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Petek, 1. 4.2022 
Učenci 4. a razreda so imeli tehniški dan Odpadna embalaža. 
 

Sobota, 2. 4.2022 

 
 
Luka Filak se je udeležil državnega tekmovanja iz geografije. Letošnja 
tekmovalna tema je bila Gore Slovenije in sveta. V konkurenci 115 tekmovalcev, 
ki so tekmovali v kategoriji 8. in 9. razredov, je osvojil 6. mesto, za kar je prejel 
zlato priznanje.  
Tekmovanja iz prostorske predstavljivosti Matemček se  je udeležilo 16 učencev 
naše šole od 1. do 9. razreda. Učenci so se zelo dobro odrezali, saj so osvojili 5 
srebrnih in 4 zlata državna priznanja. Dobitniki zlatih priznanj so Kristan 
Spasojević (1.c), Val Doltar (2.a), Julij Štefanič (2.a) in Luka Filak (9.a) 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu je k interesni dejavnosti Bralni klub vključenih 
veliko učencev. V dveh mehurčkih 4. in 5. razreda so brali, poustvarjali, 
spoznavali pesnike in pisatelje, izdelovali plakate, izvedli bralno čajanko in 
ustvarjali kamišibaj predstave, ki so jih zaigrali sošolcem. 



Učenki Mila Miketič in Tia Šenica odlično nastopili na kamišibaj festivalu v 
cerkvici Sv. Duha. Predstavili sta se z zgodbico Janeza Bitenca z naslovom 
Spominčica. 

 
 

Ponedeljek, 4. 4.2022 
Učence krožka Društvo mladi gasilec je na šoli obiskal poveljnik črnomaljskega 
štaba Civilne zaščite in podpoveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj 
Jože Weiss. Z njimi je delil številne bogate izkušnje iz svojega dolgoletnega dela 
pri gasilcih. Predstavil jim je tudi osnovno opremo gasilca, ki so jo lahko 
preizkusili tudi sami. 
 

 
 



             
 

Učenci 7. razreda in učitelji so srečno prispeli v hladno in vetrovno Kranjsko 
Goro. Namestili so se v sobe, pojedli kosilo, se razdelili v dve skupini in pričeli z 
delom. Prva skupina je z učiteljico Barbaro s kompasi v roki odkrivala značilnosti 
Kranjske Gore.  Druga skupina je z učiteljico Majo spoznavala vodne živali ob  
Savi Dolinki, kjer so jih s povečevalnim steklom iskali, v učilnici pa tudi narisali. 
Vmes so se sprostili na igralih. 
 

 
 

 



Torek, 5. 4. 2022 
Ponovno smo imeli fotografiranje za učence in oddelke, ki jih zaradi korone ni 
bilo v šoli. 
Drugi dan so se sedmošolci  zbudili v lepo, sončno in toplo jutro. Po zajtrku so 
se peš odpravili na 4,5 km oddaljene Zelence, mokrišče v Podkorenu, ki je tudi 
izvir Save Dolinke. Po poti so se naužili snežnih radosti, izvedeli so veliko 
zabavnih anekdot in uživali v čudovitih naravnih znamenitostih. Popoldne so 
obiskali Liznjekovo domačijo, etnološki muzej, kjer jim je prijazna domačinka 
predstavila življenje v Kranjski Gori nekoč. Druga skupina se je zjutraj odpravila 
na pohod v sredogorje. Očarala jih je čudovita narava v Karavankah, uživali so 
tudi v čarobni kulisi zasneženih Julijcev. Popoldne so se na jezeru Jasna 
predajali soncu in se učili o orientaciji. 
 

 
 

 

V popoldanskem času so ravnatelj OŠ Mirana Jarca 

Črnomelj Boris Mužar, direktorica Knjižnice 

Črnomelj Anja Panjan Trgovčić, župan občine 

Črnomelj Andrej Kavšek in predstavnici 

projektivnega biroja Sapo d. o. o. Daniela Kure 

Kastelic in Martina Avguštin zainteresirani javnosti 

predstavili idejni načrt ureditve vrtov šole in 

knjižnice.  
 

