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Ponedeljek, 3.10. 2022 
Smo v tednu otroka pod geslom Skupaj se imamo dobro.  
Učenci 2.c razreda so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. Pogovarjali so se o osebni 
higieni in umivanju zob. Izvedli so delavnice o zdravi prehrani in pravilnem ščetkanju 
zob. 
Učenci 4. razredov so se odpeljali na petdnevno bivanje v CŠOD Fara novim 
dogodivščinam naproti. Pričakalo jih je čudovito vreme. Dopoldan so se namestili po 
sobah. Popoldan so se prvič preizkusili v adrenalinskem parku. Lovci so jim 
predstavili svoje delo in jim  povedali veliko zanimivega o gozdnih živalih. 

  
 

Torek, 4.10. 2022 
V prvem razredu so gostili policista in policistko. Z učenci sta se pogovorila o varnosti 
na cesti. Nato so odšli na sprehod in se naučili pravilnega prečkanja ceste  na prehodu 
za pešce in na semaforju. Prinesla sta jim tudi odsevnike, ki jih bodo pridno uporabljali 
kot udeleženci v prometu. 
 

 



 
 

 
 
2. dan bivanja za četrtošolce v Fari se je pričel z jutranjim sprehodom do Kolpe. Po 
zajtrku so odšli na pohod do slapu Nežica. Med potjo so si ogledali kostelske hiše in 
lehnjakove pragove. Vojaki, ki sanirajo poplavljeno območje ob Kolpi, so jim prijazno 
dovolili, da si ogledajo njihova vozila in opremo. Popoldan so se naučili, kako preživeti 
v naravi. Postavili so šotore in ob njih zakurili ogenj, kjer so si spekli malico. 

  
 



Tudi učenci 2. a in 2. b razreda so imeli na obisku gospo iz Zdravstvenega doma 
Črnomelj za izvedbo naravoslovnega dne Zdrava šola. 
 

Sreda, 5.10. 2022 

Učitelji in ostali zaposleni so se pogostili z jabolčnim zavitkom ob dnevu učiteljev. 
3. dan v CŠOD Fara je bil v celoti športno obarvan. Preizkusili so se v lokostrelstvu, 
na kolesarskem poligonu in v adrenalinskem parku.  
 

 

 
 
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. 
 

  



Četrtek, 6. 10. 2022 

Učenci 5.a so imeli tehniški dan. Preizkusili so se v kolesarskem poligonu, kar 
predstavlja preizkus znanja pred vožnjo po cesti.  
Učenci 8. in 9. razredov so imeli športni dan. Uživali so v pohodništvu. Šli so na 
pohod na Mirno goro iz različnih smeri.  
4. dan so četrtošolci so dopoldan uživali na raftu. Popoldan pa so raziskovali živali v 
potoku Prifarski jarak in se preizkusili v orientacijskem teku. 
 
 

  
 

  
 

 
Petek, 7. 10. 2022 

Učenci 5.b so imeli tehniški dan Kolo in poligon. 



    
 

 
 

Četrtošolci so se vrnili iz CŠOD Fara. 
 

 
 
 
 
Učenci 6. in 7. razredov so imeli športni dan. 
Šli so na pohod. Šestošolci so šli na Mirno 
goro.  
 
 



Sedmošolci so pohod začeli pri šoli. Prvi postanek so imeli na Taljčjem vrhu. Po 
desetih minutah počitka so pohod nadaljevali do Naklega, kjer so imeli zasluženo 
malico in se mentalno pripravili na najhujši del pohoda –  vzpon v klanec. Ko so ob 
vzponu skoraj dehidrirali, jim je “življenje rešila” teta Albina Butala, ki jih je pričakala 
z vodo in orehi. Kmalu so prispeli do našega najvišjega cilja cerkve Marije Pomagaj v 
Rodinah. Naredili so skupinsko sliko in se odpravili nazaj proti šoli. 
 

