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Sreda, 2.11. 2022 
Po novembrskih praznikih so se učitelji vrnili v šolo. Imeli so sejo učiteljskega 
zbora, računalniške delavnice in delali inventuro. V okviru projekta DDK so 2. 
in 3. novembra 2022  potekale delavnice za strokovne delavce šole. Vodja 
tima Karmen Golobič in člani tima Darjan Grudnik, Darinka Gorše in Palmira 
Šašek  so izvedli 9 delavnic za dvig digitalnih kompetenc. Sodelavci so se 
množično udeležili vseh delavnic in tudi aktivno sodelovali. 
 

 
 

 
 

Četrtek, 3.11. 2022 
Učitelji so nadaljevali z delom v računalniških delavnicah in se usposabljali  za 
prvo pomoč. Namen izobraževanja je bila potreba po usposobljenosti 
zaposlenih v primeru poškodb in zdravstvenih težav v okolju, kjer se odvija 
izobraževalni proces. Vsebina delavnic je izvirala iz naslednjih kriterijev: 
pogostost poškodb v našem okolju, pomembnost postopkov oživljanja in 
usposobljenost predavateljev prve pomoči. Udeleženci so bili razdeljeni v šest 



skupin, ki so delali na šestih postajah, katere so udeleženci obiskali po 
določenem časovnem in vsebinskem urniku. Vsebine delavnic so bile test hoje, 
prvi pregled poškodovanca, zlom podlahtnice, zvin stopala- imobilizacija, 
oživljanje,  uporaba defibrilatorja, krvavitve – zaustavitev, epileptični napad, 
anafilaktični šok in dušitev ter bočni položaj. Delavnice so izvajali strokovni 
delavci šole, ki imajo uspešno opravljen tečaj prve pomoči Rdečega križa 
Slovenije Nina Mržljak, Katja Kocjan Plut, Zdenka Vrtin, Marko Matotek, 
Antonija Papež, Matejka Skrbinšek, Darjan Grudnik, Jerneja Simčič in strokovna 
delavca Centra za zdravje ZD Črnomelj. Usposabljanja prve pomoči se je 
udeležilo 52 delavcev šole. 
 

 
 

                 



 
 
Ponedeljek, 7.11. 2022 
Po jesenskih počitnicah so se učenci  veseli vrnili v šolo. Pričeli so se sistematski 
pregledi za učence 3. razredov, kateri so vključeni v naravoslovne dneve Skrb 
za zdravje.  
Učenci 4. c so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. V delavnicah ZD Črnomelj so 
se pogovarjali o preprečevanju poškodb in izraščanju, nalogah in negi zob. 

 

 
Na šoli smo v dveh tednih  po razporedu 
izvedli tekmovanje iz računalništva in 
informacijske pismenosti BOBER.  Za 
učence 2., 3., 4. in 5. razredov je 
tekmovanje potekalo v pisni obliki po  
učilnicah, za ostale tekmovalce višjih 
razredov pa na računalnikih v računalniški 
učilnici. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 
127 učencev od 2. do 9. razreda. 28 
učencev je prejelo bronasto priznanje. 

 
Torek, 8.11. 2022 
Učenci 4. a in 4. b razreda  so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. V delavnicah 
ZD Črnomelj so se pogovarjali o preprečevanju poškodb in izraščanju, nalogah 
in negi zob. 
Na naši šoli je potekalo občinsko tekmovanje v košarki za starejše učence. 
Tekmovanja so se poleg naše šole udeležile še OŠ Loka in OŠ Belokranjskega 
odreda Semič. Učenci OŠ Mirana Jarca so dosegli dve pomembni zmagi in se 
tako uvrstili na področno tekmovanje, ki bo potekalo v Novem mestu.  
Najboljši strelec turnirja je bil Timotej Mirtič (32 točk), vodja ekipe pa Urška 
Petric. 



