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Ponedeljek, 4. 1. 2021 
Zakorakali smo v novo koledarsko leto polni  novih pričakovanj predvsem glede 
vrnitve v šolske klopi. Še vedno delamo na daljavo. Naša regija je v slabem stanju. 
 

Četrtek, 7.1. 2021 
 

Sedmošolci so imeli tehniški dan Življenje v srednjem veku.  
V desetem tednu dela na daljavo so tretješolci imeli tehniški dan z naslovom Ura in 
merjenje časa. V prvem delu tehniškega dne so izdelovali ure iz kartona, v drugem 
delu pa so z urami že merili čas. Delo v ZOOM-u je zelo dobro potekalo. Učenci so bili 
pri delu zelo samostojni in ustvarjalni, saj so nastale zelo zanimive ure, ki si jih lahko 
ogledate v galeriji. 
 

 

 



  
 
Torek, 12. 1. 2021 
Občina Črnomelj je na šolo sporočila veselo novico, da šole prejme Župančičevo 
plaketo na področju kulture. 
 
Učenci prvega razreda so se zelo razveselili snega. Najbolj pa so bili veseli, ko so našli 
v spletni učilnici navodila za športni dan. Učenci so se sankali, kepali, delali snežake 
in angelčke. Nekateri so poskrbeli tudi za ptice. 
 

 
 



  
 

Ponedeljek, 18.1. 2021 
Osmošolci so imeli tehniški dan Varna raba interneta in spletne prevare. 
 

Torek, 19. 1. 2021 
Učenci 4. razreda so v sodelovanju s CŠOD Lipa izvedli kulturni dan z naslovom Bela 
krajina se predstavi. Ob IKT tehnologiji so spoznavali kulturno in naravno dediščino 
Bele krajine. Da pa niso sedeli samo za računalnikom, so samostojno opravili kar 
nekaj obveznih in izbirnih nalog. Veliko se jih je lotilo peke pogače. Pri tem so jim 
pomagale mamice in babice. Kar so spekli, je bilo zelo okusno. 
 

  



   
 

Učenci 9. razreda so imeli  kulturni dan na daljavo preko Zooma. Spoznavali so 
življenje in delo Primoža Trubarja, verskega reformatorja, pisca prve slovenske knjige 
in utemeljitelja našega knjižnega jezika. 
Najprej so se s pomočjo aplikacije Google Maps podali na virtualno pot od Črnomlja 
do Rašice pri Velikih Laščah, rojstnega kraja našega reformatorja. Na spletni strani 
Trubarjeve domačije so si ogledali rojstno hišo, Temkovo žago, knjigoveške delavnice 
in poslušali predavanje o Primožu Trubarju. S pomočjo spleta so spoznali še nekaj 
drugih zanimivosti o življenjski poti, delu in pomenu Trubarja za Slovence. 

 
Petek, 22.1. 2021 
 

 
 
Devetošolci so se udeležili virtualnega sejma izobraževanja in poklicev na spletnem mestu 
Informative. 

 

Ponedeljek, 25.1. 2021 
Petošolci so imeli tehniški dan izkoriščanje vetra. 

 



Torek, 19. 1. 2021 
Učenci 1. triade so ponovno zasedli šolske klopi, vendar za JV Slovenija, ki je bila še 
vedno v »črni« coni zaradi prevelikega števila okužb, to ni bilo možno. Tako so naši 
učenci ostali doma in delali po ustaljenem redu dela na daljavo. 
 

Sreda, 20. 1. 2021 
Na povabilo Knjižnice Črnomelj so se naši učenci recitatorji naučili pesmi pesnice 
Neže Maurer za dogodek ob kulturnem prazniku. že tradicionalno naši učenci 
sodelujejo na tem dogodku, ki bo letos gledalcem posredovan virtualno. 
 

  
 
Z vso vnemo so potekala snemanja za šolsko prireditev ob kulturnem prazniku. 
 

Četrtek, 28. 1. 2021 
Učenci 8. razredov so imeli naravoslovni dan Arburetom Volčji potok. 
 

Petek, 29.1. 2021 
Pedagoški delavci so preko video prenosa imeli sej učiteljskega zbora.  



 
Prvega ocenjevalnega obdobja letos nismo zaključili z ocenjevalno konferenco, ker 
imamo v tem šolskem letu samo eno ocenjevalno obdobje zaradi dela na daljavo. 
 
Objava za devetošolce na spletni strani šole: 

 


