
MAREC 
 
V tednu zimskih počitnic, ki so trajale do 4. marca 2022 so učenci uživali tako ali 
drugače. Tudi letos brez snega.   
 

 

Ponedeljek, 7. 3. 2022   
Po dolgem času so bili učenci in učitelji brez mask. Kakšno veselje! 
 

Torek, 8. 3. 2022 
 

Imeli smo šolsko tekmovanje iz Vesele šole. Tekmovanja se je 
udeležilo sedem učencev od 4. do 9. razreda. Kriterije za 
uvrstitev na državno tekmovanje so usvojili Tia Šenica, Lana 
Filak, Matic Cimerman in Luka Filak. Tekmovali bodo na OŠ 
dr. Franceta Prešerna v Ribnici. Mentorica je Mihaela Filak. 
 

Sreda, 9.3.2022 
 

 
 
Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so izglasovali splošno stavko. Stavkalo je  40.729 
zaposlenih, 91,4 odstotka vseh. Šole in vrtci so bili zaprti. Stavka je strnjena v dve 
bistveni zahtevi: takojšnja sklenitev sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega 
dela, ki nastaja z obvladovanjem epidemije covida-19 ter zvišanje plač vsem 
zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. 



Četrtek, 10.3.2022 
Na šoli so potekale priprave na izmenjavo, ki je potekala pri nas od 14. marca 2022 
do 18. marca 2022. Že decembra 2021 so naše učiteljice odpotovale na sestanek 
koordinatorjev na Nizozemsko. Nadaljevale so z aktivnostmi pred izmenjavo. Učenci 
so spoznavali različne vrste mlinov, moke in tradicionalnih jedi. Pripravili so tri 
pakete s temi izdelki in pozdravi iz Slovenije ter jih poslali na Nizozemsko, v Italijo in 
na Portugalsko. V zameno so prejeli pakete iz vseh teh treh držav, ki sodelujejo z 
nami v projektu. Paketov so se učenci zelo razveselili. Tako so spoznavali evropske 
države in kulture. Komunicirali so tudi s sovrstniki iz teh držav. 
 

 
 

Nestrpno so pričakovali učitelje iz Nizozemske, ter učitelje in učence iz Portugalske. 
Z učitelji in učenci iz Italije pa so sodelovali virtualno. Pripravili so zanimiv program, v 
katerem bodo gostje spoznali Črnomelj in našo šolo ter kulturno in naravno dediščino 
Bele krajine in Slovenije. 

 



Petek, 11.3. 2022 
Devetošolci so imeli naravoslovni dan Biotehnologija in genetika v Novem mestu. 
 

Nedelja, 13.3. 2022 
V Ajdovščini je potekalo državno dvoransko tekmovanje v lokostrelstvu pod 
mentorstvom Lilijane Zvonke Grahek, katerega so se udeležili tudi naši učenci  Pia 
Žalec, Stela Lazarević, Vito Dukovčič in Ahmed Bešić.  Tekmovalo je 42 ekip  
posamezno in ekipno. Osvojili so dobre  rezultate. Učenka Pia Žalec je v kategoriji 
ukrivljen lok  osvojila  stopničke, in sicer 3. mesto, Stela Lazarević je osvojila 
4.mesto,  ekipno pa so v sestavi Pia Žalec, Stela Lazarević in Vito Dukovčič zasedli 5. 
mesto. 

  
 

 

 

 



Ponedeljek, 14. 3. 2022   
Učenci 7. in 8. razreda so imeli kulturni dan. Obiskali so jih  zunanji mentorji v 
organizaciji JSKD Črnomelj. Sedmošolci so se učili, kako lahko naredimo animirani 
film, osmošolci pa so se naučili posneti film z mobilnim telefonom. Večino dneva je 
delo potekalo v učilnici, osmošolci pa so snemali tudi zunaj nje. Ob koncu dneva so 
pokazali, kaj so se tekom dneva naučili. Nastali so zabavni izdelki.  
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



Torek, 15.3. 2022 
Učenci 1.a so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje, ji je potekal v Zdravstvenem 
domu Črnomelj. Členi turističnega krožka so bili z gosti v Krajinskem parku Lahinja. 
 

 
 
   

Sreda, 16.3.2022 
 

 

 

Učenci 1.b so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje. 
Petošolci so si z gosti iz Nizozemske ogledali v sklopu kulturnega dne Belokranjski 
muzej in Vinsko klet v Metliki. 
Osmošolci so tekmovali na državnem tekmovanju iz angleščine. 
 