 
 

Sreda, 9.11. 2022 

Učenci 3. a so imeli sistematski zdravniški pregled v Zdravstvenem domu 
Črnomelj. /ND Skrb za zdravje./ 
Učenci 6.a in 6.b so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. Odraščanje, Gibalni 
učenjak in Prva pomoč pri poškodbi zob so bile vsebine delavnic. 
 

Vodstvo šole se je udeležilo otvoritve novega vrtca enota LOKA. 
 

 
 
Četrtek, 10.11. 2022 
Prvošolci so imeli naravoslovni dan. V sodelovanju z ZD Črnomelj so izvedli 
dve delavnici. V prvem delu so se pogovarjali o zdravi prehrani in zdravem 



načinu življenja. V drugem delu pa so si učenci pripravili zdrav namaz in 
sladico. Pripravljeno so z užitkom pojedli.  
 

 
 

 
 

Petek, 11. 11. 2022 
Učenci 6.c so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. Odraščanje, Gibalni učenjak 
in Prva pomoč pri poškodbi zob so bile vsebine delavnic v izvedbi ZD Črnomelj.  
 



Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz prostorske 
predstavljivosti – Matemček za  učence od 1. do 9. razreda. 
Tekmovanja se je udeležilo 55 učencev od 1. do 9. razreda.  
Devet učencev je doseglo bronasto priznanje, devet  pa 
biserno.  

 

Sobota, 12. 11. 2022 
Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje iz 
znanja logike za učence 8. in 9. razreda. Udeležil ga je devetošolec Nejc Malerič, 
ki je osvojil srebrno priznanje.  
 

Ponedeljek, 14.11. 2022 
Učenci 7.a in 7.b so imeli naravoslovni dan Zdrava šola. Pozitivna samopodoba 
in stres ter zgradba zob sta bili vsebini delavnic, ki jih je izvedel ZD Črnomelj. 
 

Torek, 15.11. 2022 
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, 16.11. 2022 
Učenci 3. b so imeli sistematski zdravniški pregled v Zdravstvenem domu 
Črnomelj. /ND Skrb za zdravje./ 
 
 

Četrtek, 17.11.2022 
Na OŠ Loka 
je potekalo 
občinsko 
tekmovanje v 
rokometu za 
starejše 
dečke. 
Tekmovanje 
je potekalo v 
športni 
dvorani Loka 
v organizaciji 
OŠ Mirana 
Jarca. 
Sodelovali 
sta ekipi OŠ 

Loka in  OŠ Mirana Jarca. Učenci naše šole so zasedli 1. mesto. 



 
 
 
 
Na šoli smo izvedli 2. roditeljski 
sestanek za starše od 1. do 9. 
razreda. Učiteljica športa Urška 
Petric je staršem predavala o 
pomenu gibanja za zdrav fizični in 
psihični razvoj otrok. Predstavila jim 
je tudi projekt SLO fit, v katerem 
bodo lahko starši  dostopali do 
informacij o telesni zmogljivosti 
svojih otrok. Sestanka so se starši 
udeležili v velikem številu, kar je zelo 
pohvalno. Tudi v prihodnje si želim 
sodelovanja. Sledila je redna 
govorilna ura. 
 

 

Ob 140 –letnici rojstva zaslužne učiteljice in prosvetiteljice Josepine – Pepce 
Primožič je v Mestni muzejski zbirki predavala mag. Marjetka Balkovec 
Debevec o učiteljskem poklicu v šolstvu in še posebej o vlogi pomembne 
učiteljice v Črnomlju. Primožičeva se je rodila se je 31. oktobra 1882 v Bistri. 
Po končanem učiteljišču leta 1902 je bila nameščena kot učiteljica – 
pripravnica na Franc Jožefovi ljudski šoli v Črnomlju. 
V Primožičevi hiši je ob tem dogodku na ogled tudi razstava »Belo na belo«.  
 

