
DECEMBER 
 
 
 

Torek, 1.12. 2020 
V Sloveniji že 20 let na pobudo Ministrstva za kulturo praznujemo TA VESELI DAN 
KULTURE na dan rojstva Franceta Prešerna. Prvič smo ga praznovali na 200-letnico 
njegovega rojstva leta 2000. Vsako leto na ta dan kulturne ustanove, kot so muzeji, 
gledališča in galerije, z namenom, da spodbudijo zanimanje za različne umetnosti, 
brezplačno odprejo svoja vrata obiskovalcem. Več o Prešernu je bilo objavljeno tudi v 
spletni učilnici za knjižnico. 
 

Sreda, 2.12. 2020 
V četrtem tednu dela na daljavo so tretješolci imeli naravoslovni dan z naslovom 
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA. V uvodnem delu so se v ZOOM-u pogovarjali o zdravem 
načinu življenja, h kateremu spadajo dobre in slabe navade. Ker k zdravemu načinu 
življenja sodi tudi rekreacija, so izvedli nekaj gibalnih vaj. Samostojno so izvedli 
zanimiv eksperiment in zapisali svoje dobre in slabe navade. 
 

 

    



Četrtek, 3.12. 2020 
Na spletni strani šole je mentorica Natalija Orlič objavila virtualnio razstavo 39. Ex 
tempora mladih likovnikov Bele krajine, ki  je potekalo  2. 10. 2020. Zaradi zaprtja šol 
likovnih del ni bilo možno razstaviti.  Tokratno slikarsko srečanje je bilo posvečeno 
120-letnci rojstva pesnika in pisatelja Mirana Jarca. Sponzorstvo in organizacijo sta 
prevzela OŠ Mirana Jarca Črnomelj in ZPM Črnomelj. Udeležilo se ga je 34 učencev iz 
trinajstih  osnovnih šol  in ene srednje šole iz Bele krajine. Iz Novega mesta pa se nam 
vsako leto pridružita tudi mentorica z dijaki iz SGLVŠ ter mentor z učenci iz OŠ Grm. 
Skupno nas je bilo 46, kolikor je bilo še sprejemljivo za takratna Covid pravila. Učenci 
belokranjskih osnovnih in srednjih šol so ustvarjali pod naslovom Živimo, kakor da nam 
čas je večnost. Mladi likovniki so ustvarjali na ulicah in parkih Črnomlja. Tematika je 
bila vezana na Črnomelj – rojstno mesto Mirana Jarca in ekspresionistično – 
domišljijsko upodobitev pesnika. Mentorica učenkam Dini Husić /12 let/, Nini Štrekelj 

/14 let/ in Hani Muhič /14 let/ je bila Natalija Orlič. 
 

 

   
 

DINA HUSIČ                      NINA ŠTREKEJ                                                  HANA MUHIČ 



Četrtošolci so imeli v okviru ZDRAVE ŠOLE naravoslovni dan, katerega tema je bila PRVA 
POMOČ. Izvedli so ga na daljavo prek videokonference v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Črnomelj. Pogovarjali so se o zdravju, poškodbah in prvi pomoči ob poškodbah. 
Ogledali so si tudi dva videoposnetka, rešili kviz in se pozabavali z igro – poišči pare. 
Ponovili so tudi, kako pravilno ščetkamo zobe.   
Drugošolci so imeli športni dan Sankanje in igre na snegu. 
 

    

   
 
Petošolci so imeli športni dan Zimske radosti. 
 
 

Petek, 4.12. 2019 
Četrtošolci so imeli športni dan Sankanje in smučanje. 
 

Četrtek, 10.12. 2020 
Tretješolci so imeli tehniški dan Novoletne 
ustvarjalne delavnice. Ker so decembrski 
prazniki pred vrati in jih vsi že nestrpno 
pričakujemo, so si tretješolci v tem 
mesecu  prazničnost pričarali doma po 
navodilih učiteljic preko video prenosa. Iz 
različnih materialov so oblikovali čudovite 
novoletne okraske. 



 

 
 

 
 

Ponedeljek, 14.12. 2020 
V naši šolski knjižnici je bil svečani dogodek ob izidu pesniške zbirke Mirana Jarca 
z naslovom »Zlati smehljaji: pesmi za otroke«. Spremno besedo »Vse hoteti, vse 
imeti, to pomeni res živeti!« je napisala Helena Vukšinič, ki je pesniško zbirko tudi 
jezikovno pregledala. Ilustracije so prispevali naši učenci pod mentorstvom 
učiteljic. Knjigo je likovno uredila Natalija Orlič, oblikovala pa jo je Teja Svetelšek. 
Zbirko so založili in izdali Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, JSKD, Območna 
izpostava Črnomelj in Knjižnica Črnomelj. Izdajo je finančno podprla Občina 
Črnomelj. Svečanosti so se udeležili župan, g. Andrej Kavšek, direktorica 



Knjižnice Črnomelj, ga. Anja Panjan Trgovčić, vodja Območne izpostave JSKD, ga. 
Helena Vukšinič, in naš ravnatelj, g. Boris Mužar. 
 