Četrtek, 17.3.2022 
Učenci 1.c so imeli naravoslovni dan Skrb za zdravje. Učenci 9,b so se z gosti iz 
Nizozemske v sklopu projekta Erazmus odpeljali na ekskurzijo na Bled in v Bohinj. 
Izpeljali smo šolsko matematično tekmovanje Kenguru. 
V popoldanskem času so imeli učenci 3. c in 7.abc roditeljski sestanek. Govorilne ure 
so potekale od torka do ponedeljka, da smo se izognili gneči na šoli. 



 
 

 
 
V  športni dvorani OŠ Mirana Jarca  je potekalo občinsko tekmovanje v košarki za 
mlajše dečke. Sodelovale sta le dve ekipi:  OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca. Prvo mesto 
je osvojila ekipa naše šole. 
 



Petek, 11.3. 2022 
Na šoli so potekale intenzivne priprave za srečanje otroških folklornih skupin Bele 
krajine. Zaradi posebnih razmer folkloniki niso imeli vaj do meseca marca, zato je 
bilo delo zahtevno. Ustvarjali so pod sloganom bodimo veseli veselega srca z 
namenom, da vsaj malo pozabijo na zadnji dve leti, ko niso bili deležni plesa, petja … 
 

Ponedeljek, 21.3. 2022 
Učenci recitatorskega krožka so sodelovali na dogodku z naslovom 21. svetovni dan 
poezije. Potekal je na petih lokacija po Črnomlju, in sicer pred kulturnim domom, na 
stopnišču pri OŠ Mirana Jarca, na Gričku (pri knjigobežnici), pred zakladnico in pred 
cerkvijo Sv. Duha. Recitirali so pesmi različnih pesnikov,  med katerimi so bile tudi 
pesmi Mirana Jarca. 
 

 
 

                    



Torek, 22.3. 2022 
Seja 32. šolskega parlamenta je potekala virtualno. Sodelovali so tudi učenci naše šole 
pod mentorstvom Line Zupančič. Poleg učencev naše šole so na sestanku sodelovali še 
učenci  OŠ komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Vinica, OŠ Loka in OŠ Milke Šober 
Nataše. Letošnja tema debate je bila ponovno Naša poklicna prihodnost, ki so jo mladi 
parlamentarci nadgradili z novimi predlogi in idejami.  Regijskega parlamenta se bo 
iz naše šole udeležil Luka Filak. 
 

 
 
Naša šola je tudi v tem šolskem letu sodelovala na natečaju Evropa v šoli. Tokrat se 
natečaj osredotoča na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev 
in zato nosi naslov Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja. Na regijsko raven 
smo poslali 26 izdelkov, kjer pa so jih kar 11 uvrstili na državno raven na 

literarnem, likovnem in fotografskem področju, in sicer:  Lan Kordič, 3. a: Princ reši 
svet (mentorica Maja Nemanič), Maks Urh, 3. b: Oj, potoček moj! (mentorica 
Nevenka Jankovič), Lara Franko, 8. a: Moja potovanja (mentorica Agata Cindrič),  
Matic Cimerman, 7. b.: Vodni izvir (časopis Vodni curek) (mentorica Karmen 
Golobič), Luka Martin Kavšek, 3. b: Vsaka kapljica je dragocena! (mentorica 
Nevenka Jankovič), Iza Grabrijan, 3. c: Brez vode ni življenja (mentorica Jerneja 
Simčič), Kristina Cimerman; 3. b: Vsaka kapljica vode je dragocena! (mentorica 
Nevenka Jankovič), Nives Zmrzlak, 5. a: Slap v gozdu (mentorica Andreja Vraničar) 
Ameli Štefanič, 4. a: Voda je pomembna za vse (mentorica Jožica Šterbenc), Lara 
Franko, 8. a: Voda življenja (mentorica Natalija Orlič) in Nejc Malerič, 8. b: Mogočni 
čuvaj življenja (mentorica Karmen Golobič). 
 

Sreda, 23.3. 2022 
Učenci 6. razredov so imeli tehniški dan. Šli so v Livar na ogled proizvodnje in imeli 
računalniške delavnice PPT.    



 
 

  
 

Naša šola je bila izbrana, da predstavlja Slovenijo v  IEA Mednarodni raziskavi 
državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS) 2022. Cilj raziskave je izboljšanje 
kakovosti državljanske vzgoje in izobraževanja učencev v Sloveniji. Namen raziskave 
je preučiti, kako so mladi v številnih državah pripravljeni prevzeti vlogo državljana. V 
Sloveniji v raziskavi sodelujejo učenci 8. razredov. Učenci so opravili  kognitivni test, 
ki  preverja vednost na področju državljanske vzgoje in vprašalnik o stališčih 
povezanih s področjem državljanske vzgoje in izobraževanja ter stališča povezana z 
evropskimi temami. 



