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Torek, 2. 11. 2021
Po jesenskih počitnicah smo se veseli vrnili v šolo. Pričeli so se sistematski
pregledi za učence 6. razredov, kateri so vključeni v naravoslovne dneve Skrb
za zdravje.
Četrtošolci so bili v CŠOD v Fari. Po udobni namestitvi in okusnem kosilu so se
podali na raziskovanje v gozd in pogumno premagovanje ovir v adrenalinskem
parku. Zvečer pa so spoznali še življenje v Kostelu nekoč in danes. Predstavil
jim ga je krošnjar.

Četrtošolci so sodelovali pri
nacionalni izmenjavi knjižnih
kazalk. Po slovenski ljudski
pravljici O pastirčku in debeli
uši, ki jo je priredila avtorica
Anja Štefan in ilustriral pa
Zvonko Čoh, so naredili kazalke,
ki so jih poslali učencem OŠ
Stranje.
Prvošolci pa so se projektu
priključili zadnji hip in, tako kot
tretješolci, sodelujejo mednarodno. Po pravljici Stonoga Stina varčuje
avtorice Mojiceje Podgoršek in ilustratorke Daše Simčič, so likovno ustvarjali
na temo zgodbe. Prvošolci so dokazali, da so šolo vzeli zelo resno, saj so zelo
zbrano poslušali in znali odlično obnoviti prebrano zgodbo. Njihove izdelke
smo poslali na Hrvaško, in sicer v OŠ Dragutina Domjanića v Svetem Ivanu
Zelinu.

Sreda, 3.11. 2021
Vodstvo šole se je udeležilo AVK srečanja MIZŠ in drugih deležnikov na temo
Izvajanje Covid ukrepov.
Drugi dan so bili športno in naravoslovno aktivni. Ponovno so se preizkusili v
adrenalinskem parku in igrali razne igre, raziskovali potok Prifarski jarak in

življenje v njem, popoldan pa smo se naučili, kako preživeti v naravi. Zvečer so
ustvarjali z gibom in ritmom.

Četrtek, 4.11. 2021
Učenci prvih razredov so imeli naravoslovni dan. Obiskali sta jih gospa Ana in
gospa Katja iz Zdravstvenega doma Črnomelj. Gospa Ana jim je s pomočjo
čarobne vile povedala, kako lahko sami poskrbimo za svoje zdravje. Sodelovali
so tudi v kuharski delavnici VITAMINSKI MESEC. Pripravili so namaz s porom in
proseno kašo s sadjem. Pri tem jim je pomagala gospa Katja. Spoznali so, da se
morajo navaditi na zdrava živila in se pravilno prehranjevati.

Učenci petih razredov so delali kolesarske izpite.

Petek, 5. 11. 2021
Na šoli je potekalo tekmovanje iz prostorske
predstavljivosti – Matemček za učence od 1. do 9.
razreda. Tekmovanja se je udeležilo 26 učencev od 6. do
9. razreda. Osem učencev je doseglo bronasto priznanje,
devet pa biserno. Pet učencev se je uvrstilo na državno
tekmovanje. Učenci, ki se bodo udeležili državnega
tekmovanja, so: Domen Aš, /6.b/, Luka Hriberni, /6.c/, Matic Cimerman /7.b/,
Nejc Malerič /8.b/ in Luka Filak, 9.a.

Sobota, 6. 11. 2021
Zadnji dan CŠOD-ja v
Fari.

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje iz
znanja logike za učence 8. in 9. razreda. Udeležila sta se ga osmošolec Nejc
Malerič in devetošolka Iva Horvat. Osvojila sta srebrni priznanji.
Zadnji dan CŠOD-ja v Fari. Vrnitev domov.

Ponedeljek, 8.11. 2021
Vlada Republike Slovenije je v petek, 5. 11. 2021, sprejela nove začasne ukrepe
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19, in sicer
obvezna uporaba mask v učilnicah in v vseh zaprtih prostorih povsod na šoli za
vse učence, uporaba izključno kirurške maske in samotestiranje trikrat
tedensko v šoli od 15.11. 2021 dalje. Z ukrepi je močno posegla v dosedanje
življenje in delo v osnovni šoli. Strokovna in laična javnost (starši) imata do
ukrepov različna stališča, kar povzroča dodatne težave. Naloga šole je, da
spoštuje navodila vlade in s svojim delovanjem pomaga ustvarjati razmere, da
Covid-19 čimprej zajezimo.
Učenci 7.b in c razreda so imeli naravoslovni dan Zdrava šola.
Na šoli smo izvedli tekmovanje
iz
računalništva
in
informacijske
pismenosti
BOBER. Za učence 2., 3., 4. in
5. razredov je tekmovanje
potekalo v pisni obliki v
učilnicah,
za
ostale
tekmovalce višjih razredov pa
na računalnikih v računalniški
učilnici. Šolskega tekmovanja
se je udeležilo 111 učencev od 2. do 9. razreda.

