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Ponedeljek, 1. 6. 2020 
Učenci 4. in 5. razredov so se vrnili v šolo. V oddelkih podaljšanega bivanja je 
prisotnih manj učencev kot v običajnih razmerah. Razporejeni so tako, da ni 
prehajanja med razredi. 
 

Sreda, 3. 6. 2020 
Učenci 6., 7. in 8. razredov so se vrnili v šolo. Pouk imajo v matičnih učilnicah. 

 
Četrtek, 4. 6. 2020 

V popoldanskem času smo imeli sejo sveta starše. Ravnatelj je poleg ostalega 
starše seznanil s potekom pouka v obdobju dela na daljavo. Svet staršev je sprejel 
soglasno odločitev, da se javno pohvali delo učiteljev v času epidemije korona 
virusa. Starši so bili mnenja, da so učitelji opravili veliko delo, pripravili učne 
vsebine tako, da so učenci kljub šolanju na daljavo snov lahko razumeli in jim je 
bila zanimiva. Z nenehno komunikacijo med učenci, starši in učitelji so pripomogli, 
da so starši otrokom lahko pomagali, otroci pa so se ob virtualnih sestankih 
počutili bolj povezano. Posredovano gradivo je bilo pregledno, strokovno dovršeno 
in multimedijsko zanimivo. Učitelji so se v tem času močno zbližali tudi s starši. 
Enotno mnenje je bilo, da so učitelji v delo vložili ogromno truda.  
Na šoli imamo delujoč šolski sklad. Upravni odbor sklada je na redni seji sprejel 
sklep, da nameni 1.600,00 EUR denarja iz sklada kot pomoč socialno šibkim 
otrokom/družinam za sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov in učnih gradiv za 
šolsko leto 2020/21. 
Na natečaju Evropa v šoli so bili izbrani za DRŽAVNI NIVO na likovnem področju: 

1. ANŽE SIMČIČ - NI MI VSEENO, ZATO UPORABLJAM KOLO! /Nevenka 
Jankovič/, 

2. MARK KOLBEZEN - ČE JE NE BOMO LJUBILI, BOMO IZGUBLJENI  /Teja 
Svetelšek/, 

3. LAURA ŠTREKELJ - POPLAVA V MESTU /Teja Svetelšek/, 
4. VERONIKA VIDMAR - OHRANIMO IN SPOŠTUJMO NARAVO - pod mentorstvom 

učiteljice Natalije Orlič se je s svojim likovnim izdelkom na državnem nivoju uvrstila na 3. 
mesto.  

5. IVA HORVAT - PREMISLI, PREDEN BO PREPOZNO /Natalija Orlič/, 
 
na literarnem področju pa: 

1. MARUŠA PRIJANOVIČ - LANINA PROŠNJA /Nevenka Jankovič/ 
2. GREGOR KMETIČ - ZAKAJ? /Nevenka Jankovič/ 
3.  NEJC MALERIČ - NA MARSU ŽIVETI NE ZNAMO, ZATO ZEMLJE NE DAMO 

/Agata Cindič/ 



ALJA RAJF - ZEMLJE NE SMEMO VEČ ONESNAŽECATI /Agata Cindrič/.   
 
Urška Žunič in Katja Žagar sta  opravili strokovni izpit. 
 

Petek, 5. 6. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na šoli smo imeli 
državno tekmovanje 
Logična pošast. 
Tekmovalo je 23 
učencev. Luka Filak je 
osvojil zlato 
priznanje. 

 

Torek, 9. 6. 2020 
Devetošolci so imeli športni dan – atletika /teki/ in tekmovanje v odbojki in 
badmintonu. Na šoli smi izpeljali državno tekmovanje iz kemije. Tekmovali so trije 
učenci. 
 

Sreda, 10.6.2020 
Devetošolci so snemali valeto v mali telovadnici. Snemanje je trajalo dva dni. 

 



 
 
Na igrišču za telovadnico je potekala zbiralna akcija starega papirja. Papir so zbirali 
za učence 9. razredov. Bili so zelo uspešni, saj so zbrali kar 6159 kg starega papirja. 
Skupno je največ zbral 9. b razred, in sicer 1917 kg. 
 

 
 



 
 

 
 

Četrtek, 11.6.2020 
 

Učenci 3. in 5. razredov so imeli športni dan na stadionu Loka. Učenci 1. b razreda 
so imeli sistematski pregled. Učitelji, ki so učili učence 9. razredov so na 
ocenjevalni konferenci poročali o njihovih dosežkih. 
 

Petek, 12.6.2020 
Devetošolci so se poslovili od učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole. Zaradi 
trenutne situacije so predajo ključa izvedli na igrišču za telovadnico, povabljeni so 
bili samo učenci in učitelji predmetne stopnje. 
Tudi izzive za osmošolce so morali prirediti, zato sta se 8. a in 8. b pomerila v kvizu, 
ki je preverjal njihovo poznavanje devetošolcev in učiteljev. Po svečani zaobljubi so 
osmošolcem predali ključ. 
Učiteljem so se zahvalili z najnovejšim modnim hitom – pralno zaščitno masko s 
korona logotipom. Prireditev so s pesmijo, plesom in igranjem na instrumente 
popestrili devetošolci. 



  
 

 

 
 



 
 

Za nami je nova uspešna akcija zbiranja odpadnega papirja. Novičko so zaznali tudi 
na Televiziji Slovenija in se odločili, da jo v informativni oddaji Infodrom, ki poteka 
na 1. programu omenjene televizije, ob koncu oddaje delijo s svojimi gledalci. 
 

