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Torek, 1. 9. 2020 
Začel se je pouk v šolskem letu 2020/2021 z 25. oddelki in 402. učencema. 
Za prvošolčke je bil na naši šoli prvi šolski dan kljub razmeram poseben. V šolo so 
prišli skupaj s starši. V svoje učilnice so s parkirišča vstopili sami brez staršev. 
Najprej  jih je pozdravil gospod ravnatelj Boris Mužar in njegova pomočnica 
Bernarda Starašinič. Z velikim zanimanjem so si ogledali krajšo predstavo »Društva 
za boljši svet« v svoji učilnici.  Posladkali so se s torto in se fotografirali.  Učenci so 
polni doživetij ob spremstvu staršev veseli odšli domov. 
 

 
 

 
 



 
  Učenci 1.A 

 
                            Učenci 1.B 
 

 
  Učenci 1.C 



Ostali učenci so se zbirali na različnih lokacijah: na igrišču za športno dvorano in 
pred šolo. Skupaj z razredniki so odšli v učilnice. Učenci imajo svojo obutev pred 
svojimi razredi. Nekateri pa tudi v garderobah. V jedilnici je določen sedežni red in 
se upošteva varnostna razdalja. 

    
 
Šola je v obratovalnem času omejila vstop zunanjim obiskovalcem. Čistilke so pred 
začetkom pouka v vse učilnice, stranišča, jedilnico in na vhodu v šolsko stavbo 
namestile razkužila. Tajnica šole je učiteljem razdelila zaščitne maske. Tudi za 
učence, ki nimajo mask. Imeli jih naj bi vsi učenci zunaj učilnic. 
Poskrbeli smo za opremljenost z milom in papirnatimi brisačami. Učitelji učilnice in 
druge prostore redno zračijo. Za čiščenje prostorov se uporabljajo običajna čistila 
po standardnem postopku uporabe. Pogosteje in bolj skrbno se čisti kljuke, ograje, 
tipkovnice, mize …  
Staršem smo priporočili, da učenci prihajajo v šolo peš in jim svetovali čim bolj 
odgovorno popoldansko preživljanje časa, kajti vsaka okužba s korona virusom bi 
lahko pomenila odstop od modela B in prehod na poučevanje na daljavo. 
 

Sreda, 2. 9. 2020 
V popoldanskem času smo Izvedli roditeljske sestanke za starše, in sicer vsak dan za 
en razred na treh lokacijah na zunanjih površinah ali v jedilnici, mali telovadnici ali v 



predavalnici. Razredniki so starše informirali glede dela v posameznem razredu, 
korona situaciji … Izvolili so tudi predstavnike za svet staršev. 

  
Četrtek, 3. 9. 2020 
Šolskega tekmovanja Male sive celice se je udeležilo 13 učencev. 

 
Petek, 4. 9. 2020 

  
 
Na koncu šolskega leta smo bili obveščeni, da izpolnjujemo vse pogoje za NAZIV 
“Kulturna šola” za obdobje 2020–2024. Ta naziv je Osnovna šola Mirana Jarca 
Črnomelj dobila tretjič zapored, prvič leta 2010, takrat kot prva belokranjska 
osnovna šola. Ocenjevalna komisija šolam poleg naziva podeli še devet različnih 
priznanj za posebne dosežke na področju kulture. Naša šola je prejela eno izmed 
teh devetih priznanj, in sicer priznanje za posebne dosežke na področju folklorne 
dejavnosti, kar je izjemen uspeh. Tovrstno priznanje pa šoli ni bilo podeljeno prvič, 
ampak ga je letos prejela že tretjič. Priznanje je plod večletnega kvalitetnega in 
predanega dela učencev, njihovih staršev in predvsem mentoric Bernarde Starašinič 
in Katje Kocjan Plut, ki s svojimi izkušnjami in znanjem poskrbita, da belokranjsko 
kulturno izročilo ne zaide v pozabo. 
 



 
 
Ponedeljek, 7. 9. 2020 
Plavalni tečaj za tretješolce v Dolenjskih Toplicah smo prestavili na kasnejši čas. 

 
 Torek, 8. 9. 2020 
Učenci 4. razredov so imeli športni dan. Imeli so pohod na Talčji vrh. 
 

  
 

Založba Beletrina je v okviru projekta Beletrinini trubadurji gostovala v Knjižnici 
Črnomelj s pesnikom Slavkom Preglom. Devetošolci so ob izidu  njegove zadnje 
knjige Srajca srečnega človeka kramljali s pesnikom. 
 



 
  

Četrtek, 10. 9. 2020 
V skladu z Letnim delavnim načrtom šole smo tretjo šolsko uro izvedli evakuacijsko 
vajo. Šolo je stresel močan potres. Zaradi popotresnih sunkov je bila evakuacija 
neizbežna. Učenci so bili o potresu obveščeni preko šolskega radija in so se 
organizirano pod vodstvom učiteljev varno umaknili na zbirna mesta okrog športne 
dvorane, pred Knjižnico Črnomelj in na stopnišče Šolska ulica Kolodvorska cesta. 
Šolo so zapustili hitro in varno. 
 

