SEPTEMBER

Po uvodni seji učiteljskega zbora za novo
šolsko leto 2021/22 smo se poslovili od
pedagoginje Tatjane Pašič. V imenu
kolektiva sta se ji za opravljeno delo
zahvalila ravnatelj Boris Mužar in
sindikalna zaupnica Andreja Vraničar.

Sreda, 1. 9. 2021
Začel se je pouk v šolskem letu 2021/2022 s 24. oddelki in 396. učenci po modelu
B, kar pomeni, da so učenci v »mehurčku« v svoji učilnici.
Za prvošolčke je bil 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, župan Andrej Kavšek in pomočnica
ravnatelja 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 z učiteljicama Alenko Mravinc

Učenci 1.B z učiteljicama Marijo Grahek in Nado Cvitkovič

Učenci 1.C z učiteljicama Heleno Jelenič in Mojco Stojanov

Ostali učenci so se zbirali na različnih lokacijah: na igrišču za športno dvorano in
pred šolo. Skupaj z razredniki so odšli v svoje učilnice.
Šola je v obratovalnem času omejila vstop zunanjim obiskovalcem. V šolo smejo
vstopati samo najavljeni starši, za zunanje obiskovalce je potrebo delati evidenco.
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, ker so obvezne za vse učence zunaj učilnic in v skupinah. 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
… Podaljšano bivanje smo organizirali v osmih skupinah. K učencem od 1. do 3.
razreda so dodani učenci 4. in 5. razrdov.

Četrtek, 2. 9. 2021
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.

Ponedeljek, 6. 9. 2021
Od ponedeljka, 6. 9., do petka, 10. 9. 2021, je v Dolenjskih Toplicah potekal
plavalni tečaj za učence 3. razredov. Za učence, ki se tečaja niso udeležili, smo
organizirali pouk. v sklopu tečaja smo izvedli tudi športni dan plavanje.

Sreda, 8. 9. 2021
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. Šolo so zapustili hitro in varno.

Četrtek, 9. 9. 2021
Lep, sončni četrtek so četrtošolci izkoristili za športni dan. Šli so na pohod čez
Talčji Vrh in Tušev Dol. Hodili so po gozdni in vaški poti, opazovali naravo in
prisluhnili zvokom narave.

Ponedeljek, 13. 9. 2021
Učenci 6. razredov so imeli športni dan v Dolenjskih toplicah preverjanje znanja
plavanja.

Torek, 14. 9. 2021
Na šoli smo izpeljali regijsko tekmovanje Male sive celice. Tekmovanje je potekalo
na matičnih šolah. Sodelovali sta dve ekipi, šestih učencev, ki so reševali naloge na
daljavo.

1. ekipa

2. ekipa

Sreda, 15. 9. 2021
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.

Učenci 1. razredov so imeli prvi športni dan – POHOD. Odpravili so se na Majer,
kjer smo se igrali različne igre. Športni dan so zaključili na igrišču z igrivo košarko.

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.
Učenci petih razredov so preživeli aktiven dan v naravi. Izpred šole jih je pot
vodila v staro mestno jedro Črnomlja in naprej do Kanižarice, skozi gozd in mimo
sončne elektrarne na Jelševnik, kjer smo se naučili veliko novega o črnem
močerilu. Do Svibnika so spoznavali rastline in uživali v prijetni senci gozda.
Vzorno so skrbeli za ekologijo. Bilo je čudovito, a tudi naporno. Prepričali so se,
da šport res povezuje ljudi.

Petek, , 17. 9. 2021
Zaradi vključitve šole v program «Evropski teden mobilnosti«, smo z učenci
izbirnega predmeta Šport za sprostitev v 7. in 8. razredu sodelovali v delavnici
Kolesarski poligon spretnostne vožnje s pregledom koles ter Tečaj varne vožnje s
kolesi po mestu in obvoznici, ki ga je organizira Kolesarski klub Črnomelj in
Policijska postaja Črnomelj.
V Kulturnem domu so si učenci 2. razreda ogledali predstavo o prometu v izvedbi
gledališča Gledališče Pravljičarna.

