IZ ŠOLSKE KRONIKE 1991-2004
1991/92
Šolsko leto 1991/92 se je končalo z zadovoljivimi rezultati. Izboljšali so se materialni pogoji
dela in tako se je zvišal tudi šolski standard delavcev in učencev. Opravljena so bila razna
vzdrževalna in adaptacijska dela. Nabavljeni so bili novi učbeniki. Šola je opremila nekaj
kabinetov z didaktičnimi kompleti. Uspešno je sodelovala s krajevno skupnostjo, z ETOLom, Bolnico Vojnik, DINOS-om, REMONT-om itd. Pomočje dobila od vojniških obrtnikov in
strokovnih služb iz Celja.

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela šolo najbolj pesti problem velikega števila
učencev-vozačev, ki prihajajo v šolo ob 7.40 in odhajajo ob 13.00 Zlasti je težko
organizirati interesne dejavnosti.
Izvedli so tudi naravoslovne in športne dneve, delovne akcije ter ekskurzije. Delovali so vsi
krožki in interesne dejavnosti. Učenci so bili aktivnu tudi na raziskovalnem področju.

1993/94

V šolskem letu 1994/95 je OŠ Vojnik postala osrednja računalniška šola v Sloveniji.

Ministrstvo za šolstvo in šport je v veliki men so financiralo nakup računalniške opreme,
tako da je učencem zagotovljen pouk iz osnov računalništva. Šola pa je

zadolžena za izobraževanje učiteljev s področja računalniškega
oblikovanja šolskih glasil, osrednji učitelj je g. Edvard Fidler. Kot
končni izdelek prvega obdobja računalniškega opismenjevanja
na naši šoli nastane glasilo Računalniški AHA, ki ga je
novinarsko in vsebinsko vodstvo z učenci pripravila ga. Branka
Pavšer.

1994/95

Temeljito smo preuredili in opremili tehnično delavnico, tako da je
bil pouk tehnike prijaznejši in predvsem bolj varenejši.
V okviru projekta RO smo delo nadaljevali in za vse Slovenske šole pripravili priročnik, kako do
šolskega glasila.

Za tehnične napotke je poskrbel g. Jure Uranič, vsebinsko
plat je povzela ga Branka Pavšer, o obliki je s svojimi nasveti prirocnik
dopolnil g. Edi Fidler.

1995/96

V šol. letu 1995/96 se je šola prijavila na republiški natečaj “Medijska podpora pouku” s projektom
“Interna šolska televizija”, ki ga je izdelal g. Jurij Uranič. Bili smo izbrani in na šoli tečejo priprave za
realizacijo projekta.
V istem letu so se naši dramski krožniki z Mileno Štokojnik ŠTOCO predstavili na prireditvi
KONGRES RO/2 v okviru INFOS'a 95 s precej provokativno dramsko igrico IN-FOS (informacijski fosili
- parodija na prekomerno uvajanje računalniške tehnologije v pouk).
Dejavni pa so bili tudi kot ustvarjalci oddaj šolskega radia, ki so se slišale približno takole...
(1. oddaja Šolskega klopotca v letu 1995 - posneto in obdelano z racunahikom)

Na šoli poleg uveljavljenega glasila AHA glasila učencev predmetne
stopnje, price izhajati tudi glasilo razredne stopnje ČASOPISEK.
Njegova mentorica je ga. Petra Ofentavšek.

1996/97

Šolsko leto 1996/1997 je bib zelo naporno. Že 17. avgusta je
hud naliv poplavil Vojnik. Tudi v prostore razredne stopnje je
vdrla voda.

Ob vseh šolskih dejavnostih (pouk, naravoslovni, kulturni
dnevi...), ki so tekle normalo smo vzpostavili interno TV
omrežje in tako je zaživel šolski vojniški kanal (ŠVOK).

Izdelani so bili prvi projekti za prizidek šoli, ki bo potreben pred uvedbo devetletnega
obveznega šolanja.
Dejavnost dramskega krožka je bila to leto še posebno intenzivna. Sezono so pričeli na
sejemski prireditvi INFOS-97. V veliki dvorani Cankarjevega Doma so uprizorili EUROGROM
(vse bučnice iz tedaj nove knjižice o šolskih pravilih).

