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Torek, 3. 5. 2022 
Po počitnicah spet v šoli. Učenci in učitelji so zakorakali v zaključni del tega šolskega 
leta. 
V mesecu aprilu so imeli tudi učenci tretjih razredov eko dan. Pogovarjali so se o 
onesnaževanju okolja, odpadkih ter pravilnem ločevanju. S pomočjo reklamnih letakov 
so izdelali zanimive plakate, ki prikazujejo ustrezno razvrščanje odpadkov. Na koncu so 
oblikovali še reciklirane posodice iz časopisnega papirja.  S svojim delom so dokazali, 
da je pri ustvarjanju odpadni material še kako uporaben. 
 

   
 

Recitatorji recitatorskega krožka so se tudi letos prijavili na razpis za Župančičevo 
frulico v organizaciji ZIK –a Črnomelj. Pridno so se učili pesmi pesnika Davida Badrača. 
odpravlja. Na šoli smo imeli  snemanje recitatorjev. Posnetke smo poslali 
organizatorju, da najboljše izberejo za pred izbor. Nastopili bodo v živo na eni od 
dolenjskih šol. 
 

 

Sreda, 4.5. 2022 
 

 



 

Na državno tekmovanje iz Vesele šole, ki je potekalo 6. aprila 2022, na Osnovni šoli dr. 
Franceta Prešerna v Ribnici so se uvrstili štirje učenci iz naše šole: Tia Šenica, Lana 
Filak, Matic Cimerman in Luka Filak. 
Luka Filak je dosegel srebrno priznanje. Tudi ostali učenci si zaslužijo pohvalo za 
prizadevnost in trud ter zavzeto delo pri krožku. 
Nacionalno preverjanje znanja se je začelo z današnjim dnem iz slovenščine v 6. in 9. 
razredih. 
 

 
Na sestanku s predstavniki romske skupnosti v šolski knjižnici. 
 

Četrtek, 5. 5. 2022 
 

Na šoli smo imeli tekmovanje iz logike Logična pošast,  katerega se je 
udeležilo 49 učencev.  

 

Petek, 6. 5. 2022 
Nacionalno preverjanje znanja se je nadaljevalo iz matematike v 6. in 9. razredih. 
 

Sobota, 7. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani na FKKT je potekalo državno tekmovanje iz 
kemije, katerega se je udeležil učenec naše šole Luka Filak. 
Osvojil je zlato priznanje. 
 



Torek, 10. 5. 2022 
Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine v 6. razredu in tehnike in tehnologije v 9. 
razredu. 
 

Sreda, 11. 5. 2022 
Letos imamo prvič šolanje na daljavo za učenko 3. in učenca 7. razreda. V mesecu maju 
in juniju opravljata predmetne izpite. 
 

Četrtek, 12.5. 2020 
Učenci 3. razredov so imeli kulturni dan. V Adlešičih jih je v svoj muzej domače obrti 
prijazno sprejela gospa Nada Cvitkovič. Učencem je predstavila del naše kulturne 
dediščine – predelavo lanu, izdelavo belokranjskih pisanic ter pokazala še nekatere 
druge belokranjske izdelke. Pot so učenci z avtobusom nadaljevali proti Vinici. Tam so 
si ogledali Spominsko hišo Otona Župančiča, kjer so se podrobneje seznanili z njegovim 
življenjem in delom. 

 
 

    
 

  



 

Sedmošolci so imeli tehniški dan Življenje v srednjem veku. 

Petek, 13. 5. 2022 
V okviru natečaja Evropa v šoli se je na regijski ravni uvrstilo 11 izdelkov na državno 
raven. Učenec Matic Cimerman, 7. b, je nato na državni ravni na literarnem področju 
dosegel 2. mesto. Izdelal je časopisni list z naslovom Vodni izvir. Prilagam nagrajeno 
delo. 