 

 

 

 

Ureditev predvideva funkcionalno povezavo gornjega vrta šole z vrtom 
knjižnice. Ustanovi bi s posodobitvijo pridobili nadstrešek za učence vozače, 



klančino za vozičke pred knjižnico in atraktivno, sodobno ter večfunkcijsko 
površino, ki bi mestu služila za različne dogodke. Na spodnjem vrtu se 
predvideva zasaditev drevnin in ureditev igral. Na novo urejen prostor smo 
poimenovali Vrt poetov, ime pa utemeljili z dejstvom, da šola nosi ime po 
pesniku Miranu Jarcu, obe ustanovi deli oziroma povezuje cesta, poimenovana 
po pesniku Otonu Župančiču, hkrati pa obe ustanovi že desetletja predano 
ohranjata in razvijata kulturno bogastvo. 
 

  
 

 



Učenci in mentor podjetniškega krožka Darjan Grudnik so obiskali podjetniški 
inkubator Bele krajine, kjer so se srečali z Janom in Andražem iz lokalnega 
podjetja Dudes vs. Gravity. Predstavila sta jim njihov produkt Gravity Bord. 
Podrobno sta jim razložila pot od ideje za produkta, kako potekala pot do 
realizacije do končne prodaje, svoje uspehe in svoje poslovne ideje in cilje. 
Prijazno sta tudi odgovarjala na vsa njihova vprašanja. 
 

 
 

 



Sreda, 6. 4. 2022              
Devetošolci so imeli kulturni dan. Najprej so si ogledali Trubarjevo domačijo, 
nato so se podali na raziskovanje Turjaškega gradu. Spoznali so, da je bilo 
življenje na gradovih v preteklosti vse prej kot enostavno. Njihovo pozornost so 
najbolj pritegnile grajske ječe, kjer jih je na vratih pričakal premikajoči se 
okostnjak, ki so se ga kar malo prestrašili.  
 

 
 

 



Zelenci, Zgornjesavska dolina, orientacija in muzej so bile teme tretjega dne 
bivanja v Kranjski Gori.  
 

 
 

 
 

Četrtek, 7. 4.2022 
Četrti dan šole v naravi se je ena skupina v lepem toplem sončnem jutru 
odpravila na daljši pohod v Karavanke. Uspelo jim je premagati precejšnjo 
višinsko razliko. Naučili so se nekaj o varnosti in bontonu v gorah.. Popoldne so 
se podali na raziskovanje vodnih živali v Savi Dolinki. Z navdušenjem so pod 
kamni iskali ličinke žuželk.Druga skupina je odšla v Triglavski narodni park. Ob 
reki Pišnici so se vzpenjali proti koči v Krnici, do koder pa zaradi poledenele poti 
niso mogli priti. Učitelj Luka jim je povedal veliko o zaščitenem območju in 
vedenju v parku. Nekoliko utrujeni so se vrnili v dom, po kosilu in počitku pa so z 



učiteljico Barbaro vzeli v roke liste, svinčnike in kompase, se podali na sprehod 
po Kranjski Gori in poskušali narisati zemljevid naše poti. 
 

   

    

Izvedena je bila akcija pomladanska zbiranja starega papirja. Zbrali smo  kar 4076 
kg. Pri zbiranju so pridno pomagali učenci devetošolci ter učiteljice. 

 

       



Učenci 3., 5. in 8. razredov so imeli športni dan Atletika in športne igre. Učenci 4. 
c  razreda so imeli tehniški dan Odpadna embalaža. 
 

Petek, 8. 4.2022 
Učitelji Urška Petric, Tanja Pavlakovič in Boris Starašinič, ki je nadomeščal 
razredničarko Zdenko Vrtin, so se v popoldanskih urah z učenci srečno vrnili 
domov. 

   

Ponedeljek, 11. 4. 2022 
V tem tednu  je bilo izvedeno testiranje za ŠVZ karton. 
 Učenci 3. in 4. razredov so imeli  kulturni dan. Odpeljali so se v Novo mesto, kjer 
so si v KC Janeza Trdine ogledali predstavo Repki. Izvedla sta jo dr. Igor Saksida in 
Rok Terkaj. V predstavi so vsi zelo uživali, saj so tudi sami lahko repkali in se 
vključevali v nastop. 

 

 



Torek, 12. 4. 2022 

 V športni dvorani Loka je potekalo medobčinsko tekmovanje  malem nogometu 
za mlajše dečke. Nogometni turnir je organiziral aktiv športnih pedagogov na OŠ 
Loka. Ekipa naše šole je zasedla 3. mesto. 

 
 
Na OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana je potekalo tekmovanje iz angleščine za 
učence  6. razredov. Iz naše šole je tekmovala ena učenka. 
 

Sreda, 13. 4. 2022 
Učenci prvih razredov so imeli športni dan. Imeli so pohod.  Odpravili so se proti 
Dolenji vasi.  
 