Ponedeljek, 15.6.2020 
Letošnja generacija učencev 9. razreda zaradi še vedno aktualnih razmer 
povezanih s širjenjem koronavirusa, ni mogla izpeljati valete v klasični obliki, zato 
so se odločili za filmsko edicijo, ki jim bo v trajen spomin. V času šolanja na daljavo 
so preko video konferenc sestavili scenarij, po vrnitvi v šolske klopi so intenzivno 
vadili za snemanje dramskih, pevskih, plesnih in glasbenih točk, da so prejšnji 
teden lahko posneli film Koronavaleta 2020. 
Pri pripravi in izvedbi so sodelovali vsi devetošolci z razredničarkama Nado Zupanič 
in Palmiro Šašek, nepogrešljivo pomoč pa jim je nudila učiteljica Eva Starašinič, za 
kar so ji neskončno hvaležni. Film so posneli ob podpori učencev in delavcev šole. 
V predavalnici šole in si skupaj z razredničarkama, ravnateljem in njegovo 
pomočnico so si ogledali film. Po ogledu jim je ravnatelj razdelil priznanja in 
nagrade, razredničarki pa DVD-je, slike, spričevala in pohvale. 
 

Sreda, 17.6.2020 
Na letošnjem že 34. državnem festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava, na katerem je sodelovalo kar 85 šol iz cele 
Slovenije, so bili turistični podmladkarji zopet zelo 
uspešni. Predstavili smo se s turistično projektno nalogo 
Cicival – festival za otroke in promocijskim video 
spotom. Njihov celoten projekt je bil odlično ocenjen, 
saj smo zanj prejeli zlato priznanje. Ponosni pa so tudi 
na to, da je bila njihova turistična projektna naloga 
ocenjena kot druga najboljša naloga v državi. 

 



 
 

Učenci petih razredov so imeli športni dan. 

 

Četrtek, 18.6.2020 

 
Kulturna šola je projekt, namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot 

kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in 

njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki 

niso del šolskega kurikula. Naziv pridobijo osnovne šole, ki krepijo ustrezno 

kulturno vzgojo ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, 

podpirajo kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, spodbujajo 

izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo 

na ljubiteljskem kulturnem področju, ter so hkrati tudi žarišča kulturnih 

programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, 

vseživljenjskega učenja in povezovanja. Ocenjevalna komisija za vrednotenje 

prijavnih vlog je ugotovila, da skladno z razpisanimi kriteriji izpolnjujemo vse 

kvantitativne in kvalitativne pogoje, zato nam je za obdobje 2020–2024 podelila 

naziv »Kulturna šola«. Šola si je naziv pridobila na podlagi delovanja na 

kulturnem področju v preteklih treh letih. 



Petek, 19.6.2020  
Rdeči križ Slovenije in OŠ Ivana Tavčarja 

Gorenja vas vsako leto razpiše likovni 

natečaj za osnovnošolce. Razpis, ki je bil že 

deseti po vrsti,  je nosil naslov Kaj imaš rad 

– pri rdečem križu, doma, v šoli. Na natečaj 

so se učenci OŠ Mirana Jarca odzvali z 

grafikami, suhimi iglami, ki so jih ustvarili 

pri pouku likovne umetnosti pod 

mentorstvom Natalije Orlič. Na natečaj so 

prispela dela iz Rusije, Francije, Madžarske, 

Italije, Nemčije, Srbije, Avstrije, Portugalske 

in Španije. V jasenskem času so likovna dela 

učencev ocenili in uredili. Takrat smo tudi 

izvedeli za prvo nagrado v tretji triadi za 

Nives Ilinčič. Prireditev s podelitvijo, ki naj 

bi bila v mesecu marcu, pa je letos preprečila pandemija. Diplome in nagrade za 

nagrajene učence so bile poslane po pošti. 

 

 



Veseli smo, da so naš trud in uspehe prepoznali tudi na televiziji Vaš kanal in o 

turističnem krožku, posneli prispevek, ki je bil objavljen v petkovih novicah in 

na njihovi spletni strani. 

Turistični krožek deluje na naši šoli že skoraj 30 let in v tem času so osvojili 

veliko zlatih in srebrnih priznanj za celoten projekt (turistično projektna naloga 

in predstavitev na turistični tržnici) na državnem nivoju tekmovanja Turizmu 

pomaga lastna glava. Prejeli pa smo tudi posebna zlata priznanja, med drugim 

za najboljšo stojnico, najbolj uresničljivo idejo in najbolj izvirno povabilo na 

tržnico. 
 

Torek, 23.6.2020 
Župan Andrej Kavšek je na Gričku pod lipami sprejel najuspešnejše 
osnovnošolce in najuspešnejše učence Glasbene šole Črnomelj. Učencem  
Devetih razredov je zaželel uspešno srednješolsko pot, ostalim pa čestital za 
dosežke. Vsem skupaj JE zaželel lepe počitnice. 
 

  
 

 
 
Na šoli smo imeli v organizaciji Rdečega križa 
Črnomelj krvodajalsko akcijo. 
 

 
 



Sreda, 24.6.2020 
Na zadnji šolski dan smo imeli radijsko uro pred dnevom državnosti. Nastopili 

so učenci recitatorskega krožka s pomladnimi pesmimi Otona Župančiča. 

Dogodek sta organizirali Romana Kočevar in Margareta Andrišević. 
 

 

Ponedeljek, 29.6.2020 
V popoldanskem času je zasedal svet šole. 

 

Učitelji in drugi zaposleni so bili v šoli do 3. julija 2020. Leto smo zaključili s sejo 
učiteljskega zbora in piknikom v Semiških goricah.  



 