Petek, 18.11. 2022 
Že enajsto leto sodelujemo v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so 

zajtrkovali kruh namazan z medom, pili 
mleko in se posladkali z jabolkom. Osvojili 
so tudi nova znanja o čebelarstvu, medu – 
zdravem živilu in lokalni oskrbi. Pobudnik 
projekta je Čebelarska zveza Slovenije. 
Medeni zajtrk je nastal s ciljem osveščanja 
učencev o pomenu čebel, čebelarstva in 
prednostno lokalno pridelanih živil. Vsako 
leto znova govorimo o prizadevanju 
slovenskih čebelarjev za varno in 
kakovostno pridelavo medu, medtem ko 
naše čebele skrbijo za opraševanje in 



pomembno prispevajo k pridelavi lokalne hrane in kako z nakupom 
slovenskega medu pri lokalnem čebelarju prispevamo k ohranjanju čebel, ki 
imajo pomembno vlogo pri opraševanju rastlin, od katerega je odvisno kar 
2/3 pridelane hrane, ki jo zaužijemo. Doživeli so lep začetek delovnega dne. 
 
   

 
 

 
Učenci devetih razredov odpravili v Bistro, kjer so obiskali Tehniški muzej 
Slovenije v sklopu tehniških dni. Vodeno so si ogledali številne stalne zbirke ter 
občasne razstave s področja kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, 
obdelave kovin, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva in elektrotehnike.  
 

 



   
 

 
Kolektiv šole na ogledu Vinske kleti v Metliki. 
 

Torek, 22.11. 2022 
Devetošolci so imeli naravoslovni da Zdrava šola. Teme, ki so jih obravnavale, 
so bile vzgoja za zdravo spolnost in kajenje ter ustno zdravje. 
Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine za osmošolce in 
devetošolce.  
Na šoli smo izvedli tekmovanje iz angleščine za učence 8. in 9. razredov. 
V prostorih Kreativne hiše mladih je odprta tretja mesečna razstava Talenti – 
razstave mladih likovnikov v knjižnici. Razstavljalce  vsako leto izbere 
strokovna komisija ki jo sestavljajo: akademski slikar Robert Lozar ter 
profesorici likovne umetnosti Špela Vraničar in Jasmina Strugar. Tokrat se je  s 
svojimi deli predstavila učenka 5. c  OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Ameli 
Štefanič, ki je tudi letošnja najmlajša likovna razstavljalka. 
V uvodnem govoru je o njenih delih spregovoril akademski slikar Robert Lozar 
in  razredničarka Katja Žagar. Ameli se predstavlja z risbami in slikami v 
različnih likovnih tehnikah. Iz del je razvidno, da je nežna in občutljiva 
opazovalka življenja okoli sebe. Navdušuje se nad živalskim in rastlinskim 



svetom. Žene jo zanos in velika volja po ustvarjanju. Njena dela so barvita in 
izrazna. Nobena likovna tehnika ji ni tuja. Brez zadrege se loti vseh izzivov. 
 

  
 

Sreda, 23.11. 2022 
 

 
 

Mesec november je posvečen preprečevanju različnih vrst zasvojenosti. V ta 
namen smo na šoli v dveh dneh gostili gospoda Tonija Kočevarja, ki v okviru 



Društva srečanje pomaga in svetuje odvisnikom. Svoje bogate izkušnje in 
znanje je na zelo zanimiv in razumljiv način predstavil tudi učencem od 5. do 
9. razreda naše šole. Predavanje je potekalo v sproščenem vzdušju, učenci so 
mu pozorno prisluhnili in se vključevali v pogovor. Tako učenci kot tudi učitelji 
so izvedeli marsikaj novega o različnih vrstah zasvojenosti in njihovih 
škodljivih posledicah na življenje ljudi. 
V športni dvorani Livada v Novem mestu JE potekalo področno tekmovanje v 
košarki za starejše učence. Na tekmovanju je naša ekipa v prvem delu 
odigrala dve tekmi in zasedla 2. mesto v skupini, zato so se uvrstili v 
nadaljevanje tekmovanja. V tekmi za tretje mesto so izgubili, tako da so 
osvojili končno 4. mesto. Najboljši strelec iz naše šole je bil Timotej Mirtič z 48 
točkami.  