  



 
 

Državno tekmovanje iz Vesele šole je potekalo v Ribnici. Iz naše šole so tekmovali 
štirje učenci. 
 

Četrtek, 14. 4. 2022 
Na OŠ Center je potekalo regijsko tekmovanje iz fizike. Iz naše šole sta se dva 
učenca uvrstila na državno tekmovanje. 
 

Petek, 15. 4. 2022 
Učenci 6. in 7. razredov so imeli športni dan Atletika in športne igre. 
 
 

Četrtek, 21. 4. 2022 
Tretješolci so imeli EKO dan. V uvodnem delu so se pogovarjali o odpadkih, 
njihovem ločevanju in recikliranju. Izdelali so zanimive plakate, ki prikazujejo 
pravilno ločevanje odpadkov. Največ časa so posvetili recikliranju, saj so izdelali 
uporabne posodice iz odpadnega papirja. 
 

 



Učenci 1. razredov smo imeli v preteklem tednu EKO DAN. Pogovarjali so se o 
skrbi za čisto okolje, ločevanju odpadkov in poslušali pravljico o Frančku, ki je 
sadil drevo. Izdelali smo tudi pisane hišice iz odpadnega materiala. 
 

 
 

 



Učenci četrtošolci so imeli EKO dan o vodi. Šli do ribnika na Vražjem kamnu, na 
izvir reke Dobličice in na zajetje v Dobliče. 
Na šoli smo izvedli oddelčne roditeljske sestanke. Sledile govorilne ure. 
 V športni dvorani Marof je potekalo področno tekmovanje v košarki za mlajše 
učence. Učenci naše šole so bili zelo uspešni in se uvrstili v polfinale, kjer smo 
morali priznati premoč vrstnikom iz Metlike. Močno utrujeni so v zadnji tekmi za 
3. mesto dali vse od sebe, kar pa žal ni bilo dovolj, tako so osvojili končno 4. 
mesto. Učenci so dobili nove tekmovalne izkušnje, ki jim bodo koristile pri 
nadaljnjem športnem udejstvovanju. 
 

 
 

Petek, 22. 4. 2022 

V Kranju je potekalo državno tekmovanje v kegljanju za učence in učenke 

osnovnih šol. Tekmovanja se je udeležila tudi naša učenka Julija Žafran Planinc 



in osvojila odlično 3. mesto (325 kegljev) med 18 tekmovalkami. Njen trener je 

Roman Mržljak. 
 

Ponedeljek, 25. 4. 2022 
Strokovnjaki iz Arboretuma Volčji Potok so na šolskem vrtu zasadili 10 okrasnih 

dreves. Z zasaditvijo uresničujemo ozelenitev in posodobitev šolskega vrta, kar 

predstavlja zgolj eno fazo ureditve okolice šole. V kratkem se bo namreč naredil 

tudi večji urbanistični in gradbeni poseg na gornjem »Vrtu poetov«. 

  

 

Torek, 26. 4. 2022 
 

Učenci 4. razredov So 

imeli EKO dan na temo 

VODA. Nekaj nalog so 

opravili že v razredu, 

najlepše pa je bilo delo 

na terenu ob vodi. 

Raziskovali so 

črnomaljski kal in uživali 

v prelepi naravi. 

 
 



Šestošolci so se z vlakom odpeljali v Metliko. Ogledali so si Belokranjski muzej 
in si na delavnici izdelali vsak svojo oljenko. V Hiši dobrot Bele krajine so jim 
izrekli dobrodošlico z belokranjsko pogačo in predstavili pomen lokalne 
samooskrbe. Za konec pa so se učenci in učiteljice nazaj v Črnomelj prvič peljali 
z najnovejšim vlakom.  

 
 

 
 

 



Tudi učenci sedmega razreda so imeli eko dan. Za temo so si izbrali vodo in 
onesnaževanje le-te. Prvo uro so bili v šoli, pogovarjali so se o pomenu, 
pomanjkanju in onesnaževanju vode. Potem pa so se odpeljali na izvir Krupe, 
kjer jim  je učiteljica Zdenka predstavila velik ekološki problem – onesnaženost 
reke s PCB. Krupa velja namreč za eno najbolj onesnaženih rek s PCB na svetu. 
Podali so se še na krajšo učno pot ob reki do Judovske jame, ki je znana kot 
bivališče v kameni dobi. 

 
 

   
 
V večernem času so imeli zaposleni naše šole zabavno druženje na Butoraju. 