Torek, 9.11. 2021
Učenci 7.a so imeli naravoslovni dan Zdrava šola.
Tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje so se udeležili
učenci od 4. do 9. razreda. Skupen naslov letošnjega tekmovanja je “Vedre
bližine med nami”. Seznam knjig: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo
zraste iz mačka, Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke in Josip
Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori, Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri
krasne (šolsko in regijsko), (državno) in Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni
štor so knjige. Tekmovalo je

Učenci petih razredov so imeli tehniški dan Jumicar,
ki otroke uči, kako se vesti v prometnem okolju. Učenci

so bili postavljeni v vlogo voznika. Doživljali so dogodke, kot jih opaža in
zaznava voznik v pravem prometu. Spoznali so, kako jih na cesti vidi drugi
voznik, kako težko je vozilo pravočasno ustaviti, predvsem pa, da se voznik
kljub previdnosti včasih ne more pravočasno odzvati, če se otrok neprevidno in
nepričakovano vključi v promet.

Sreda, 10.11. 2021

Drugošolci so imeli skupaj z
zaposlenimi ZD Črnomelj naravoslovni
dan Zdrava šola na temo Zdravstvena in
zobozdravstvena vzgoja in osebna
higiena.
Vodstvo šole se je udeležilo AVK srečanja MIZŠ in drugih deležnikov na temo
Predstavitev protokola za samotestiranje.

Četrtek, 11.11. 2021
Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine za devetošolce.
Šestošolci so imeli naravoslovni dan skrb za zdravje, v sklopu katerega so
opravili tudi sistematske zdravniške in zobozdravniške preglede.

Ponedeljek, 15.11. 2021
Napovedanega samotestiranja na šoli nismo izvajali, ker je bilo preloženo na
sredo, 17.11. 2021.

Torek, 16.11. 2021
Na šoli smo izpeljali šolsko geografsko tekmovanje. Učenci 4. A in B so imeli
naravoslovni dan Zdrava šola, ki so ga izvajale medicinske sestre
Zdravstvenega doma Črnomelj.
V karanteno so bili napoteni učenci 3.a, 4.b in 6. c razreda.

Sreda, 17.11. 2021
V času predure in 1. šolsko uro
smo pri vseh učencih s
podpisanim soglasjem uspešno
izvedli samotestiranje za Covid19. Samotestiranje je potekalo
brez zapletov. Učenci so se
počutili dobro, njihovo
razpoloženje je bilo otroško
igrivo. Kljub vnaprejšnji
zaskrbljenosti so tudi najmlajši
učenci 1. triade samotestiranje izvedli uspešno ter ob tem tudi zvedavo,
odgovorno in varno. Mnogi so si s tem dejanjem v odnosu do sebe in sošolcev
okrepili samozavest, da znajo in zmorejo. S samotestiranjem smo odkrili štiri
primere suma na okužbo s Covid-19, katere so bile kasneje tudi potrjene.

Četrtek, 18.11.2021
V karanteno smo napotili 1.a, 4.a, 4.b, 5.c in 8.b razred.
Učenci 6.a so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje, v sklopu katerega so
opravili tudi sistematski zdravniški pregled.
Izvedli smo skupni roditeljski sestanek preko video prenosa za starše na temo
Starševstvo je lep, a odgovoren poklic, ki ga je izvedla predavateljica Vzgojne
posvetovalnice Novo mesto direktorica gospa Mateja Petric.

Petek, 19.11. 2021
V karanteno smo napotili tudi 7.b razred. Na šoli smo izpeljali Slovenski
tradicionalni zajtrk. Učenci so zajtrkovali kruh namazan z medom, pili mleko in
se posladkali z jabolkom.

Ponedeljek, 22.11. 2021
Učenci 4.c in 3.a so se vrnili iz karantene.
Učenci naše šole so se od 22. do 24. novembra 2021 udeležili mednarodne
izmenjave učencev v programu Erasmus+ Taste my country!.
Izmenjava je zaradi trenutne epidemiološke situacije potekala virtualno. S
sovrstniki iz Italije, Nizozemske in Portugalske so sodelovali v raznovrstnih
dejavnostih. Reševali so kvize, spoznavali druge države in kulture ter
ugotavljali razlike med različnimi šolskimi sistemi. Naši učenci so predstavili
svojo šolo, mesto Črnomelj in Slovenijo. Posebno mesto v predstavitvah je
imela tudi belokranjska pogača.
Kljub virtualni izpeljavi, je bila izmenjava zelo živa in aktivna. Naši učenci so
pokazali veliko znanja, spretnosti in iznajdljivosti ter tako OŠ Mirana Jarca
Črnomelj uspešno zastopali v mednarodnem okolju.

Torek, 23.11. 2021
Učenci 6.b razreda so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje, v sklopu katerega
so opravili tudi sistematski zdravniški pregled s cepljenjem proti okužbi s HPV.
Vodstvo šole se je udeležilo AVK srečanja z MIZŠ glede izvajanja Odloka o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb.

Četrtek, 25.11. 2021
Učenci 4.a, 6.c in 7.b so se vrnili iz karantene.
Učenci 6.c razreda so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje, v sklopu katerega
so opravili tudi sistematski zdravniški pregled s cepljenjem proti okužbi s HPV.

Petek, 26.11. 2021
V karanteno smo napotili tudi 9.a razred.
Drugošolci so imeli kulturni dan Abecedna hiša.

Ponedeljek, 29.11. 2021
Učenci 1.a , 8.b, 4.b in 5.c so se vrnili nazaj v šolo iz karantene.

Torek, 30.11. 2021
V mesecu novembru smo imeli na šoli 27 okuženih oseb. Deset oddelkov je
bilo v karanteni, s katerimi so učitelji delali na daljavo.