  
 

  



 
 
 

Na šoli smo dva dni v sodelovanju s 
Podjetniškim inkubatorjem Bela 
krajina organizirali prvi Heckatlon za 
mlade. Naslov izziva je bil tokrat 
Izberi čisto prihodnost. Udeležilo se 
ga je 26 učencev iz 8. razreda, ki so 
bili razdeljeni v 5 skupin. Njihova 
naloga je bila, da na podlagi 
problematike komunalnih 
odpadkov, ki pestijo Občino in 

Komunalo Črnomelj, razvijejo svoje podjetniške ideje, s katerimi bi to področje 
uredili.  
Darjan Zlobec, Mojca Šikonja in Ani Granda Jakše so cel vikend skrbeli, da so ideje 
udeležencev dobivale konkretne podobe, Mojca Šikonja je bila  v vlogi 
soorganizatorke dogodka. Iz Komunale Črnomelj nas je učence obiskal  direktor  
Samo Kavčič, ki jim je predstavil problematiko komunalnih odpadkov v občini. Svojo 
podjetniško idejo sta predstavila tudi Tomaž Hren in Marko Vrdoljak iz podjetja 
Reusable technologies. Sodelujoče je obiskal tudi podjetniški mentor Matija Goljar, 
ki je predstavil zanimive podjetniške zgodbe. 



Na zaključku  je sledila predstavitev poslovnih idej pred komisijo, ki so jo sestavljali 
Sanja Hadjur, Matija Goljar, Kristijan Asani in Robert Klobučar. Izbirali so najboljšo 
poslovno idejo in najboljšo predstavitev ideje. Nagovoru ravnatelja in župana Občine 
Črnomelj, je sledila podelitev nagrad. Prvo nagrado za najboljšo poslovno idejo je 
prejela ideja za Second toy – izdelava tekstilnih igrač iz odpadnega tekstila, ki so jo 
predstavili Jagoš, Ana, Maks, Rok, Anel in Mark. Nagrado za najboljšo predstavitev pa 
je prejela ideja IPAVA second shop, ki je tudi reševala problem tekstilnih odpadkov. 
Skupino so sestavljali Iza, Amanda, Pia, Aljaž in Vito. 
Heckatlon za mlade je potekal v okviru javnega poziva JP Mladi 2022/2023, ki ga je 
omogočila javna agencija SPIRIT Slovenija s finančno podporo Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Namenjen je spodbujanju 
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. 
 

  
 

 
 

Sobota, 8. 10. 2022 
Recitatorji Peter Kmetič,  Leon Spreizer, Gregor Kmetič in Špela Škof so nastopali na 
srečanju Društva invalidov v Kanižarici. Na trobenti jih je spremljal Anže Simčič. 
Nastopajočim sta bili mentorici Eva Starašinič in Katja Kocjan Plut.  
 



    
   

 
 



Ponedeljek, 10. 10. 2022 
Učenci 5.c so imeli tehniški dan Kolo in poligon. 
 

Torek, 11.10. 2022 
Učenci 6.a so imeli sistematski zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu. 
 

Sreda, 12.10. 2022 
Učenci 6.b so imeli sistematski zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu. 
Občinsko posamezno tekmovanje v badmintonu je bilo v ŠD OŠ Loka. Sodelovale so 
OŠ Loka, OŠ Vinica in OŠ Mirana Jarca. Tekmovanje je potekalo v vseh kategorijah. 
Igrali so en set do 21 točk brez razlike. Prvi poraženci so še lahko igrali naprej in 
dosegli dober rezultat. 
 
    

Lana Filak je 

zasedla  3. mesto.                             

Matej Đaković je 

dosegel  1. mesto. 
.                                 
Matej Vergot je 
zasedel 3. mesto. 

Petek, 14.10. 2022 
Učenci predmetne stopnje so imeli še zadnji športni dan v jesenskem delu. 



Z ravnateljem v vlogi učitelja tenisa so uživali učenci na teniškem igrišču v Loki, na 
fitnesu in pri tajskem boksu pa so se sproščali v centru borilnih veščin Gladiator na 
Majerju. 