    

   
 



Za dosežen uspeh je bil nagrajen z nagradnim izletom, ki ga je organizirala ZPMS, 
skupaj z mentorico Karmen Golobič. Letošnja tema natečaja »Brez modre ni zelene, 
brez vode ni življenja« je bila posvečena skrbi za vodo. S temo je bil povezan tudi izlet, 
obiskala sta Rakov Škocjan.  
 

Učenci krožka DMG z mentorjem Darjanom Grudnikom so se  skupaj z učenci iz OŠ 
Loka udeležili strokovne ekskurzije v Ljubljani. Na Igu so si ogledali  Izobraževalni 
center za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Sledil je ogled Gasilske brigade. 
Zaposleni so jim predstavili svojo organiziranost, opremljenost in dejavnosti njihovih 
enot. Za zaključek so si ogledali še Regijski center za obveščanje ReCO Ljubljana. 
Strokovno ekskurzijo je omogočila Gasilska zveza Črnomelj.  
 

    
 

  
  

   



Sobota, 14. 5. 2022 
 
 
 
Na Pedagoški fakulteti je potekalo 
državno tekmovanje iz fizike, 
katerega sta se  udeležila dva učenca 
iz naše šole. Pravico do udeležbe na 
tem tekmovanju sta si po izkazanem 
znanju na regijskem tekmovanju, ki 
je bilo 14. aprila 2022 na OŠ Center v 
Novem mestu, pridobila osmošolec 
Nejc Malerič in devetošolec Luka 
Filak. Na državnem tekmovanju, ki je 
potekalo sočasno na Pedagoških 
fakultetah v Ljubljani in Mariboru, se 
je pomerilo 135 učencev 8. razreda 
in 126 učencev 9. razreda. Reševali 
so teoretične in eksperimentalne 
naloge. Luka je osvojil zlato 
Stefanovo priznanje, Nejc pa 
srebrno.  
 
 

 
 

 
V Logatcu je potekalo 
šolsko lokostrelsko 
področno tekmovanje. 
Tekmovanja so se udeležili 
Vito Dukovčič /7. razred/, 
Stela Lazarević in Pia Žalec 
/6. razred/.  Učenci so se 
uvrstili na državno 
tekmovanje. Mentorica je 
Lilijana Zvonka Grahek. 
 

Ponedeljek, 16. 5. 2022 
V sklopu projekta Erasmus+ sta naši učiteljici Mihaela Filak in Lina Zupančič obiskali 
Portugalsko, kjer sta gostovali cel teden. 



Učence krožka Društvo mladi gasilec sta obiskala predsednik in poveljnik gasilske zveze 
Črnomelj, gospoda Boris Kambič in Jože Vrščaj. Namenila sta jim nekaj vzpodbudnih 
besed in pohvalila njihovo. V uporabo sta jim dala gasilsko opremo in številne gasilske 
družabne igre, ki bodo popestrile izvajanje našega krožka.  

 

 



Torek, 17. 5. 2022 
Devetošolci so imeli ekskurzijo v Posočje. Ogledali so si partizansko bolnico Franja in 
muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu. Ustavili so se na izviru Soče in na Vršiču.  
 

 
 
Učenci 8. razredov so imeli tehniški dan Merjenje ploščine. 
Učenci 2. triade so si v Kulturnem domu Črnomelj ogledali film Košarkar naj bo 3. Po 
ogledu so imeli še pogovor z avtorjem Primožem Suhodolčanom. 
 

 
 



 
 

Učenci 1. razredov so imeli tehniški dan Stare otroške igre. Igrali so se igre, ki so se jih 
igrali naši dedki, babice in starši, ko so bili otroci.  
 

   
 

Naši dedki in babice so se znali igrati in zabavati z igračami, ki so si jih izdelali sami. 
Velikokrat so bili to le predmeti, ki so jih našli v naravnem okolju. Učenci so se 
zabavali, plesali in peli. Zelo so se razveselili, ker jih je obiskala gospa Nada Cvitkovič, 
naša nekdanja učiteljica. Predstavila jim je številne stare igre, ki so bile učencem zelo 
zanimive. Skupaj so preživeli lepo dopoldne. 
 