  
 

Četrtek, 24.11. 2022 
 

 



Rokometna ekipa naše šole se je udeležila področnega tekmovanja v 
rokometu za starejše dečke v Trebnjem. Zasedli so 3. mesto. 
Izvedli smo snemanje za oddajo Počitniški izzivalci v  Krajinski park Lahinja. 
/Darjan Grudnik/ 
 

Petek, 25.11. 2022 

Učenci naše šole so se udeležili občinskega  tekmovanja v nogometu  za 
starejše dečke. 

Učitelji Eva, Boris 
in Bernarda 
Starašinič so 
sodelovali na 
Lepoti besede 
kot recitatorji, 
kjer je s svojimi 
prispevki kot 
pesnica 
sodelovala tudi 

naša učiteljica Simona Lakner Strahinič. 
 

Sobota, 26.11. 2022 

Državnega tekmovanja Matemček, ki je bilo organizirano na naši šoli,  so se 
udeležili: Maks Sever, Žan Štefanič, Nick Balkovec, Eli Krhin Mihelič, Ema 
Butala, Mia Marić (1. razred), Erdon Rustemi, Luka Ružič, Kristan Spasojević, 
Anže Stopar (2. razred), Julij Štefanič (3. razred), Vito Bremec (4. razred), Luka 
Vrlinič (5. razred), Gregor Kmetič (6. razred), Sofija Despotović (7. razred), Nađa 
Jovanović, Matic Cimerman (8. razred), Aleksej Aš (9. razred).  
V Črnomlju je potekalo državno prvenstvo za otroke do 16 let v prikazu jiu-
jitsu tehnik. Naši trije sedmošolci so bili več kot odlični. Pri dekletih je Pia 
Lovrenčič osvojila zlato medaljo, pri fantih pa je Luka Hribernik prav tako 
osvojil zlato medaljo, Domen Belca pa srebrno. Trener naših odličnih 
športnikov je Marko Šikonja iz ŠD Ninja.  
 

 



   

Ponedeljek, 28.11. 2022 
 

   
Učenci 8. razredov so imeli tehniški dan Ustvarjamo. V delavnicah so pekli 
piškote, izdelovali novoletne okraske in izdelovali tehnični izdelek. Delali so v 
treh delavnicah. Z učiteljico Natalijo Orlič so izrezovali novoletno dekoracijo 
za šolska okna, z učiteljico Matejko so se preizkusili v peki prazničnih 
piškotov. S storži, lesom in okraski pa so se pozabavali pri učitelju tehnike, 
Roku Petehu, izdelali so prav prijetno dekoracijo za  praznično mizo. 

 

 



 
 
Torek, 29.11. 2022 
Učenci 8. in 9. razredov so tekmovali za Cankarjevo priznanje.  
Učenci 2. razredov so imeli kulturni dan Abecedna hiša. 

 
Sreda, 30.11. 2022 

Izpeljali smo tekmovanje iz razvedrilne matematike. 

Na povabilo odbojkarskega kluba ACH Volley iz Ljubljane so si naši učenci 
ogledali tekmo Lige prvakov, v kateri so se naši odbojkarji pomerili s turško 
ekipo Ziraat Bank Ankara. 
 

 



Dvorana je bila polna mladih navijačev, ki so oboroženi z navijaškimi rekviziti s 
tribun glasno vzpodbujali naše odbojkarje. Tekma je bila napeta in  razburljiva. 
Na koncu je naši ekipi zmanjkalo malo športne sreče za popoln uspeh. Kljub 
porazu učenci niso bili razočarani, saj je bila prikazana vrhunska igra obeh ekip. 
 

 

 
 

Na šoli smo imeli v mesecu novembru 7 okuženih učencev s Corono in 5 

zaposlenih. 


