali so: Igraj kolo, Šotiš, Hruške, jabuke, 
slive in ples Naša mlada nevesta. Folklornike so spremljali: David Kočevar na 
harmoniki, Iva Pezdirc na klarinetu in Ajda Bremec na »gudalu«. 
 

 
 

  
 

Recitatorji Ajda Bremec, Peter in Gregor Kmetič, Anže Simčič in Manca Rjavec so 
nastopili na prireditvi Razvajaj se v mestu v starem mestnem jedru. Pridružili so se 
jim plesalci rumbe Živa Šikonja, David Brezar, Žiga  in Hana Muhič. 
 



  
 

 



Sobota, 7. 3. 2020   
4. judo Pokala Žirov so se člani judo kluba Bele krajine zaradi pojava KORONA VIRUSA 
v Metliki udeležili z okrnjeno ekipo le treh tekmovalk. Ana VIDERVOL, učenka OŠ 
Mirana Jarca Črnomelj, je v starostni kategoriji U8 osvojila 2. mesto in srebrno 
medaljo. 
 

Ponedeljek, 9. 3. 2020   
Pretekli teden so tudi v sosednji občini Metlika zaznali prve primere okužbe s 
korona virusom. Ob tem se je  pojavilo veliko vprašanj, vezanih na zdravstveno 
varnost otrok in zaposlenih, na delovanje šole, preventivo, ukrepov v primeru 
epidemije ipd. Stališče NIJZ in MIZŠ je bilo, da trenutna epidemiološka situacija ne 
narekuje izrednih ukrepov ter da delo v šoli poteka normalno. Šola je v začetku 
preteklega tedna izdelala NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA OB 
POJAVU IN ŠIRJENJU KORONA VIRUSA COVID-19, z njim je seznanila vse zaposlene 
ter posredno učence šole in začela s poudarjenim izvajanjem preventivnih ukrepov. 
 

Učence 4. b razreda je obiskal župan Andrej Kavšek.  
Pri predmetu družba so obravnavali temo Moj domači kraj. Pogovarjali so se o 
naseljih, predvsem pa o kraju, v katerem živimo. Spoznali so, kaj je občina in katere 
so njene pristojnosti. Naloga v delovnem zvezku nas je vzpodbudila k razmišljanju o 
morebitnih pomanjkljivostih v domačem kraju in naj to napišemo kar samemu 
županu. Vestno so jo izpolnili. 
Gospod župan jih je presenetil in jim prišel povedat odgovore kar v razred. Izvedeli 
so marsikaj zanimivega, in sicer,  kako bodo obudili staro mestno jedro, kako bo 
izgledala Jurjevanjska draga … Zanimivo je bilo slišati tudi to, kako je župan potoval 
po svetu. 
 

 



Seje 30. regijskega šolskega parlamenta sta se udeležila Bor Kunič in David Brezar. 
Potekala je v prostorih Občine Novo mesto. Prisotnih je bilo 29 parlamentarcev iz 24 
občin širše dolenjske regije. Razpravljali so o temi Moja poklicna prihodnost. Glavni 
cilj je bil predstaviti primere dobrih praks iz njihovih šolskih okolij, njihovo mnenje 
ter predloge za naprej. David Brezar je bil izbran za delegata na nacionalnem 
parlamentu.  V Ljubljani bo zastopal našo šolo, občino, Belo krajino in širšo 
dolenjsko regijo. 
 

  
 
Torek, 10.3. 2020 
Učenci 9. razredov so imeli naravoslovni dan Močeril na Jelševniku. 
V popoldanskem času smo imeli sejo učiteljskega zbora s predavanjem Avtoriteta v 
šoli. Predavali sta Urška Petric in Lina Zupančič. 
 
KORONA VIRUS – DODATNI UKREPI 
Od 9. marca 2020 je na dopustu strokovna delavka, za katero obstaja možnost, da je 
bila v stiku z osebo, ki bi lahko bila potencialno prenašalec virusa. 
10. marca 2020 smo do nadaljnjega odpovedali vse najemnike športne dvorane, 
galerije in male telovadnice. 
Od 11. marca 2020 dalje bo ena čistilka delala v dopoldanskem času in skrbela za 
zagotavljanje ustrezne higiene v šoli, druga pa v športni dvorani. 
V kolikor bodo dovoljevale vremenske razmere, bodo učitelji in učiteljice del športa 
izvedli zunaj šole. 
Z 12. marcem 2020 začnemo z malico po učilnicah. 
Do nadaljnjega so odpovedane govorilne ure. 
Ob vhodnih vratih v šolo se namestijo razkužila za roke. 



Za izolacijsko sobo se uporabi prostor šolskega radia. 
Vsi zunanji obiskovalci imajo omejen vstop v šolo. 
Starši, ki pridejo po otroke po 5. šolski uri, počakajo pred vhodnimi vrati.  Vstop v 
šolo ni dovoljen. 
Starši, ki pridejo po otroka k podaljšanemu bivanju, to storijo po ustaljenem redu. 
 