Učenci 6. in 7. razreda so imeli kulturni dan v Ljubljani. Obiskali bodo Hišo iluzij
ter si ogledali Ljubljano in Ljubljanski grad.

Ponedeljek, 20. 9. 2021
Učenci 2. razredov so se odpeljali v Črmošnjice v CŠOD, kjer so v naravi preživeli
tri dni z učiteljicami Katjo Kocjan Plut in Zlato Vranešič. Z zanimanjem in
navdušenjem so raziskovali tamkajšnjo okolico. Na pohodu ob Divjem potoku
smo reševali uganke, opazovali rastline in slišali veliko zanimivega o kačjem
pastirju, belouški, raku, močeradu in zmajih. Ker so bili zares dobri opazovalci, so
odkrili tudi palčkova domovanja. Veliko novega so se naučili tudi o ravnotežju in
ravnovesju. To znanje so preizkušali s tehtanjem in merjenjem različnih
predmetov in z gugalnico. Preizkusili so se v lokostrelstvu in na poligonu v vožnji s
skiroji in kolesi. Prstne spretnosti so urili z zabijanjem žebljev in prepletanjem
nitk. Nastali so lepi izdelki, ki so jih odnesli domov za spomin.
Najbolj veseli so bili, ko so se lahko igrali na zunanjih igralih, igrišču in na žičnici.

Torek, 21. 9. 2021
Z zbornikom se je zaključil projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021. Naša
šola se je pridružila 109. šolam in vrtcem iz vse Slovenije, kar dokazuje, da ima
umetnost v šolskem prostoru še kako pomembno vlogo.

V sklopu evropskega tedna mobilnosti so učenci vozili kolesarski poligon
spretnostne vožnje in na njem tudi tekmovali. Vsi so dobili praktične nagrade.

Četrtek, 23. 9. 2021
Učenci 3. a razreda so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje. V ZD Črnomelj so
imeli sistematski pregled s cepljenjem.
Učenci od 6. do 9. razreda so imeli športni dan. Bili so na raftu, v adrenalinskem
parku in v fitnesu.

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, obravnavali spremembe dela v
programu Lopolis …

Petek, 24. 9. 2021
Lep jesenski dan so tretješolci izkoristili za pohod. Odpravili so se do ribnika
Mlaka v Kanižarici. Med potjo so opazovali drevesa, ki se počasi že iskrijo v
prelepih škrlatnih odtenkih, njihove plodove in različne gobe. Pri ribniku so

opazovali živali, ki živijo v tem zanimivem življenjskem okolju. Seveda pa niso
pozabili tudi na različne igre in prijetno druženje, ki so ga v zadnjem letu zelo
pogrešali.

Že sedmo leto je naša šola vključena v aktivnosti v sklopu Evropskega tedna
mobilnosti. Z učenci izbirnega predmeta Šport za sprostitev smo se udeležili
prireditve na Gričku - preizkus električnih koles in tekmovanja v menjavi zračnice.

Ponedeljek, 27. 9. 2021
Učenci 3. c razreda so si v VDC-ju ogledali predstavo.

Sreda, 29. 9. 2021
Učenci 3. b razreda so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje. V ZD Črnomelj so
imeli sistematski pregled s cepljenjem.
V popoldanskem času smo imeli prvo sejo sveta staršev v tem šolskem letu. Za
predsednika sveta staršev je bil imenovan Saša Malerič.

Četrtek, 30. 9. 2021
Učenci 3. c razreda so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje. V ZD Črnomelj so
imeli sistematski pregled s cepljenjem.
Na parkirišču pred Črnomaljskim
gradom so učenci od 1. do 4. razreda
športali na različne načine. Dogodek
Športaj v mestu je bil organiziran kot
obeležitev Dneva slovenskega športa,
ki ga je organizirala Občina Črnomelj v
sodelovanju s Športno zvezo Črnomelj
in športnimi klubi v občini.

V popoldanskem času smo imeli sejo sveta zavoda. Ravnatelj je poleg ostalega
predstavil poročilo letnega načrta za šolsko leto 2020/21 in letni delovni načrt za
šolsko leto 2021/22.