 
 

  



Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj in Center šolskih in obšolskih dejavnosti sta v 
tekočem šolskem letu sklenila dogovor o medsebojnem sodelovanju v okviru projekta 
Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja. Osnovni namen projekta je 
krepitev kompetenc, veščin in znanj otrok Romov preko izboljšanja njihove vključenosti 
in uspešnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ob hkratnem vključevanju in 
usposabljanju strokovnih delavcev šole.  
Sodelovanje naše šole v projektu vključuje: redno komunikacijo strokovnih delavcev 
šole in delavcev CŠOD, ki izvajajo projektne aktivnosti, z namenom izmenjave informacij 
o učnih potrebah posameznih učencev Romov, seznanitev strokovnih delavcev šole z 
možnostjo aktivnega vključevanja v projektne aktivnosti z namenom strokovnega 
usposabljanja in krepitve strokovnih kompetenc in podporo strokovnim delavcem šole 
pri aktivnem vključevanju in sodelovanju v projektnih aktivnostih (priprava individualnih 
programov, aktivnosti v povezavi z romsko kulturno dediščino v VNRC…) Sodelovanje bo 
potekalo od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2023. Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropski socialni sklad. 
V okviru aktivnosti projekta je strokovna delavka šole Mojca Frankovič  v prostorih VNRC 
Črnomelj izvedla učno delavnico za romske otroke. Pogovarjali so se o izvoru, 
preseljevanju in priseljevanju Romov skozi zgodovino, o nestrpnosti do Romov ter o 
pomenu romske kulturne dediščine. Ob zaključku so skupaj zapeli romsko himno in 
izdelali romske zastave. 
 
 
 

 
 

 
 



Sreda, 18. 5. 2022 
Področno posamično prvenstvo v atletiki za mlajše in starejše učence in učenke  
je potekalo na atletskem stadionu Portovald v Novem mestu. Vito Frankovič je v teku 
na 300 m dosegel 2. mesto, Nejc Ferfolja pa3. mesto v teku na 60 m. 
 

 
 

Člani krožka DMG so se odzvali na povabilo Doma starejših občanov Črnomelj, kjer so v 
okviru projekta Simbioza giba in Tedna vseživljenjskega učenja tamkajšnjim bivajočim 
starejšim občanom predstavili svojo dejavnost in tako krepili medgeneracijsko 
sodelovanje. Varovancem so govorili o pomenu gasilcev in jim demonstrirali različne 
gasilske vaje in veščine. Učenci so od starejših izvedeli marsikatero zanimivo gasilsko 
zgodbo, ki so jim jo starejši zaupali iz svojega življenja. 
  

   



  
 

Izpeljali smo volitve za sindikalnega zaupnika. Ponovno je bila izvoljena Andreja 
Vraničar. 
V popoldanskem času je zasedal svet staršev. 

 
Četrtek, 19. 5.2022 
Na šoli smo imeli prireditev ob zaključku bralne značke, ki smo je bili po dveh letih 
premora zelo veseli. Prireditev s podelitvijo priznanj, ki sta jo vodila Filip Vehovec, 
učenec 8. razreda, in Sofija Despotović, učenka 6. razreda, je potekala v mali 
telovadnici šole v dveh delih. Posebej smo jo izvedli za učence od 1. do 4. razreda in 
učence od 5. do 9. razreda. 
Letos je bila gostja pisateljica, pesnica in igralka Nataša Konc Lorenzutti. Pisateljica je 
učencem pripovedovala basni, zastavljala uganke, pela, povedala veliko o sebi, 
predvsem pa  je učence navduševala za knjige in branje. Razložila jim je, kakšen pomen 
ima branje knjige zanjo ter kako nastajajo njene knjige. Prireditev je zaključila s 
pesmijo, mi pa smo ji podarili šopek. 

