Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pred vami je prva izdaja informatorja VOJČ POROČA. Nastal je samo za vas. V njem vam bomo vsak
mesec poročali o pomembnih in zanimivih dogodkih na naši šoli in na vseh treh podružnicah. V
mesečniku boste našli tudi napotke in podatke, ki vam bodo pomagali odgovoriti na večino vprašanj,
s katerimi se boste morda srečali med šolskim letom.
Ivanka Krajnc

PRVI ŠOLSKI DAN - Kristina Krivec
Z lutkovno igrico Medvedek gre v šolo smo tudi naše
»čebelice in medvedke«, naše prvošolčke, popeljali v
prvo šolsko leto. Najprej jih je pozdravila gospa
ravnateljica. Nato pa jih je čakala že prva naloga.
Poiskati so morali vsak svoj balon, svojo učiteljico in
vzgojiteljico. Po opravljenih nalogah so prejeli diplome in
tako postali člani šolske skupnosti. Dobili so tudi kapice
in rutice. Nato smo jim pripravili lutkovno igrico. Na koncu
smo učence popeljali v razrede, kjer so jih čakale tortice
z njihovimi imeni.
Upam, da so učenci prvi šolski dan preživeli lepo in se ga
bodo radi spominjali.

PRVI ŠOLSKI DAN V SOCKI - Stanka Štravs
»Šuba dam, šuba dam… prijatelj lep želim ti dan…« so bile
prve pozdravne besede na prvi šolski dan. To je bil poseben
dan za naše najmlajše, prvošolčke. Učenci naše šole so jim
pripravili kratek kulturni program, Špela Medved pa jih je
sprejela v šolsko skupnost. Podarili smo jim skromna darilca
ter izročili Švigazajčka , ki jih bo spremljal skozi celo šolsko
leto.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI - Majda Rojc,
ravnateljica
V času od 5. do 8. septembra smo imeli na vseh treh
podružničnih šolah, na razredni in predmetni stopnji v
Vojniku skupne roditeljske sestanke. Staršem smo predstavili Letni delovni načrt, jih seznanili s projektom
Beremo in pišemo skupaj, s temami in cilji Šole za starše ter oblikami pomoči socialno ogroženim družinam.
Skupnih roditeljskih sestankov se je v letošnjem letu udeležila večina staršev, česar smo še posebno veseli.

PRVI ŠOLSKI DNEVI V ŠMARTNEM V ROŽNI DOLINI - Lidija Eler Jazbinšek
Na šoli Šmartno v Rožni dolini smo imeli v mesecu septembru 1. roditeljski sestanek, ki se ga je udeležila
večina staršev. V tem mesecu smo začeli tudi z izvajanjem interesnih dejavnosti.
Učence 1. razreda je obiskal policist in se z njimi pogovarjal o varni poti v šolo.
Učenci 2. razreda so imeli naravoslovni dan o zobeh, ki ga je vodila medicinska sestra Karolina Praprotnik.
Vsi smo ustvarjali likovne izdelke, ki jih bomo v mesecu oktobru razstavili v prostorih Otroškega dispanzerja
v Celju.

EKSKURZIJA UČENCEV 4. RAZREDOV - Petra Ofentavšek
Vsako leto se četrtošolci odpravimo na ekskurzijo že na začetku šolskega leta, saj potem lažje
spremljamo učno snov, ker je podkrepljena z že videnimi stvarmi. Obiskali smo Tehniški muzej v
Bistri. Med vožnjo smo morali biti zelo zbrani, saj smo vseskozi dobivali informacije o okolju in
njegovih znamenitostih. Tudi učenci so pripravili kratke referate o krajih, skozi katere smo se peljali.
V Bistri smo se v dveh skupinah odpravili na opazovalno gozdno učno pot, kjer nam je gozdar
podrobno razložil vlogo gozda. V drugem delu smo si ogledali muzej, kjer je včasih deloval
kartuzijanski meniški red, danes pa so tu oddelki lesarstva, kovaštva, mlinarstva, tekstila, lovski in
ribiški oddelek, ter oddelek avtomobilske in kmetijske mehanizacije. Lakoto in žejo smo pogasili pri
izviru Ljubljanice, to je v Močilniku.Na koncu smo se peljali skozi Ljubljano in si ogledali
znamenitosti našega glavnega mesta. Izlet je bil naporen, ostal pa nam bo v lepem spominu.

UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2004/2005 - Majda Jelen
Šola
Skupaj POŠ in RS
PS
Skupaj

Razred
1. - 4.
5. - 9.

Število otrok
377
363
740

Število pozitivnih
375
358
733

Učni uspeh
99,47%
98,62%
99,05%

STATUSI - Simona Žnidar
Starši učencev, ki poleg rednega šolskega dela aktivno delajo na področju športa, glasbe ali kulture so imeli
v mesecu septembru možnost zaprositi za t.i. STATUS. V skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih
učencev in Pravilnikom o prilagajanju obveznosti učencev smo devetim učencem podelili status športnika in
eni učenki status glasbenice. Učenci in njihovi starši so podpisali pogodbe z dogovori o načinih prilagajanja.

NADARJENI UČENCI - Simona Žnidar
Starši učencev devetega razreda so na individualnih razgovorih podpisali soglasje za pripravo individualnih
načrtov dela v tem šolskem letu. Seznanili smo jih z možnostmi vključevanja učencev v različne dodatne
oblike dela na šoli, pogoji vključevanja med kandidate za pridobivanje štipendije za nadarjene in pogoji vpisa
v srednjo šolo.
Za osmošolce pravkar poteka postopek evidentiranja, ki mu sledijo individualni razgovori s starši. Učenci, za
katere bomo pridobili soglasje za nadaljevanje postopka identifikacije nadarjenosti bodo v mesecu
novembru psihološko testirani.

REGRESIRANA PREHRANA - Irena Kalšek
Na šolo smo v mesecu septembru prejeli od učencev centralne šole in vseh treh podružnic kar veliko število
vlog za regresirano prehrano, in sicer 179 vlog za malico ter 51 za kosilo. Malica je bila odobrena vsem
učencem, kosilo pa bo dobilo 12 učencev.

TEKMOVANJE IZ LOGIKE - Petra Strnad
V petek, 23. 9. 2005, je na šoli potekalo tekmovanje iz logike. Udeležilo se ga je 91 učencev in učenk.
Tekmovanje je potekalo v dveh skupinah, in sicer 5. in 7. razred ter 8. in 9. razred.
Na državno tekmovanje, ki bo 22. 10. 2005 v Laškem, so se uvrstili naslednji učenci:
7. razred:
Tomaž Tekavc, Mark Jožef Škoflek,
8. razred:
Jure Črepinšek, Lucija Žnidar,
9. razred:
Marko Marguč, Simon Preložnik, Luka Majer.
Priznanja pa bodo poleg zgoraj navedenih učencev še dobili:
5. razred:
Nika Šaloven, Matic Zakonjšek, Amadeja Belej, Mojca Žerjav,
7. razred:
Anja Bauman, Rok Kroflič,
8. razred:
Barbara Beškovnik, Tjaša Žlaus,
9. razred:
Matej Štante.

TEHNIŠKI DAN - Tatjana Hedžet
V četrtek, 29. 9. 2005, je potekal za učence 7. razredov prvi tehniški dan. Tema je bila LES. Učenci so bili
razdeljeni v 4. skupine. V štirih učilnicah so tudi potekale dejavnosti, ki so se jih učenci v tem dnevu udeležili.
Te so bile:
- poklici iz lesarske stroke in srednje šole, ki te izvajajo,
- poslikava panjskih končnic,
- izdelava kuhinjske deske,
- seznanitev z lesom preko interneta.
Pri izvedbi tehniškega dneva so sodelovali naslednji učitelji: ga. Irena Kalšek,, ga. Petra Strnad, g. Dušan
Žgajner in jaz.