 
 
V adrenalinskem parku v Podzemlju so se najprej ogreli in pretekli nekaj krogov po 
igrišču. Nato jim je prijazna vodička podelila in pokazala, kako se zapne pasove. 
Potem pa je bil čas za zabavo. Lahko so se odločali med tremi progami. Nekateri so 
se odločili za prvo lažjo progo, drugi pa so se napotili na višji dve. Vsi so se zelo 
zabavali med drevesnimi krošnjami. 
 

 
Dogodivščino /raft/ na Kolpi so začeli v Dolu. Na začetku so si nadeli primerno 
opremo in se spustili po reki. Pot so zaključili v Radencih.  
 



 
 
Učenci 5. razredov so imeli kulturni dan Otonova pustolovščina  /DEKD/. 
 

 



 
 

 
 



Sobota, 15. 10. 2022 
 
 
Na današnji dan je potekala svečanost ob 
praznovanju 110-letnice Gasilske zveze 
Črnomelj. 13. oktobra 1912 so se namreč 
na ustanovnem zboru v Črnomlju zbrali 
predstavniki gasilskih društev iz Črnomlja, 
Metlike, Semiča, Vinice, Doblič, Gradca ter 
Dragatuša in ustanovili Belokranjsko 
gasilsko zvezo. 
Svečanost ob 110-letnici se je pričela s 
slavnostno sejo UOGZ Črnomelj, na kateri je 
GZ Črnomelj Osnovni šoli Mirana Jarca 
Črnomelj podelila plaketo. 
 
 

 
Ponedeljek, 17. 10. 2022 
Osmošolci so imeli tehniški dan Internetna varnost. Izvajalki sta bili Eva Koprivec in 
Gordana Kotnik / Safe.si/. 

          

Torek, 18.10. 2022 
Učenci 6.c so imeli sistematski zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu /ND Skrb 
za zdravje/.        
  

 
 

Sreda, 19.10. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Rdeči križ OZ Črnomelj je naša šola 
organizirala dvodnevno dobrodelno akcijo 
»Drobtinica – malo… je veliko« za 
pomoč  socialno ogroženim družinam. Učenci 
in zaposleni so zbrali 170 litrov mleka. 
 



 
 

Šestošolci so imeli naravoslovni dan v okviru vzgojno izobraževalnih vsebin projekta 
Shema šolskega sadja. Ogledali so si zeliščno zelenjavni vrt z ekološko obdelavo in 
pridelavo. Po ogledu je sledilo delo v delavnicah. Preživeli so lepo dopoldne na 
svežem zraku. 

 
 



 
 
Na šoli JE potekala zbiralna akcija starega papirja. Zbrali smo 2260 
kilogramov papirja.  
 

  



 

Naši učenci so tekmovali na področnem posameznega tekmovanja za posameznike v 
badmintonu. Tekmovanje je potekalo v telovadnici OŠ Mirna. Udeležilo se ga je 122 
tekmovalcev iz 17 šol.  Učenci so nastopali v vseh kategorijah, eni bolj drugi manj 
uspešno, odvisno tudi od žreba. Zelo uspešna sta bila Matej Đaković in Lana Filak pri 
mlajših učencih in Matej Vergot pri starejših. V predtekmovanju so vsi trije zmagali v 
svoji skupini in se uvrstili naprej. Matej Đaković in Lana Filak sta dosegla 5. do 8. mesto 
v svoji kategoriji, Matej Vergot pa 9. do 16. mesto med 37 tekmovalci. 
 

 
 

Učenci 8. in 9. razredov so tekmovali na šolskem Proteusovemu tekmovanju v 
znanju iz biologije. Učenki Lara Franko in Neža Šikonja Sta osvojili bronasto 
priznanje. 
 

Četrtek, 20.10.2022 
V tem tednu so potekale redne dopoldanske  in popoldanske govorilne ure. 