Delo šolske TV in dramskega krožka smo predstavili na Mednarodnem posvetu o medijih
v Piranu s predstavo SCaHOU
(Slovenska klonirna agencija HOU - Sinopsis: Če želite pametnega otroka, ga klonirajte v naši
agenciji in vsak klon naj se uči v devetletki svoj predmet, saj vseh en sam otrok ne zmore.
Nato klone, če bodo rpeživeli vse peklenske turture pripeljite nazaj, in mi jih bomo ponovno
združili v enega otroka, če bomo takrat še obstajali...)

Najpomembnejši dogodek tega leta je zagotovo otvoritev nove šole v Socki.

1997/98

Uvajanje digitalnega videa v studio šolske televizije, razvijanje izobraževalne
večpredstavnosti, izdelava avdio in video arhiva na moderni CD medij...
- Prikaz dejavnosti šolske TV na Sejmu Vse za otroka. (OŠ Vojnik je s studiem ŠVOK z
video in TV medijem podprlo phreditev). Naši izdelki so v živo tekli preko Interneta s
posredovanjem Računalniškega centra Srednje trgovske šole v Celju... (Danes nič
posebnega, a v tistih časih zelo cenjena zmožnost.)

V tem šolskem letu se je pričelo sodelovanje s češkimi prijatelji. V jesenskem času so nas
obiskali pevci zborov OŠ Yirkov in OŠ Chomutov.

Mi pa smo obisk vrnili aprila.

Šola je bila spomladi tudi gostiteljica 12. festivala Turizmu pomaga lastna glava. Na naši šoli
so se pomerili turisticni podmlaki 13 šol. Med njimi tudi naš pod vodstvom ge. Simone
Žnidar z nalogo Speča lepotica v Višnji vasi.

1998/99

V šolskem letu 1998/99 je v šolo vpisanih
757 učencev, od tega na podružnicnih
šolah 177. Šola ima 16 oddelkov
predmetne stopnje in 10 oddelkov
razredne stopnje; na podružnicah pa še
11 oddelkov razredne stopnje. Na centralni
šoli je en oddelek podaljšanega bivanja.

Šolsko leto si bomo gotovo zapomnili po dveh
dogodkih povezanih z vremenom. Mesec
november se je pričel s poplavami, ki so ponovno
pustile sledove tudi v zgradbi RS OŠ Vojnik.
Pa ni bila le voda, tudi sneg jo je močno zagodel.
Kar dva dni ni bilo pouka. Tako smo si podaljšali
počitnice.
Seveda pa nismo le bežali pred vremenom. Tudi na tekmovanjih smo bili, orientacija, pa
šport in seveda s šolsko TV na sejmu v Celju... Naš pevski zbor pa se je prvič udeležil
mednarodnega tekmovanja v Celju.

Dramski krožek je pod vodstvom Aleša Kolška pripravl igrico Čepica sreče.
Uprizoritev je bila tako uspešna, da so jih vabili na vse konce in kraje.

Dramski krožek naše šole pa je imel tudi čast nastopiti na otvoritvi razstave Dekleta in šola v
Muzeju novejše zgodoyine v Celju. Za kulinarični del otvoritve sta poskrbela ga. Golona
Bastič in g. Branko Špes.

1999/2000

V tem letu so bili v ospredju ponovno naši
pevci Izmenjava s ceškimi prijatelji je postala
tradicija.

Dogajale pa so se tudi druge stvari.
Šola je bila gostiteljica regijskega tekmovanja
osvojili 1. mesto na tekmovanju v orientaciji.

mladih tehnikov, naši učenci pa so

Novinarski krožek je pod vodstvom ge. Alme
Sedlar je izdal glasilo VOJČ. V njem se prične
pojavljati maskota Vojč, ki je postala zašcitni
znak naše šole.

Vaš izvod v PDF formatu

Maskota VOJČ je postala del celostne podobe šole.

2000/2001

Šolsko leto 2000 se je začelo s prenovo sten v prizidku.

Kot vsako leto so osmošolci tudi letos preučili lepote v Prekmurja.

Prešernov rojstni dan smo prvic praznovali v Kulturnem domu v Vojniku.

Ker v dolini že davno ni več snega, so naši petošolci smučali na Rogli.
V tern letu je bil še posebno dejaven Šolski radio. Njegova mentorica je bila ga. Emilija
Kladnik Sorčan, tehnični del pa je prevzel krožek šolske TV - ŠVOK. Sezono so zaključili s
postavitvijo Radijskega studia na Celjskem sejmu v okviru Festivala Vzgoje in
izobraževanja.
Tako je naša šola s programsko in strojno opremo omogočila delovanje mnogim
radijskim in TV ekipam sodelujočih osnovnih in srednjih šol pri pripravi dnevnega
programa sejemskega radia.
Iz dvoran Celjskega sejmišca pa smo sliko prenašali v TV studio, kjer se je vršila
projekcija in obdelava video signala.