BIPS - Simona Žnidar
V ponedeljek, 26.09.2005, je z delom začela prva skupina BIPS-a. Program Beremo in pišemo skupaj
(skrajšano BIPS) je izobraževalni program, namenjen staršem otrok v prvem triletju osnovne šole, ki se želijo
usposabljati za pomoč otrokom. Cilj izobraževalnega programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki
je potrebna za pomoč otroku pri opismenjevanju.
Pri delu sodelujejo skupaj starši in otroci. Pri skupnem delu imajo starši priložnost spoznavati različne oblike
dela z otroki, ob domačih dejavnostih, pa lahko naučeno preizkušajo doma.
Skupina se srečuje vsak ponedeljek ob 16.30 uri v učilnici 3. a razreda devetletke.
Ker je med starši dosti interesa, bomo v mesecu oktobru začeli z delom še ene skupine.

EKIPNO ALETSKO PRVENSTVO ZA OSNOVNE ŠOLE - Urša Burja-Žnidaršič
27. 9. 2005 so se nekatere učenci naše šole udeležile ekipnega atletskega tekmovanja v atletiki v Celju.
Naša dekleta so nastopila v vseh disciplinah programa. Na vsaki disciplini so tekmovale po tri učenke, skupni
rezultat pa sta tvorila dva boljša rezultata.
Najboljši rezultati uvrstitve naših učenk:
Tek na 60 m: Velenšek Anamari - 17. mesto
Tek na 300 m: Košir Tjaša - 8. mesto
Tek na 1000 m: Majcen Špela - 9. mesto
Skok v višino: Žnidar Lucija - 10. mesto
Skok v daljino: Hohnjec Klementina - 4. mesto
Met žogice: Guček Sanja - 19. mesto
Suvanje krogle: Kolar Urška - 3. mesto
Štafeta: 4 x 100 m: 1. skupina - 6. mesto, 2. skupina – 10. mesto
Skupno je ekipa učenk OŠ Vojnik osvojila 8. mesto z zbranimi 11266
točkami. Učenkam čestitam za dobre rezultate.
ŠKL PRVIČ NA OŠ VOJNIK - Robi Suholežnik
Letos naša šola prvič sodeluje na šolski košarkaški ligi. Vzporedno s
tekmovanjem, kjer sodelujejo dečki in deklice, potekajo še fotografski,
novinarski, navijaški in video krožek. Naša šola tekmuje v prvi skupini skupaj z OŠ Livada Velenje, OŠ
Franja Malgaja Šentjur, ter OŠ Sladki Vrh in Šentilj. Naše igralce bo spodbujala navijaška skupina. Na
domače tekme v telovadnici naše šole ste prav vsi vljudno vabljeni.

ŠPORTNI DAN - Stanka Štravs
V ponedeljek, 26. septembra 2005, smo imeli na POŠ
Socka športni dan. Otroci so se pomerili v atletskih
disciplinah. Učenci so se trudili , ob koncu pa so za
dobre rezultate dobili diplome.

TURNIR TROJK - Robi Suholežnik
V četrtek, 29. 9. 2005, je v telovadnici OŠ Vojnik
potekal turnir trojk. Na turnirju je nastopili šestindvajset
ekip v ločenih starostnih kategorijah dečkov in deklic.
Poleg ekip iz Vojnika so tekmovali še učenci iz Frankolovega, Dobrne in Ljubečne. V tekmovalnem vzdušju
je bilo odigranih ogromno tekem, igralci pa so pokazali mnogo znanja in borbenosti. Kot vsako leto je bilo tudi
tekmovanje v prostih metih in metu trojk.

TEKMOVANJE V NOGOMETU - Robi Suholežnik
Naši starejši dečki so se 3. 10. 2005 udeležili medobčinskega prvenstva v nogometu, kjer so
enkrat zmagali in enkrat izgubili ter se poslovili od nadaljnjega tekmovanja.

