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Ponedeljek, 1. 3. 2021   
V dogovoru z MIZŠ in srbsko ambasado se bodo naši učenci izven kurikula v 
popoldanskem času učili srbski jezik. 

 

Torek, 2.3. 2021 
Pomočnica ravnatelja se je preko video prenosa udeležila strokovnega posveta 
pomočnikov ravnateljev Vloga srednjih vodij pri vodenju VIZ sedaj in potem, ki je trajal 
dva dni. 
 

Četrtek, 4.3.2021 
Na šoli smo izpeljali državno šolsko tekmovanje Matemček, ki so se udeležili Gašper 
Rožič Šoštar, Val Doltar, Lan Kordič, Naja Malerič, Vito Bremec, Jan Kuzma, Domen 
Belca, Matic Cimerman, Aleksej Aš, Zarja Hromc Nedič, Nejc Malerič, Luka Filak, Bor 
Rjavec, Živa Veselič in Gregor Kmetič, ki je postal dobitnik zlatega priznanja. 
  
 

Ponedeljek, 8. 3. 2021   
Na šoli smo izpeljali šolsko tekmovanje iz angleščine za osmošolce in tekmovanje 

 . 
Šolskega tekmovanja  se je udeležilo 100 učencev od 2. do 8. razreda. 

V popoldanskem času so zasedali člani sveta šole. Učenci so prejeli bronasto 
priznanje ali priznanje za sodelovanje. 
 

 Torek, 9.3. 2021 
Izpeljali smo šolsko tekmovanje iz biologije Proteus. 
 
   

Sreda, 10.3.2021 
 

 
 

Imeli smo šolsko tekmovanje iz Vesele šole. Tekmovanja se je 
udeležilo sedem učencev od 4. do 8. razreda. Kriterije za 
uvrstitev na državno tekmovanje in bronasto priznanje sta 
dosegla Luka Filak in  Matic Cimerman. Urška Žalec, Neža 
Badjuk, Lana Filak, Iva Horvat in  Bor Rjavec so osvojili 
bronasto priznanje. Mentorica je Mihaela Filak. 

 

Četrtek, 11.3.2021 
Izpeljali smo šolsko tekmovanje iz kemije. 



Ponedeljek, 15.3. 2021 

Izvedli smo fotografiranje učencev, oddelčnih skupnosti in letošnje generacije 
devetošolcev. Potekalo je pod posebnimi pogoji. 
 

 
 

Učence 9.a in b razreda je obiskal župan Andrej Kavšek. Z njimi se je pogovarjal o 
nadaljevanju šolanja. 
 

Torek, 16.3. 2021 
V popoldanskem času smo imeli sejo učiteljskega zbora s predavanjem Varovanje 
osebnih podatkov. Predavale so Zlata Vranešič, Marija Grahek in Nada Cvitkovič. 
 

Sreda, 17.3. 2021 
Četrtošolci so imeli tehniški dan Elektrika. 

 

Ponedeljek, 22.3. 2021 
Imeli smo šolsko tekmovanje iz zgodovine. 

Torek, 23.3. 2021 

Sreda, 24.3. 2021 
Naši učenci so tekmovali na državnem tekmovanju iz logike. 

Četrtek, 25.3. 2021 
Na šoli smo imeli veliko okuženih učencev s Covid virusom, zato so bili oddelki 

8.A, 7.A,  5.C, 9.A in 2.C v karanteni. Okuženih je bilo tudi veliko učiteljev, ki so 

bili v desetdnevni izolaciji. 



Ponedeljek, 29.3. 2021 
Na šoli smo izpeljali šolsko tekmovanje iz angleščine za devetošolce. 
 

Torek, 30.3. 2021 

 

Učenci 1. razredov so imeli naravoslovni dan, ki so ga posvetili skrbi za zdravje. 

K njim sat prišli gostje iz ZD Črnomelj. Gospa Katja in gospa Anita sta učencem 

predstavili, kako veliko delo opravljajo njihovi mali zobki in  kako morajo zanje 

skrbeti. O zdravih navadah so se pogovarjali že pri pouku. Najbolj zabavno jim 

je bilo sestavljati zdrave obroke.  

 

 



 

Sreda, 31.3. 2021 

Izvedli smo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Aleksej Aš in Luka Filak 

sta se uvrstila na državno tekmovanje. 