 
   

Sreda, 11.3.2020 
 

 

 

Imeli smo šolsko tekmovanje iz Vesele šole. Tekmovanja se je 
udeležilo pet učencev od 4. do 8. razreda. Kriterije za 
uvrstitev na državno tekmovanje in bronasto priznanje sta 
dosegla Luka Filak in  Bor Rjavec.  Filip Vehovec in Matic 
Cimerman sta osvojila bronasto priznanje. Mentorica je 
Mateja Žuželj. 

 

Četrtek, 12.3.2020 
Učenci 7. razredov so imeli tehniški dan srednji vek.  
 

Petek, 13.3.2020 
Zadnji dan na šoli zaradi korona virusa. Prisotna je bila peščica učencev, ker so starši 
zadržali svoje otroke doma. Že zjutraj smo imeli sejo učiteljskega zbora, katero smo 
nadaljevali ob 11. uri. Pogovor je tekel o situaciji glede virusa in delu na daljavo. 

 
Ponedeljek, 16.3. 2020 
Na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje ter 
okrožnice MIZŠ je bila  zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja korona virusa 

(COVID-19) naša šola zaprta. 
Že prvi dan zaprtja šol smo pričeli z delom na daljavo. Do gradiv so učenci dostopali 
preko spletne učilnice OŠ MJČ, katera  je bila dosegljiva na 
naslovu: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2873. 
Dostop je možen tudi  preko šolske spletne strani: https://www.osmjc.si/ 

 Učenci / Spletna učilnica ali  z uporabo gradnika Hitre povezave / Spletna učilnica ali 

. 
 

Vse učilnice so  zložene v “predalčke” oz. kategorije: 

 1. TRIADA 

 2. TRIADA 

 6. RAZRED 

 7. RAZRED 

 8. RAZRED 

 9. RAZRED 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2873
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2873
https://www.osmjc.si/
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2873
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2873
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2873


 
Nekatera učna gradiva so že na voljo, nekatera so v nastajanju in bodo dosegljiva v 
kratkem času. Učitelji jih  pripravljajo, na primer za izbirne predmete, podaljšano 
bivanje, svetovalno delo, šolsko knjižnico, šport, LUM …. Gradiva so učitelji dodajali 
po tednih ali poglavjih. 
 

Torek, 17.3. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, e-mailov, SMS 
sporočil, telefonskih klicev ….  
Pri delu na daljavo so velike razlike pri dostopu in poznavanju ter obvladovanju 
tehnologije. Gre za velike obremenitve staršev. Težave so pri vzpostavljanju 
komunikacije med učitelji, učenci in starši, še posebno za romske učence.  Razlike so 
tudi v obsegu snovi ter podpori učencem, da prepoznajo pouk na daljavo kot trenutno 
redno šolsko delo. 

 

Sreda, 18.3. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  
 

Četrtek, 19.3. 2020           
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, e-mailov, SMS 
sporočil, telefonskih klicev ….  
 

 

Petek, 20.3. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  

 

Ponedeljek, 23.3. 2020 
Imeli smo 1. video konferenco preko aplikacije Zoom, katero je sklicala 

pomočnica ravnatelja. 

Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 

omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  

Torek, 24.3. 2020 

Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 

omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev …. Posebno skrb namenjamo 

romskim učencem in učencem z učnimi težavami. 

Sreda, 25.3. 2020 
Tudi ravnatelj šole je sklical video konferenco za zaposlene. Učitelji so dobili 

smernice glede dela na daljavo. 



Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 

omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  

 

Četrtek, 26.3. 2020  
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 

omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  

Petek, 27.3. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih omrežij,  
e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  

 
Ponedeljek, 30.3. 2020 
 

SPOROČILO RAVNATELJA NA SPLETNI STRANI ŠOLE: 
Pandemija korona virusa ne pojenja. Obsojeni smo na neznano število tednov 
zaprte šole, na šolanje na daljavo, na družinsko osamo. 
Ocenjujem, da smo se glede na okoliščine vsi deležniki odzvali odgovorno. 
Strokovni delavci smo že prvi dan zaprtja šol začeli s poukom na daljavo. Tako 
učenci kot starši in učitelji smo se soočili s povsem novo izkušnjo. Vesel sem, da 
delo poteka dobro. Zavedam pa se, da zaradi objektivnih okoliščin nismo 
zadovoljivo dosegli vseh. Večina pa je zelo dejavna. 
Zahvala gre staršem, ki resno in odgovorno opravijo svojo vlogo doma, 
učencem, ki delajo v zahtevnih pogojih brez neposredne pomoči učiteljev ter 
tudi učiteljem, ki so se morali reorganizirati in začeti izvajati pouk, za katerega 
ne obstaja dosedanja pedagoška praksa. 
Ob vseh težavah se mi zdi dragoceno, da ste se še bolj zbližali učitelji, učenci in 
starši. 
Nenaravno je, da so otroci brez neposrednih medvrstniških stikov ter z 
omejenim gibanjem. Vem, da je težko, zato pa je toliko večja vloga na starših, ki 
morajo učencem pri premagovanju tega stanja pomagati. 
Želim si, da pandemija čimprej mine ter da se vsi otroci zdravi in zadovoljni 
vrnejo v šolo. 
 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 

omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  

Torek, 31.3. 2020 

Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 

omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev ….  

 