VZOREN UČENEC - Simona Žnidar
V tem šolskem letu bomo na predmetni stopnji izvajali projekt Vzoren učenec.
V okviru projekta bomo vsak mesec pohvalili učence, ki izstopajo po svojih dosežkih na tekmovanjih iz znanj
in drugih tekmovanjih, nudijo stalno učno pomoč ali kakorkoli drugače pomagajo sošolcem, imajo lep odnos
so sošolcev, delavcev šole, aktivno sodelujejo v različnih akcijah šole in promociji šole ipd.
Pohvaljeni učenci v mesecu septembru so:
Matic Zakonjšek (5.a), Nika Šaloven (5.c), Mojca Žerjav (5.c), Anja Bauman(7.a), Tjaša Žlaus (8.b)
Barbara Beškovnik (8.c) in Matej Štante (9.a) - za bronasto priznanje na tekmovanju iz logike,
Mark-Jožef Škoflek (7.a), Tomaž Tekavc (7.c), Lucija Žnidar (8.a), Jure Črepinšek (8.d), Marko Marguč
(9.a), Luka Majer (9.a) in Simon Preložnik (9.c) - za bronasto priznanje na tekmovanju iz logike z
možnostjo udeležbe na državnem tekmovanju.
Klementina Hohnjec (9.b) - za doseženo 4. mesto v skoku v daljino na Področnem tekmovanju za atletski
pokal in Urška Kolar (9.c) - za doseženo 3. mesto v suvanju krogle na Področnem tekmovanju za atletski
pokal,

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pred vami je že druga izdaja informatorja Vojč poroča. Zanimivih dogodkov in tekmovanj je bilo
pretekli mesec toliko, da je moral celo Vojč nekoliko spremeniti obliko.
Prijetno branje vam želim!
Ivanka Krajnc
TEDEN OTROKA NA OŠ VOJNIK IN NJENIH PODRUŽNICAH
V okviru tedna otroka smo si učenci 1., 2. in 3. razreda devetletke ter 4. razred osemletke v kulturnem domu
ogledali lutkovno predstavo Žogica Nogica.
V prvih razredih smo se v tem tednu predvsem igrali in veliko časa preživeli na prostem. Sladkali smo se s
kuhanim kostanjem, krompirjem in pečenimi jabolki. Ob slikanici Otrokom vsega sveta pa so otroci preko
čudovitih ilustracij spoznavali svoje pravice.

Simone Golež
Na naši »spodnji šoli« smo te dni izvedli zabavo.
Poslušali smo glasbo in ustvarjali v delavnicah.
Nastali so lepi izdelki, ki krasijo učilnice in naše
hodnike. Za konec veselega dne smo se posladkali
s kostanjem in kokicami. Ostala pa nam je želja, da
bi bilo takih dni še več.

Milena Modrijančič

»IMEJMO SE FAJN« - Mladi novinarji OŠ Vojnik
Ob tednu otroka smo na naši šoli izvedli prireditev
»Imejmo se fajn«
Petek, 14. oktober, je bil sončen dan. Okrog šole se je
razlegala glasba, širil se je vonj po pečenih kostanjih,
kokicah in hrenovkah. Učitelji in učenci so pripravljali
tudi jajčevce, bučke in napitke, v gospodinjski učilnici
pa so pekli pecivo. Ker pa niso vsi navdušeni nad
kulinariko, so se raje odločili za delo v raznih
delavnicah, npr. v tehniški, likovni, glasbeno-plesni. Ljubitelji besedne umetnosti so se zbrali v knjižnici, kjer
so poslušali šansone in brali poezijo. Kasneje so še sami ustvarjali pesmi. Kar precej učencev se je odločilo
za športne dejavnosti. Igrali so rokomet, nogomet, košarko in odbojko. Vse dogajanje so spremljali in beležili
mladi novinarji in fotografi. Bilo je mnogo zanimivih dejavnosti z vseh področij, tako da je lahko vsak učenec
izbral zase kaj zanimivega.
Ob tednu otroka nas je na Podružnični šoli v Šmartnem obiskal čarovnik Jani Jošovc, ki nam je s svojimi
čarovnijami in z izdelki iz balonov, ki jih je podaril vsakemu otroku, popestril dopoldanske aktivnost. Otroci
so v tednu otroka ustvarjali v različnih delavnicah. Prvošolci so izdelovali mušnice na kuhalnici in možice iz
buč in slame, drugošolci strašila iz jesenskih materialov in pekli bučke.Tretješolci pa so pripravili jedi iz
jesenskih plodov. Osemletkarji tretjega in četrtega razreda pa so spretno oblikovali aranžmaje iz buč in
jesenskega cvetja. Vse izdelke smo ob koncu našega ustvarjalnega dopoldneva razstavili v okolici šole.