POSNETEK (MP3)

Ekipa naše šole je seveda zmagala, že drugič zapored.
Začetek meseca novembra smo že tretjič gostili pevski zbor s Ceške.

Niso pa peli le Čehi in pevski zbori. Tudi zbor učiteljev je zapel na dobrodelnem
koncertu.
V februarju 2002 pa smo organizirali pravo tekmovanje mladih estradnih umetnikov
"Zvezdni trenutki".

2001/2002
Šola je bila v oktobru 2001 organizatorica državnega tekmovanja mladih gasilcev.
V tem letu je bila naša šola ponovno
gostiteljica festivala Turizmu pomaga
lastna glava.

Naša šola se je predstavila z nalogo Vizija
mlinarske poti v občini Vojnik

Učenci 6.a so sodelovali na natečaju POP TV
s posnetkom epizode TV Dober Dan, ki je
nastala v produkciji ŠVOK'a. Za svoje delo so
prejeli nagrado za tehnično izvedbo.

2002-2003

Pevski zbor je ponovno gostoval na Ceškem...

V letu 2002 se je OŠ Vojnik vključila v projekt Comenius.

Naše področje je bilo povezano s sodelovanjem z učitelji partnerskih šol.
Tako so si naši učitelji v tem letu nabirali izkušnje na Švedskem, Škotskem in v ltaliji.

Švedski učitelj med našimi otroki

2003-2004
2001/2002

Začetek
šolskega
leta je2001
gotovo
zgodovinskegadržavnega
pomena. tekmovanja mladih gasilcev.
Šola je bila
v oktobru
organizatorica
Šolska okolica se je pričela spreminjati. Podrli so velikanske smreke in pogled na
zgradbo ne bo nikoli več takšen...

Delo učiteljev in učencev je bilo to leto še posebno naporno. Vezni hodnik, ki je spajal obe
poslopji so morali zaradi gradnje predčasno porušiti. Pričele so se selitve med učilnicami. Še
dobro, da nam je kar se da, služilo vreme... deževalo je ponavadi med poukom, med odmori
pa je bilo sončno :-)

Tako je bib dolgih 7 mesecev (od novembra 2003 do konca šolskega leta)
V mesecu juniju bi se naj začela obnovitvena dela starega šolskega poslopja, pa so
gradbeniki, inštalaterji, električarji staknili glave in rekli... "tega se pa ne splača
popravljati..." lacta Alea Est bi rekli Rim Ijani. Poslopje, ki je bilo več kot 100 let del vojniške
vsakdanjosti, je začelo izginjati.

Še prej pa smo morali vse kar smo spravili na podstrešje in česar nismo prestaviti v začasno
skladišče... v telovadnico!

Ker pa tarm ni bilo elektrke se je pisarna OŠ Vojnik prestavila v naravo!

Seveda pa nas tudi take prelomnice niso preveč motile...
Pametni se prilagajajo, bi nekoč rekla naša Štoca...
In res je delo potekalo po ustaljenih tirnicah. No ne prav zares ustaljenih. To leto je
bilo pomembno tudi zato, ker smo v septembru vpisovali otroke v dva 1. razreda..., učenci
iz 5. razreda pa so preskočili kar v 7. razred devetletke.

Pričelo se je obdobje DEVETLETKE.
Naravoslovnim in kulturnim dnevom so
pridružili tehniški dnevi.
Sedmošolci devetletkarji so se prvič
razdelili po svojih sposobnostih na tri
nivojske skupine pri tujem jeziku,
slovenskem jeziku in matematiki. Svoj
urnik pa so si dopolnili z izborom treh
izbirnih predmetov iz najrazličnejših
naravoslovno-tehničnih in družbenohumanističnih področij.
V prvih razredih devetletke pa so otroke poleg razredničark pričakale tudi
vzgojiteljice. S kopico novih pristopov so tako malčki postajali vedno večji ...

Poleg vseh novosti so nas v tem letu ponovno obiskali pevci s Češke in učitelji iz
Švedske, Škotske in Italije... okoli šole pa takšen nered.