    



Učenci 9. a in b razreda so imeli kulturni dan. Najprej so se odpeljali proti Raščici, 
rojstni vasi Primoža Trubarja, kjer so v spominski sobi v njegovi rojstni hiši poslušali 
zanimivo predavanje o njegovem življenju in času, v katerem je živel. Nato so se 
odpeljali mimo kraja Turjak v vas Gradež, kjer so si ogledali sušilnico sadja, črno 
kuhinjo … Najbolj jih je navdušila Trubarjeva malica iz Trubarjeve domačije. 
 

 
 

Učenci 5. a razreda so pričeli s pripravami na kolesarski izpit. 
 

Petek, 21.10.2022 
Učenci 5. a razreda so imeli kolesarski izpit. 
Šest osmošolcev se je udeležilo Heckatlona v Semiču pod mentorstvom Darjana 
Grudnika. 
 
Na dogodku odprtja zaključenega projekta kanalizacije Pod gozdom je na željo 
Občine Črnomelj sodelovala tudi naša šola. Učenci Peter Kmetič,  Leon Spreizer, 
Gregor Kmetič in Špela Škof so nastopali kot recitatorji.  Na trobento je zaigral Anže 
Simčič, na harmoniko pa Peter Kmetič. Nastopajočim sta bili mentorici Eva Starašinič 
in Katja Kocjan Plut.  



 
 
V popoldanskem času je folklorni krožek nastopil na 
dobrodelni prireditvi Veselo v šolo, ki že četrto leto 
poteka pod okriljem DPM Metlika. 
Predstavili so se učenci folklorniki od 4 do 9. razreda z 
lansko nekoliko spremenjeno odrsko postavitvijo 
Bodimo veseli veselega srca. Dekleta so na odru  ubrano 
zapele pesem Aj zelena je vsa gora. Pridružili so se jim 
ostali folklorniki s petjem  in plesom. Zaplesali so  
Rašplo, Zibenšrit in  Pokšotiš ob spremljavi harmonike in 
“gudala z Borom Tonijem Grahkom in Vitom 
Frankovičem.  
                    

 
 
Sobota, 22.10.2022 
Sedem učencev podjetniškega krožka se je udeležilo START UP vikenda, ki je potekal 
na OŠ Belokranjskega odreda Semič v Semiču. Pester program je bil plod 
Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, mlade pa je animiral in vodil Matija Goljar. 
Glavni cilj je bil, da se preizkusijo v vlogi mladih podjetnikov in podjetnic. Vsaka 
skupina je zasnovala svoj produkt oziroma storitev, pripravili so finančni načrt, 
usvajali pa so tudi veščine iz nastopanja in retorike. Na koncu so svoje ideje 
predstavili strokovni komisiji, najboljši so prejeli tudi nagrade. 



Aktivnost je omogočila javna agencija SPIRIT Slovenija s finančno podporo 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mentor krožka je Darjan Grudnik. 
 

 
 

Na OŠ Grm v Novem mestu potekalo državno tekmovanje iz logike za učence 7. 
razreda. Sofija Despotović je osvojila srebrno priznanje. 
Istočasno je potekalo regijsko tekmovanje iz logike. Udeležili so se ga učenci 9. 
razreda: Nejc Malerič, Adrijan Jakša, Aleksej Aš in Gašper Spreizer. Vsi štirje so 
osvojili bronasto priznanje. Nejc Malerič se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo 
na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. 
 

Ponedeljek, 24.10.2022 
Učenci 5. b razreda so pričeli s pripravami na kolesarski izpit. 
 

Torek, 25.10. 2022 
Učenci 5. b razreda so opravljali kolesarski izpit. 

       

Sreda, 26.10. 2022 
Učenci 1. a razreda so imeli tehniški dan Igrajmo se z miško. Učenci 5. c razreda so 
pričeli s pripravami na kolesarski izpit. 
 

Četrtek, 27.10. 2022 
 

 

Učenci 1. b razreda so imeli tehniški dan Igrajmo se z miško. Učenci 5. c razreda so 
opravljali kolesarski izpit. 
 

Petek, 28. 10. 2022 

Zadnji dan pouka pred prazniki oziroma jesenskimi počitnicami. Učenci 1. c 

razreda so imeli tehniški dan Igrajmo se z miško. 