Učenci 8.a, 8.b, 6.b so si ogledali  spletno internetno predstavo Zavajanje in laži na 
internetu. 

 
 
Četrtek, 24.3. 2022           
Na sončen pomladni dan smo se učenci 2. razredov odpeljali v Lokvico pri Metliki, 
kjer so si ogledali Vrtnarstvo in cvetličarstvo Šikonja. Ogledali so si rastlinjake in ob 
tem občudovali veliko raznovrstnih sadik cvetlic. Spoznali so, kaj vse potrebujejo 
rastline za rast in razvoj. Za nekaj časa so tudi sami postali vrtnarji in sadili rožice, ki 
so jih odnesli domov svojim mamicam.  
 

  
 



 
 
V popoldanskem času je v Kulturnem domu Črnomelj potekalo regijsko srečanje 
otroških folklornih skupin. Predstavilo se je šest skupin, kot peti je nastopil folklorni 
krožek naše šole. Nastopilo je 27 folklornikov. Predstavili so se z novo odrsko 
postavitvijo Bodimo veseli, veselega srca. S petjem in plesi ter veselim 
razpoloženjem na odru so šli folklorniki voščit Jožici za god. Bili so odlični. 
 

 



  
 

  
 

 



 
 

 

Petek, 25.3. 2022 
Po dveh letih smo si zopet lahko ogledali športno prireditev v živo, zato so se 
devetošolci odpravili v Planico, kjer smo si ogledali tekmo svetovnega pokala v 
smučarskih poletih. Naši skakalci so jih razveselili z zgodovinskim uspehom, saj so 
zasedli prva štiri mesta. Gotovo je k temu pripomoglo tudi njihovo glasno navijanje! 
Preživeli so prekrasen dan v dolini pod Poncami! 
 

 



 

  
 

 
 

Sobota, 26.3. 2022 
V Novem mestu je potekalo regijsko tekmovanje iz kemije, ki se ga je udeležil 

devetošolec Luka Filak. 



Ponedeljek, 28.3. 2022 
Na šoli smo pričeli s testiranjem učencev za športni karton. 

 

Torek, 29.3. 2022 
Na OŠ Grm Novo mesto potekal 32. regijski otroški parlament.    
Našo šolo je zastopal devetošolec Luka Filak. 
 

 
 
Po letu premora so se učenci turističnega krožka v letošnjem šolskem letu 
zopet udeležili tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava, ki ga organizira 
Turistična zveza Slovenije. Pripravili so turistični produkt, ki so ga poimenovali 
Dogodivščina z Vodoljubom. Najprej so napisali turistično projektno nalogo, 
nato pa so se lotili priprave turistične stojnice. Na turistični tržnici v Domžalah 
so se srečali s turističnimi podmladkarji iz drugih šol, kjer smo predstavili svoje 
turistične produkte. Njihovo delo je bilo nagrajeno, saj so se iz Domžal vrnili z 
dvema zlatima priznanjema – za najboljšo turistično nalogo in projekt v celoti. 
S projektom se bodo predstavili še na državnem tekmovanju, ki bo potekalo 5. 
maja 2022 v Mariboru. Mentorice krožka Eva Starašinič, Tanja Pavlakovič, 
Darinka Gorše in učenci se za vso pomoč in podporo zahvalili učiteljici Nevenki 
Jankovič, pomočnici ravnatelja Bernardi Starašinič ter učiteljema Janezu Pašiču 
in Nataliji Orlič. Tudi ravnatelju, ki jih vedno podpira in jim nudi pomoč pri 
pripravi projekta. 



 
 

 
 



 
 

Sreda, 30.3. 2022   

 
Učenci od 2. do 8. razreda, ki obiskujejo dodatno strokovno pomoč, so 

sodelovali v projektu »Spodbujamo prijateljstvo«.  Nosilec projekta je Društvo 

Sobivanje. Namen natečaja je učence spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju o 

prijateljstvu, njegovem pomenu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Svoja 

razmišljanja so zapisali in oblikovali skupni izdelek. Končni izdelek je razstavljen 

v BTC Novo mesto. 

 Četrtek, 31.3. 2022  
Na šoli smo izpeljali državno tekmovanje – Matemček. 



Župan občine Črnomelj, g. Andrej Kavšek, je podelil priznanja Civilne zaščite za 

leta 2019, 2020 in 2021. Med prejemniki je bila tudi naša šola. V obrazložitvi je 

bilo izpostavljeno naše večletno prizadevno sodelovanje s štabom CZ, 

vključevanje mladostnikov v različne dejavnosti prostovoljstva, dosledno 

omogočanje zaposlenim usposabljanja za naloge CZ, opravljanja nalog 

reševanja ob nesrečah ter generalni prispevek k napredku na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

  