Lidija Eler-Jazbinšek

Oktober je mesec, ki je še posebej posvečen našim malim
nadebudnežem. V tednu otroka so v Socki ustvarjali v jesenskih
delavnicah in spoznavali osnove tenisa na igrišču Koprivnik. V
svet tenisa jih je popeljal g. Boris Žerovnik.
Stanka Štravs

Ob tednu otroka smo v Novi Cerkvi
dopoldneve preživljali malo drugače.
Šolske hodnike so napolnila igrala, ki
so bila za mlajše gotovo največji užitek.
Teden smo popestrili z različnimi
aktivnostmi: cvrtjem in pečenjem
jabolk, kuhanjem kostanja, pripravo
sadnih frapejev in banan z medom, šolskim kinom s kokicami, izdelovanjem
jesenskih strašil, izrezovanjem buč, iskanjem skritega zaklada in likovnimi
delavnicami.
Ida Grobelnik

TEHNIŠKI DAN – Milanka Kralj, Mateja Fidler
V tednu otroka smo učenci 3.a in 3.b devetletke izvedli prvi tehniški dan. V kulturnem domu smo si ogledali
lutkovno predstavo Žogica nogica. Po predstavi smo v delavnicah izdelali vsak svojo žogico. Stekla svojih
učilnic pa smo poslikali na temo jeseni. Tako smo združili prijetno s koristnim.
JESENSKO SREČANJE S STARŠI V PODALJŠANEM BIVANJU – Simone Golež, Jelka Kralj
Starši so ponovno dokazali svojo izvirnost in vztrajnost, saj so na jesenskem srečanju skupaj s svojimi otroki
v avli šole pričarali pravo čarovniško vzdušje. V delavnicah so izdelali čarovnico na turbometli, iz buč pa
ustvarili čudovite strahce. K uspehu je vsekakor pripomogel pozdrav otrok v krogu prijateljstva ter pesmici, ki
smo jih zapeli, tekmovalni igri,v katerih so starši tekmovali skupaj s svojim otrokom, in vse dobrote, ki so jih
za nas pripravili v kuhinji. Med prijetnim druženjem smo se posladkali s kostanjem, krompirjem in jabolki ter
sokom in kavico. Staršem in otrokom se zahvaljujeva za sodelovanje in prijetno
druženje.
OBISK POLICISTA – Anka Krajnc, Maša Stropnik
V mesecu septembru in oktobru v 1. in 2. razredu veliko časa namenimo pogovorom o VARNI POTI V ŠOLO
IN DOMOV. Zato smo v ta namen v šolo povabili policista, gospoda Goričana. Z učenci se je pogovoril o
pomenu nošenja rumene rutice in kresničke. Nato smo si ogledali njegovo uniformo, policijske pripomočki
(lisice, gumijevko, pištolo) in pomerili njegovo kapo. Gospod policist je naše učence pospremil tudi do
semaforiziranega križišča, kjer smo varno prečkali cesto.
Najbolj zanimiva pa je bila policijska sirena, ki je k oknom šole privabila tudi ostale učence.