To šolsko leto je bralno značko osvojilo 181 učencev, od tega je bilo 12 zlatih bralcev. 
Učenci 1., 4. in 7. razreda so dobili mape in priznanja, ostali učenci pa so dobili 
priznanja. Zlati bralci so prejeli še posebno priznanje, na valeti pa bodo dobili tudi 
knjižno nagrado. Letos so pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS zanje izbrali 
knjigo Kjer veter spi Damijana Šinigoja. 



 

 
 

 
 

Petek, 20. 5.2022 
Učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj so tudi letos sodelovali na Župančičevi frulici v 
organizaciji ZIK Črnomelj. Organizatorju je bilo treba poslati videoposnetke nastopov 
sodelujočih  učencev. Med 115 deklamatorji je na enem od treh predizborov  na OŠ Ob 
Rinži v Kočevju sodelovalo kar pet naših učencev od sedmih poslanih posnetkov, in 
sicer Peter Kmetič, Leon Spreizer, Anže Simčič, Gregor Kmetič in Ajda Bremec, ki se je 
na veselje deklamatorjev naše šole in mentoric Bernarde in Eve Starašinič uvrstila med 
pet najboljših deklamatorjev v državi. Nastopila je s pesmijo Davida Bedrača z 
naslovom Jaz sem filmski režiser. Najboljše učence je izbirala strokovna ocenjevalna 



komisija v sestavi: Tomaž Gubenšek, Sara Horžen in Žiga Bratoš. Finalna prireditev 
Župančičeve frulice bo 11. junija v Kulturnem domu v Črnomlju. 
 

Sobota, 21.5. 2022 
 Na OŠ Komandanta Staneta v Dragatušu so organizirali državno 
tekmovanje iz logike Logična pošast. Na tekmovanju je sodelovalo  15 
naših učencev. Osvojili so sedem srebrnih priznanj in 4 zlata. Dobitniki 
zlatih priznanj so Sofija Despotović, 6.c, Luka Hribernik, 6. c, Luka Filak, 
9. a in Iva Horvat, 9. b. 

 

Ponedeljek, 23. 5. 2022 
Sedmošolci so imeli tehniški dan Računalniška obdelava podatkov, katerega so izvajali 
matematiki, ki učijo na naši šoli. Devetošolci so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. 
Pomočniki ravnateljic in ravnateljev so imeli v Novem mestu svoje drugo srečanje.   

Torek, 24. 5. 2022 
Tretješolci so imeli športni dan. Tokrat so dopoldne preživeli v telovadnici naše šole. 
Po uvodnem ogrevanju so se med seboj pomerili v igri »Med dvema ognjema« in 
štafetnih igrah. Vsem učencem lahko čestitamo za borbeno igro in športno navijanje. 
  

  

Sreda, 25. 5. 2022 

Folklorni krožek se je predstavil na Mednarodnem festivalu »Igraj se z mano« na 
Kongresnem trgu v Ljubljani, ki ga organizira Center Janeza Levca Ljubljana in  Društvo 
za kulturo inkluzije. Folklorniki so v  sproščenem vzdušju na velikem odru uspešno 



nastopili z odrsko postavitvijo Bodimo veseli, veselega srca. Po uspešno opravljenem 
nastopu so se na različnih delavnicah igrali z drugimi in ustvarjali skupaj z njimi. 
Pozitivno vzdušje in prostor za igro je nanje naredil velik vtis. Sporočilo omenjenega 
festivala je, da je vsak človek enako pomemben. Vsak je unikaten, poseben, edinstven 
in ravno zaradi tega je svet lepši. Takšnega dogodka se ne da pozabi kar tako, saj gre za 
nepozabno druženje. 

 
 

 



V  sklopu Poklicijade v organizaciji ZIK Črnomelj so se osmošolci udeležili dogodka pred 
Kulturnim domom, na katerem so jim  na interaktiven način predstavili različne 
poklice. Poklici se bili predstavljeni na stojnicah oz. postojankah tako, da so učenci 
aktivno sodelovali.  
 