         



 

 
 

 
 

 



Torek, 15. 9. 2020 
Košarkarska zveza Slovenije s projektom Igriva košarka skrbi za  boljšo 
prepoznavnost košarke med najmlajšimi. Na igrišču za športno dvorano so učenci 
1.,2. in 3. razredov uživali in se zabavali v igrah z žogo skupaj z Lipkom, ki jih je 
obiskal in z njimi zadeval koše. Tako bodo svoje pozitivne izkušnje v prihodnosti 
nadgradili tudi v “veliki” košarki. 

    
 
Na šoli smo izpeljali regijsko tekmovanje Male sive celice, ki je letos potekalo po 
matičnih šolah. Sodelovali sta dve ekipi, šest učencev, ki so reševali naloge na 
daljavo. 

 
1. ekipa: NEJC MALERIČ, ŽAN MAKS BUBNJIČ, HANA MUHIČ 



 
2. ekipa: ZARJA HROMC NEDIĆ, ŽIVA VESELIČ, BOR RJAVEC 
 

Druga ekipa se je uvrstila med osem najboljših v regiji. Na OŠ Center bodo 
tekmovali za uvrstitev na televizijski del tekmovanja. 
 
Sreda, 16. 9. 2020 
Učenci 1. razredov so imeli prvi športni dan – POHOD. Igrali so se tudi orientacijske 

igre na igrišču. Na poti proti šoli so se ustavili pri rojstni hiši pesnika in pisatelja Mirana 

Jarca ter se sprehodili po obnovljeni ulici, ki nosi njegovo ime. 

 



 
 

Učenci 8. in  9. razreda so imeli športni dan. Iz dveh različnih izhodišč pohoda (SC 
Gače in Vrčic) so se povzpeli na Mirno goro, kjer so uživali v prelepem razgledu na 
okoliške vrhove. 

 
 



 
 

Učenci 2. razredov so se odpeljali v Črmošnjice v CŠOD, kjer so v naravi preživeli tri 
dni z učiteljicami Katjo Kocjan Plut, Zlato Vranešič in Margareto Andrišević. 
Z zanimanjem in navdušenjem so raziskovali tamkajšnjo okolico. V gozdu so se 
prelevili v prave detektive in z lupami v rokah raziskovali debla, gozdna tla, živali in 
rastline. Pripravili so tudi bogato gozdno pojedino za tamkajšnje prebivalce. 
Sprehodili so se ob Divjem potoku, kjer so opazovali potok in slišali veliko 
zanimivega o kačjem pastirju, belouški in raku. Pot jih je vodila tudi do Zmajeve 
votline in do bistrega potočka, kjer so se urili v spuščanju splavov in preizkušanju 
mlinčkov.  
 

 



 
 

Zelo zanimiv jim je bil nočni pohod s petrolejkami. Veliko novega so se naučili o 
ravnotežju in ravnovesju. To znanje so preizkušali s tehtanjem in merjenjem 
različnih predmetov, z gugalnico in različnimi pripomočki za ravnotežje. Z 
žebljanjem in s prepletanjem nitk pa so urili svoje prstne spretnosti.  
 

 

 
Poprijeli so tudi za pravi lok in se preizkusili še v lokostrelstvu. 
 



  
 
Četrtek, 17. 9. 2020 

 

 
Učenci petih razredov so imeli tehniški dan. Izvajali so program Jumicar Slovenija. 
Gre za izobraževalni program preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu. Otroke 
poučuje, kako se vesti v prometnem okolju. 
Učenci so bili postavljeni v vlogo voznika. Doživljali so dogodke, kot jih opaža in 
zaznava voznik v pravem prometu. Spoznali so, kako jih na cesti vidi drugi voznik, 
kako težko je vozilo pravočasno ustaviti, predvsem pa, da se voznik kljub 
previdnosti včasih ne more pravočasno odzvati, če se otrok neprevidno in 
nepričakovano vključi v promet. 
Program Jumicar, ki ga  strokovno podpira SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA IN 
POLICIJSKA AKADEMIJA, je dopolnil znanje in izkušnje petošolcev, ki se pripravljajo 
na kolesarski izpit. 
 

    
 



 
Izobraževalnega spletnega seminarja so se udeležili starši učencev od 7. do 9. 
razreda. 

 
Petek, 18. 9. 2020 
Naša šola se je pridružila k slovenski platformi za trajnostno mobilnost, v okviru 
katere se izvaja Evropski teden mobilnosti (ETM). Letošnji slogan je »Izberi čistejši 
način prevoza!«, ki nam želi sporočiti, da lahko z okolju prijaznimi vozili lepo in 
udobno potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo okolico. Prireditve na 
trgu sv. Petra so se udeležili učenci 3.b razreda z učiteljico Nevenko Jankovič, 
katerim so bile podarjene kolesarske čelade. Ogledali so si predstavo Prometne 
zagate v izvedbi gledališča Gledališče Pravljičarna. 
 

