
FEBRUAR 
 
 

Ponedeljek, 1.2.2021 
Petošolci so imeli pohod za športno značko. 
 

Torek, 2.2.2021 
Učenci 3. razredov so imeli športni dan Igre na snegu. Na športnem dnevu so se 
sankali, izdelovali snežake, nekateri so se podali na pohod.  
 

 
 
V času dela na daljavo so imeli petošolci poleg pouka v spletnih učilnicah tudi več 
dejavnosti, ko smo šli po znanje v naravo. V času dveh športnih dni so se sproščali na 
snegu. Kulturna dneva sta v njih  spodbujala domišljijo in kreativnost. Tehniški dan 
jih je napeljal k praktičnim rešitvam tehničnih ovir. Naravoslovni dan pa je ob 
izdelovanju »gudal«, belokranjski vzorcev, brezovih metlic in peki pogač poglobil 
njihovo znanje o domači pokrajini. 
 

      



 
 

            
 

Sreda, 3.2.2021 
Drugošolci so imeli naravoslovni dan Gibanje v naravi. 
 

  



    
 

Petek, 5.2.2021 
Učenci naše šole so si ob slovenskem kulturnem prazniku na spletni strani šole  
ogledali virtualno prireditev,  katero so pripravili učenci in učitelji naše šole pod 
vodstvom Katje Kocjan Plut in Jožice Šterbenc.  
 Učenci 1.,3., 6.,7. in 8. so imeli kulturni dan. 
Tretješolci so kulturni dan z naslovom Pesniške igrarije  izvedli z učitelji iz CŠOD Lipa. 
V uvodnem delu so spoznali življenje in delo našega rojaka Otona Župančiča. 
Poslušali so nekatere njegove pesmi, iskali rime in pomanjševalnice. Sledilo je 
samostojno delo. Učenci so iskali rime in napisali preprosto pesem ali uganko. 
Preizkusili so se tudi v izdelovanju metlic, pripravi sladkih makovih kroglic ali v 
ustvarjanju zimske dekoracije iz naravnih materialov. 
 

 



Župan Občine Črnomelj, gospod Andrej Kavšek je ravnatelju šole Borisu Mužarju 
uradno predal Župančičevo plaketo za leto 2020. Šola je plaketo prejela za 
dolgoletno prizadevno, ustvarjalno in zelo uspešno delo na področju kulture v okviru 
šolskih dejavnosti, aktivnosti lokalnega okolja in širše.  
 

 

 
 
 
 

 



Torek, 9. 2. 2021 

V šolo so se vrnili učenci od 1. do 3. razreda. Pouk je potekal v matičnih učilnicah po 
urniku. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 3. 
razreda v mehurčkih. 
 

Dan varne rabe 
interneta 2020 je 
potekal pod sloganom  
»Skupaj za prijaznejši 
internet«. Cilj 
prihajajočih aktivnosti 
v okviru meseca varne 
rabe interneta je 
spodbuditi vse 
deležnike k 
ustvarjanju 
prijaznejšega 

interneta za vse, še posebej za najmlajše uporabnike interneta. Učenci so si ogledali  
spletno interaktivno predstavo za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovne šole 
Dobro počutje in internet. Improvizatorji IGLU Teatra Vid Sodnik in Juš Milčinski sta 
aktualne teme zdravih odnosov na internetu, vpliva interneta na samopodobo 
mladih, iskanje zanesljivih informacij o zdravju na internetu ter pomembnosti 
uravnotežene rabe naprav z ekrani učencem 2. in 3. triletja OŠ predstavili na 
zabaven, inovativen in sproščen način. 
Učenci 7. in 8. razredov so imeli zimski športni dan. Šli so na pohode v različne 
predlagane smeri po lastni izbiri. 
 

Sreda, 10.2.2021 
Na šoli je potekalo in  na daljavo je potekalo šolsko tekmovanje iz prostorske 
predstavljivosti Matemček. Učenci od 1. do 3. razreda so naloge reševali v šoli, od 4. 
do 9. razreda pa na daljavo. Tekmovanja se je udeležilo 42 učencev. Matic 
Cimerman, Nejc Malerič in Luka Filak so se uvrstili na državni nivo.  
Pomočniki ravnateljev Dolenjske in Posavja so imeli virtualno srečanje. 
 

 

Četrtek, 11.2.2021 
Devetošolci so imeli naravoslovni  dan o fosilih. 
Izpeljali smo roditeljski sestanek za starše, in sicer virtualno predavanje o varni rabi 
interneta. 
 

Petek, 12.2.2021 
Za devetošolce in njihove starše so potekali informativni dnevi.  
 

https://iglutheatre.com/


Ponedeljek, 15.2.2021 

V tednu zimskih počitnic od 15. 2. do 19. 2. 2021 so učenci uživali tako ali drugače. 
Tudi letos brez snega. Po učenju na daljavo so si zaslužili dneve brez učenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na šoli smo izvedli volitve zaposlenih v svet zavoda in imeli sejo učiteljskega zbora. 
 
 



 
 

 V prostorih šole je bila izvedena krvodajalska akcija. 
 

Sreda, 17.2.2021 
V času zimskih počitnic je potekalo testiranje za vse zaposlene v Zdravstvenem 
domu, ki niso preboleli bolezni, katerega se zaposleni udeležujejo vsako sredo. 
 

Ponedeljek, 22.2.2021 

V šolo so se vrnili  tudi učenci od 4. do 9. razreda. Pouk je  potekal v matičnih 
učilnicah po urniku. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje je organizirano za učence 
od 1. do 3. razreda, za učence 4. in 5. razredov je podaljšano bivanje po navodilih 
MIZŠ odsvetovano. Starši in drugi obiskovalci  naj v šolo ne vstopajo, razen v 
izjemnih primerih in po predhodnem dogovoru z vodstvom šole. Še naprej veljajo 
dosedanji varnostni ukrepi (razdalja, nošenje mask, razkuževanje in umivanje rok, 
higiena kihanja in kašlja …). 
 

       



Učenci vstopajo skozi vse vhode. Prvošolci iz parkirišča, učenci 6.a, 6.b, 7.b skozi 
vhod v novem delu skozi požarna vrata in skozi vhod predmetne in razredne 
stopnje. 
                                                                                                                                                 

  
 
Četrtek, 25.2.2021 
V popoldanskem času smo imeli sejo sveta zavoda. Zadnjo v tem mandatu. 
 

 
 