  
   

   
 

V uvodnem nagovoru ravnatelj ni mogel skriti navdušenja ob izidu pesniške 
zbirke Mirana Jarca, s katerim dopolnjujemo bogat nabor kulturnih dogodkov v 
sklopu prireditev ob 120-letnici pesnikovega rojstva. Ponosen je, da so v knjigo 
vključeni tudi izdelki naših učencev. Direktorica knjižnice je povedala, da so pri 
nastanku zbirke sodelovali s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Izidu knjige 
pripisuje velik pomen, dodano vrednost pa ji dajejo ilustracije učencev. 
Vodja območne izpostave JSKD je povedala, da pesnik svojih otroških pesmi 
nikoli ni izdal v samostojni zbirki, ampak jih je objavljal le v periodičnem tisku. V 
nadaljevanju je predstavila tematiko zbranih pesmi. Pesniška zbirka je zato 



pomembna pridobitev. Tudi v prihodnje si želi soustvarjanja pri podobnih 
projektih. Na koncu je župan povedal, da si želi sodelovanja s šolo tudi v bodoče. 
Všeč mu je kreativnost otrok in celoten sklop prireditev v počastitev obletnice 
rojstva Mirana Jarca. Na koncu je čestital vsem, ki so sodelovali pri izidu pesniške 
zbirke, s katero lahko spoznamo manj znanega, na trenutke celo igrivega 
pesnika. 

 

Sreda, 16.12. 2020 
Akterji video filma Ob dnevu Samostojnosti in enotnosti so pripravljali posnetke 

recitatorjev, pevcev, inštrumentalistov in povezovalcev programa za prireditev 

ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 

Četrtek, 17.12. 2020 
Učitelji so preko video klica ali telefona imeli govorilne ure s starši učencev. Na 

šoli smo nadaljevali z razdelitvijo računalnikov za socialno ogrožene učence. 

 

Petek, 18.12. 2020 
V okviru tehniškega dne so drugošolci ustvarjali in se tako pripravljali na 

praznični čas. Odzvali smo se povabilu in sodelovali s CŠOD Črmošnjice, kateri so 

dan dejavnosti tudi izpeljali preko spletne aplikacije ZOOM. Najprej so učence z 

zimsko pravljico popeljali v čudovit praznični čas. Podali so podrobna navodila, 

kako lahko učenci iz naravnih materialov izdelajo različne praznične dekoracije, 

pripravijo slavnostni pogrinjek, izdelajo okraske iz slanega testa, katere lahko 

obesijo na smrečico. Učenci so se pri delu zares potrudili in pri ustvarjanju 

uživali. 

  
 



  
 

  
 
Ponedeljek, 21.12. 2020 
Petošolci so imeli tehniški dan Praznično ustvarjanje. 
 

Torek, 22.12. 2020 
Učenci 6. razredov so imeli tehniški dan Gradiva les in ptt. 

 

Sreda, 23.12. 2020 
Devetošolci so imeli tehniški dan, ki ga je preko Zooma izvedla Srednja šola 

Črnomelj. Učenci 4. razredov so imeli kulturni dan Pravljica. 



Članicam turističnega krožka ustvarjalna žilica ni 

ugasnila, saj so kljub koronavirusu in šolanju na daljavo 

sodelovale na literarnem natečaju Doltarjevo leto, 

katerega je razpisala Občina Črnomelj na pobudo 

občinskega sveta v sodelovanju z RIC Črnomelj. Ko so 

bile učenke še v šoli, so pri turističnem krožku spoznale 

Črnomaljca Josipa Doltarja (1858–1930), ki je bil v 

preteklosti zelo pomemben za razvoj našega mesta. 

Njegovo življenje in delo so predstavile na različne 

načine. Nekatere so gospodu Josipu Doltarju napisale pismo, spet druge so 

spesnile pesem o njem, ena izmed njih pa je predstavila preteklost in sedanjost 

Črnomlja, mesta, ki ga je imel Josip Doltar tako zelo rad. 

Na natečaju so se odlično odrezale. Ema Kavčič je osvojila 1. nagrado (100 
evrov), Sofija Despotović 2. nagrado (50 evrov), 3. nagrado (knjigo Hodil po zemlji 
sem naši) pa so prejele Ela Spreizer, Iva Horvat in Stela Lazarević. 
 

Četrtek, 24.12. 2020 
Zadnji dan koledarskega leta  smo zaključili s proslavo ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, katero so si učenci ogledali s svojimi razredniki preko video prenosa. 

Objavljena je bila na spletni strani šole. 

Ravnatelj šole Boris Mužar je učence in učitelje nagovoril in vsem skupaj zaželel  

vse najlepše v letu 2020. Na prireditvi so nastopili recitatorji Peter, Tinkara in 

Gregor  Kmetič, pevke Ema in Lara Franko in Sofija Despotovič, pianistka Neža 

Šikonja, Mila Miketikč z očetom, Neža Grahek, Anže Simčič, Luka Filak in  

voditeljice Ema Kavčič, Ela Spereizer in učiteljica Eva Starašinič. 

 
                  Učenci 9. b pri ogledu prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 

Delo na daljavo je potekalo cel mesec december. 