ŠPORTNI DAN – Milanka Kralj, Mateja Fidler
Naš drugi športni dan je bil orientacijski pohod. Učenci 3. a in 3. b devetletke smo pripravili učencem prvih
razredov pohod z različnimi nalogami. Pot nas je vodila izpred šole proti Tomažu in po gozdu do Dobrotina.
Med potjo smo tudi mi reševali zastavljene naloge. Na cilju smo učencem pripravili še presenečenje. Čakali
so jih pečena jabolka in krompir. Po počitku in krajši igri smo se vrnili v šolo. Preživeli smo lep in vesel
jesenski dan.
ŠPORTNI DAN - Ida Grobelnik
12. 10.2005 smo izvedli športni dan. Odšli smo na Rožni vrh k Langrškovim, kjer smo pekli kostanj.
NARAVOSLOVNI DAN – Sabina Penič, Suzana Jelenski
Prvošolci smo se odpravili s košarico v gozd.Opazovali smo drevesa, nabirali različno listje, vejice in
plodove. V razredu smo vse to razvrščali in izdelali herbarij.
Drugošolci pa so z gospo Karolino Praprotnik iz ZD Celje poglabljali znanje o zobeh.
TEHNIŠKI DAN - Ida Grobelnik
Tretješolci smo imeli prvi tehniški dan.Izdelovali smo slike iz jesenskega listja, izrezovali buče in izdelali
strahce.
22. 10. 2005 smo se planinci POŠ Nova Cerkev povzpeli iz Socke na Strnadov travnik.
Pri spominskem obeležju NOB v Novi Cerkvi smo pripravili komemoracijo.
31. 10. 2005 smo s kulturnim programom sodelovali pri otvoritvi razstave v organizaciji TD Nova Cerkev.
Učence 1. in 2. razreda je obiskal policist.
ŠPORTNI DAN – Lidija Eler-Jazbinšek
Prve sončne dni v oktobru smo izkoristili za izvedbo športnega dne. Učenci so se pomerili v troboju.
NARAVOSLOVNI DAN – Lidija Eler-Jazbinšek
Učenci obeh tretjih razredov so imeli 24.10. 2005 sistematski pregled s cepljenjem v ZD Vojnik,
četrtošolci pa so imeli naravoslovni dan na temo DOMAČA POKRAJINA.
Zadnji dan pouka smo odšli na spominski pohod do domačije Mesojednikovih, ob 11.uri pa smo s kulturnim
programom sodelovali na komemoraciji.
DELO Z NADARJENIMI UČENCI – Simona Žnidar
Vsi strokovni delavci šole se zavedamo, da ni nič bolj neenakega, kot je enaka obravnava neenakih, zato
smo tri popoldneve (ločeno za razredno in predmetno stopnjo), 4. in 5. oktobra in 12. oktobra, namenili
izobraževanju za delo z nadarjenimi učenci. Seznanili smo se s postopkom odkrivanja nadarjenih učencev,
pripravo individualiziranih programov dela in pomembnostjo spodbujanja osebnega in socialnega razvoja
nadarjenih.
RODITELJSKI SESTANEK – 9. razred - Olga Kovač
Starše devetošolcev in njihove otroke smo povabili na skupni sestanek, kjer smo jim predstavili delo v
zadnjem razredu osnovne šole. V tem letu jih čaka kar nekaj novosti pri vpisu v srednje šole. O spremembah
jih je podrobneje seznanila ga. Irena Kalšek. O poteku dela v nivojih, o ocenjevanju pri matematiki,
slovenskem in angleškem jeziku pa so spregovorili učitelji, ki poučujejo te predmete. Gospa ravnateljica pa je
predstavila zakonske spremembe, natančneje spremembe pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja.
Sestanka se je udeležilo veliko število staršev in učencev, kar je potrditev, da so takšne oblike sodelovanja
potrebne.
BIPS - Simona Žnidar
Z velikim veseljem sporočamo, da je z
delom začela tudi druga skupina staršev in
otrok. Med počitnicami smo organizirali
skupno druženje in v avli šole uredili
informacijski kotiček BIPS-a. V njem bomo
vsem staršem razredne stopnje pokazali,
kaj in kako delamo.