Četrtek, 26. 5.2022 
Turistični podmladkarji so se udeležili zaključne turistične tržnice v Medvodah, ki 
poteka v okviru tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava. Poleg dveh zlatih priznanj 
so prejeli še tretje zlato priznanje, in sicer za najboljši turistični spominek. 
 

  
 

 



Na igrišču za telovadnico se je v popoldanskem času odvijal Zborovski bum - območna 

revija otroških in mladinskih pevskih zborov Bele krajine 2022. Sodelovala sta oba zbora naše 
šole pod mentorstvom Judite Ilenič. 
 

 
Iz šolskega sklada bo tudi letos razdeljena pomoč socialno šibkim družinam za 

subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2022/23 v 

višini 1.600,00 €. 
 

Petek, 27.5. 2022 
V ZOO Ljubljana je bila izpeljana 
delavnica za nadarjene učence v 
okviru dodatnega pouka 
biologije v ZOO. Učenci so 
spoznavali živali v umetnem 
okolju, opazovali hranjenje 
pelikana, medveda in morskega 
leva. Seznanili so se s pomenom 
dresure morskega leva (stik s 
človekom, da ga lahko brez 
težav veterinarsko pregledujejo 
ob težavah z zdravjem).  
Ponavljali so sistematiko in 
doživeli dotik kače, ščurka in 

ptičjega pajka. 
Zadnji petek v maju je bil čudovit. Šestošolci so se z avtobusom odpeljali na Gorenjsko. 
Ker niso imeli pravega vodiča, so sami prevzeli to vlogo. Nekateri izmed njih so ostalim 
sošolcem predstavili kraje, mimo katerih so se peljali, in ljudi, povezanih z njimi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Najprej so se podali k Slapu Savica in se osvežili s pravo izvirsko vodo. Nato so si 
ogledali Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, kjer jim je vodič Janez na zelo zanimiv način 
predstavil življenje v hiši v Prešernovem času. Sledil je zaslužen počitek ob Blejskem 
jezeru, ogled gradu. Na poti domov pa so si krajšali čas z reševanjem kviza o krajih, ki 
so jih obiskali. Tako je pot proti domu hitro minila. 
 

 
 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     

  

                                                            

 



Na otoku Krku je bila po dveletnem premoru 6. izletniška kolonija mladih likovnikov 
Dolenjske in Bele krajine. Zadnje srečanje pred prekinitvijo je potekalo v Gradežu v 
Italiji –  leta 2019. Udeležilo se ga je okrog 120 izbranih učencev likovnikov iz 
belokranjskih in dolenjskih šol. Iz naše šole se ga je udeležilo 6 učenk: Eva Simonič, Pia 
Kambič, Amanda Muhadri, Zala Količ, Veronika Vidmar, Alja Rajf in mentorica Natalija 
Orlič. 
Zgodovino mesta Krk so jim že na avtobusu predstavile učenke OŠ Loka. 
Po prihodu v mesto je sledil kratek sprehod skozi staro mestno jedro. Učenke so si 
med ogledom že izbirale primerne lokacije za slikanje.  Učenke so si same izbrale 
primerne lokacije in motive za slikanje. Množice turistov iz tujine in Hrvaške, ki so 
prihajale v mesto, so z občudovanjem opazovale ustvarjalke in njihova dela. Za 
marsikaterega ustvarjalca je bila to nova in zanimiva likovna izkušnja.  
 

 
 
Učenci drugih razredov so imeli športni dan – pohod. Odpravili so se proti Vražjemu 
kamnu. 
V ljubljanskem živalskem vrtu smo izvedli delavnice za nadarjene učence.  Učenci so 
bili neposredno v stiku z živalmi različnih delov sveta živečih v umetnem okolju 
živalskega vrta. Sledil je še voden ogled izbranih živali.  
 

Torek, 31. 5. 2022 
V popoldanskem času smo imeli sejo učiteljskega zbora. 

 