 
 
Učenci od 1. do 5. razreda so na PROMETNO GOSENICO lepili nalepke v barvi 
semaforja, kako so prihajali v šolo. 

 
 



Torek, 22. 9. 2020 
Na OŠ Center Novo mesto so se naši učenci udeležili  predtekmovanja za uvrstitev v 
studijski del tekmovanja Malih sivih celic. 
 

 
Folklorne vaje za nastop po novem. 

 
Sreda, 23. 9. 2020 
Petošolci so imeli športni dan. Bili so na pohodu.  
 

Četrtek, 24. 9. 2020 
Izvedli smo šolsko tekmovanje iz logike. V popoldanskem času smo imeli sejo 
učiteljskega zbora. Sprejeli smo Poročilo LDN za preteklo šolsko leto in LDN za 
tekoče šolsko leto.  
 
  

Petek, 25. 9. 2020 
 

  



Tretješolci so imeli kulturni dan, ki je bil posvečen kulturni dediščini. Obiskali so 
Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, kjer jim je gospod Janez Weiss na zanimiv način 
predstavil življenje Črnomaljcev v preteklosti. V okviru kulturnega dne so se 
seznanili z življenjem in delom našega rojaka Mirana Jarca. V likovni ustvarjalnici so 
na različne načine upodobili njegovo rojstno hišo.  V sklopu projekta Evropske 
kulturne dediščine in tedna kulturne dediščuine so se pod vodstvom pomočnice 
ravnatelja gospe Bernarde Starašinič naučili speči še črnomaljske preste.  
 

 
 
Učenci 6. razredov so si ogledali krajinska parka Lahinja in Kolpa na naravoslovnem 
dnevu. 
 

 Nedelja, 27. 9. 2020 

Učenci folklornega krožka so v manjši sestavi /godčevski sestav in dva plesna para/ 
nastopili na prireditvi ob 10-letnica delovanja muzejske zbirke Rudnika rjavega 
premoga v Kanižarici. Zaplesali so v ritmu valčka Ropoče mlin. Prireditev je vodila 
učiteljica Eva Starašinič. 
 

 



Ponedeljek, 28. 9. 2020 
Učenci 4. razreda so se odpravili v CŠOD Fara, kjer so preživeli pet dni. Po sprejemu, 
uvodnem zboru in kosilu so se preizkusili v adrenalinskem parku, kjer je bilo 
zares  adrenalinsko. Spoznavali so še naše osončje in se zvečer odpravili na nočni 
pohod po Fari in Vasi. 
 

 
 

   



V atriju Mestnega muzeja v Ljubljani je potekala zaključna prireditev Kulturna šola 
2020 v organizaciji Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Štirim 
šolam so podelili priznanja za Naj kulturno šolo 2020, devetim šolam pa priznanja za 
posebne dosežke na področju kulture in umetnosti. Osnovna šola Mirana Jarca 
Črnomelj je prejela posebno priznanje za folklorno dejavnost, za kar sta najbolj 
zaslužni mentorici folklornega krožka Katja Kocjan Plut in Bernarda Starašinič. 
Folklorni živ žav in folklorni krožek obiskuje zavidljivo število učencev. Šola se s 
folklorno dejavnostjo aktivno vključuje v kulturne in turistične aktivnosti v svojem 
mestu in okolici. Tovrstno priznanje je šola prejele že tretjič.                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V popoldanskem času smo imeli prvo sejo sveta staršev v tem šolskem letu. 
 
 

Torek, 29. 9. 2020 
V popoldanskem času smo imeli sejo sveta zavoda. Ravnatelj je poleg ostalega  
predstavil poročilo letnega načrta za šolsko leto 2019/20 in letni delovni načrt za 
šolsko leto 2020/21. 

   

Sreda, 30. 9. 2020 
Učenci 9. razredov so imeli naravoslovni dan Močeril, merjenja. Odpravili so se na 
Jelševnik na izletniško kmetijo Zupančič, kjer v izviru Jelševniščice živi črni močeril 
oziroma črna človeška ribica. Naravoslovni dan je bil okoljsko obarvan. Spoznali so 
življenjski prostor, ranljivi plitki kras in seveda črnega močerila. Urili so se v različnih 
laboratorijskih tehnikah na terenu. 
 

  
 



        
 
 

 
 
V  popoldanskem času je v našem mestu potekal literarni sprehod ob 120-letnici 
rojstva pesnika Mirana Jarca. Med potjo so se ustavili tudi pred našo šolo, ki nosi 
ime po pesniku, kjer smo pripravili kulturni program. Na stopnicah pred šolo so 
recitatorji Ela Spreizer, Iva Aščić, Peter Kmetič, Manca Rjavec in Špela Škof recitirali 
pesnikove otroške pesmi ob spremljavi Jureta Bošnjaka na kitari in Eme Franko s 
flavto. Povezovalka programa učiteljica Eva Starašinič je prisotne povabila tudi na 
ogled doprsnega kipa pesnika, ki stoji v preddverju šole. 
 



 
 

    
 



 
 

  
 
 


