OKTOBER
Petek, 1. 10. 2021
v Metliki je potekalo že štirideseto srečanje mladih likovnih ustvarjalcev. Tokratno,
jubilejno srečanje je potekalo v Metliki, kjer se je ideja o slikarskem srečanju
belokranjskih učencev tudi rodila. Srečanja so se iz naše šolej udeležile Eva Simonič,
Pia Kambič, Veronika Vidmar, Lara Franko, Alja Rajf z mentorico Natalija Orlič. Na
platna so slikale pod naslovom Hodim po metliških ulicah. Motive so si slikarke
izbrale v oklici metliškega gradu. Naslikani motivi so barviti, polni prelepih detajlov
mesta. Tudi domišljijska nota, ki je bila zaželena pri ustvarjanju, se je prikradla na
njihova platna.

Torek, 5.10. 2021
Učenci 5.a pa so imeli tehniški dan Kolo in poligon.
Prvošolce sta obiskali policistki. Seznanili sta jih s pravili za pešce in zakaj je
pomembna rumena rutica in jih popeljali na poučni sprehod po mestu. Velikokrat
so prečkali cesto, si ogledali prometne znake in se naučili še nekatera pravila varne
hoje v prometu. Svoje znanje so na koncu sprehoda pokazali s samostojnim
prečkanjem ceste. Ko so se vrnili v šolo, sta jim razdelili odsevne trakove.

Sreda, 6. 10. 2021

Tretješolci so sodelovali pri projektu Mednarodni mesec šolskih knjižnic. Izdelali so
vsak svojo knjižno kazalko, ki pa ne bo ostala v njihovi lasti, pač pa jo bodo poslali
otrokom v tujino. Knjižničarka Simona je obiskala vsak razred posebej, jim prebrala
zgodbo Kekec in Bedanec avtorja Josipa Vandota, pokazala ilustracije in vodila
pogovor o prebrani knjigi. Učenci so nato na kazalke narisali prizor iz zgodbe, ki se
jim je najbolj vtisnil v spomin. Bili so zelo ustvarjalni in so se nadvse potrudili, da
bodo v svet poslali lično narejene izdelke, ki bodo predstavljali našo šolo.

Četrtek, 7.10.2021
Učenci 3. c razreda so se ob praznovanju 60-letnice Knjižnice Črnomelj udeležili
praznovanja Z branjem rastemo. Pravijo, da zato da rastemo, moremo branje
negovati.

Na zelenici knjižnice so v sodelovanju s
Komunalo Črnomelj in skupino Urbano zelenje
mesta posadili drevo - javor, simbol življenja in
večne rasti. Drevo so simbolično posadili
direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan
Trgovčić, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Boris Mužar, župan Občine Črnomelj Andrej
Kavšek in predstavnica skupine Urbano zelenje
mesta Črnomelj Petra Dichelberger.

Četrtek, 14.10.2021
Učenci 5.c pa so imeli tehniški dan Kolo in poligon.
Na šoli je potekala zbiralna akcija starega papirja. Zbrali smo 1970 kg papirja.

Petek, 15.10.2021
Šestošolci so imeli naravoslovni dan, ki se je začel na Krasincu z ogledom eko
kmetije Trdič. Z gospodarjem so si ogledali njihove živali, gospodarica pa jim je
povedala nekaj o ekološki pridelavi in jih pogostila s pravo belokranjsko pogačo.
Odpeljali so se še v Dragomljo vas, kjer so se pri Kočevarjevih sprehodili po
zeliščnem vrtu in se naučili delati zeliščne namaze. Potem pa jih je čakalo najlepše
delo: pojesti namaze, popiti domač čaj in se najesti sproti pečenega kostanja.

Sončna in topla jesenska dneva so učenci 8. in 9. razredov in določeni učitelji
izkoristili za izvedbo 2. športnega dne. Povzpeli so se na Mirno goro iz dveh
različnih smeri.
SMERI: 8. razred: SC Gače – Škrilj – Mirna gora,
9. razred: Vrčice – Blatnik – Škrilj – Mirna gora.

Sobota, 16. 10. 2021
V Trebnjem je potekalo državno tekmovanje iz logike za učence 7. razreda. Matic
Cimerman, učenec 7. b, je osvojil zlato priznanje.

Ponedeljek, 18. 10. 2021
Učenci 5.b pa so imeli tehniški dan Kolo in poligon. Na igrišču so jih počakali
ostanki pogorelega zabojnika za smeti.

Učenci 1. a imeli tehniški dan igrajmo se z miško v računalniški učilnici.
Osmošolci so imeli naravoslovni dan v okviru CŠOD Arboretumu Volčji potok. Na
sprehodu po parku so ponovili značilnosti rastlin in si ogledali značilne grmovnice
ter drevesa iz različnih koncev sveta. Ogledali so si tudi razstavo kaktusov in buč.

Torek, 19. 10. 2021
Učenci 6. razredov in določeni učitelji so imeli 2. športni dan. Povzpeli so se na
Mirno goro iz Vrčic čez Kleč in Škrilja na Mirno goro.

Petošolci so pričeli s pripravami za kolesarski izpit.

Sreda, 20.10. 2021
Učenci 1. razredov so imeli kulturni dan. Najprej so si v Zavodu Novo mesto
ogledali otroško predstavo Murata in Joseja, ki je nastala po motivih ljudskih
pravljic, Ritmično škatlaste pravljice. Obiskali so tudi Dolenjski muzej Novo mesto,
kjer smo si ogledali razstavo starih predmetov in spoznali, kako so ljudje živeli
nekoč.

Učenci 2. razredov so imeli športni dan. Šli so na pohod proti Talčjemu vrhu. Šli so
skozi gozd.

Četrtek, 21.10.2021
Učenci 1. b imeli tehniški dan igrajmo se z miško v računalniški učilnici.
Tekmovanje v badmintonu je, kot že vrsto let, organizirala OŠ Mirna. Letos je bilo
zaradi razmer, ki jih je povzročil Covid – 19, okrnjeno. Tekmovali so samo ne
kategorizirani tekmovalci. Tekmovanja se je iz naše šole udeležil Luka Filak in
osvojil 5. do 8. mesto. Spremljal ga je oče.

Petek, 22.10. 2021
Učenci 1. c imeli tehniški dan igrajmo se z miško v računalniški učilnici.

Ponedeljek, 25.10. 2021
Imeli smo delaven dan v času jesenskih počitnic.

Torek, 26.10. 2021
Imeli smo delaven dan. Na seji učiteljskega zbora smo obravnavali projekte
Erazmus, eTwinning, Zdravo šolo, Eko šolo, načrt integritete in aktualne
pedagoške in druge vsebine. Nekateri učitelji so se udeležili računalniške
dealvnice Teamsi, ki so bile organizirane vse tri dni.

Sreda, 27.10. 2021
Imeli smo delaven dan.

Četrtek, 28.10. 2021
Imeli smo prost dan.

Petek, 29.10. 2021
Imeli smo prost dan.

Na šoli smo imeli krvodajalsko akcijo,
na katero je prišlo 170 krvodajalcev.

Sobota, 30.10. 2021
Recitatorke Špela Škof, Manca Rjavec, Tinkara Kmetič in Ela Spreizer so
nastopile na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve na Gričku, katero je
organiziral JSKD Črnomelj. Prireditev je vodila učiteljica naše šole Eva Starašinič.