ŠOLA ZA STARŠE – Simona Žnidar
Prvo srečanje Šole za starše z naslovom Vzgoja skozi vrednote in prihodnost naših otrok je vodil prof. Goran
Škobalj, predsednik društva za boljši svet. Skozi razmišljanje o velikokrat pozabljenih vrednotah današnjega
časa nas je udeležence vodil do spoznanja, da mi sami ustvarjamo sedanjost in prihodnost in da je čas, da
se odločimo, kaj želimo za svoje otroke.
NARAVOSLOVNI DAN – Marjeta Krušič
Ko učenci zaključijo osnovno šolo, jih popeljemo v Goričko in Prekmurje. 13. in 14. oktobra smo si ogledali
slikovito pokrajino gričevja in ravnin, obiskali kopališče Terme 3000 v Moravcih, se ustavili ob romanski
rotundi v Selu in z zanimanjem poslušali pouk v dvojezični šoli v Prosenjakovcih. Ogledali smo si Plečnikovo
cerkev v Bogojini, lončar v Filovcih pa nam je prikazal star način izdelovanja glinene posode. Pot nas je
vodila tudi do rojstne hiše pisatelja Miška Kranjca v Veliki Polani. V bližini tega kraja smo si ogledali tudi star
običaj ličkanja in izdelke iz tega materiala.
TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE – Edi Fidler
20. oktobra 2005 je bilo na šoli prvo tekmovanje za Proteusovo priznanje. Udeležilo se ga je 15 učencev.
Največ toč so dosegli naslednji učenci:
Jure Črepinšek, 8. d,
Neja Suholežnik, 9. d in
David Pirnat, 9. a.
Osvojili so bronasta priznanja in možnost udeležbe na državnem tekmovanju.
Želim jim veliko uspeha.
SVET SRARŠEV – Majda Rojc, ravnateljica
20. 10. 2005 smo imeli sestanek Sveta staršev, ki se ga je udeležilo 25 staršev od 34 (73,5%) iz sledečih
oddelčnih skupnosti: POŠ Nova Cerkev: 1. r., 3. r., 3. in 4. r. osemletke,
POŠ Socka: kombiniran oddelek 1., 2., 3 razred,
POŠ Šmartno v R. d.: vsi predstavniki,
matična šola Vojnik: 1. b, 2. b, 3. a, 3. b, 3. a/8, 3. b/8, 4. b/8, 5. c, 5. d, 7. a, 7. c, 8. b,
8. c, 9. a, 9. b, 9. in 9.d.
Za predsednico Sveta staršev je bila soglasno izvoljena gospa Marija Čakš.
Predstavniki Sveta staršev bodo prejeli zapisnik sestanka, da bodo lahko s pobudami in sklepi seznanili
starše v posameznih oddelčnih skupnostih.
POKLICNA ORIENTACIJA - Irena Kalšek
6.10.2005 smo imeli roditeljski sestanek za starše devetošolcev. Seznanila sem jih z novostmi v zvezi z
vpisom v srednjo šolo in s pogoji za vpis v primeru omejitve vpisa.
27.10. 2005 so učenci devetega razreda obiskali Šolski center Celje,
kjer so se udeležili delavnic na temo spoznavanja poklicev in si ogledali šolo.
MEDSEBOJNA UČNA POMOČ – Irena Kalšek
Letos že tretje leto na šoli poteka projekt medsebojne učne pomoči, kjer si učenci medsebojno nudijo učno
pomoč. Za nudenje pomoči se je odločilo 16 učencev, 19 učencev pa je takih, ki učno pomoč potrebujejo. V
učno pomoč so vključeni učenci od 5. do 9. razreda, pomoč pa se izvaja pri predmetih: SL (1), AN (8), MA
(7), KE (3), FI (1), ZG (1). Učenci se v projekt prijavijo prostovoljno.
PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO - Irena Kalšek
V sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje in Špesovim domom smo organizirali prostovoljno socialno
delo. Za delo z ostarelimi se je odločilo 11 učenk. V svojem prostem času bodo obiskovale varovance
Špesovega doma, se z njimi pogovarjale, igrale družabne igre in hodile na sprehode.
VAROVANJE ZDRAVJA – Emilija Kladnik Sorčan
V sredo, 26. 10. 2005, je bilo v Kultrurnem domu predavanje zdravnice dr. Govčeve na temo varovanja
zdravja. Občina in ZD Vojnik sta za uvod povabila našo šolo, da izvede kratek kulturni program. S pesmijo ob
kitari so nastopile devetošolke Tjaša Košir, Barbara Leber in Doli Sorčan, na citre pa je zaigrala Špela
Majcen. Predstavnici Občine sta se učenkam in šoli zahvalile za pripravljenost in sodelovanje.

NASTOP NA BANKI CELJE – Aleš Kolšek
V četrtek, 6.10.2005 popoldne, smo na povabilo vodstva Banke Celje z melodijami in pesmijo polepšali
tradicionalno srečanje upokojenih delavcev. Zbranemu občinstvu so se najprej z dvema skladbicama
predstavile učenke: Barbara Leber, Tjaša Košir in Dolores Sorčan. Pod mentorstvom ge. Emilije Kladnik
Sorčan so poslušalcem ob spremljavi kitare zapele 2 skladbici. Program pa je ob poskočnih melodijah
diatonične harmonike popestril učenec Žiga Jeseničnik. Poslušalci so bili našega obiska zelo veseli, upajo
pa, da se naslednje leto ponovno srečamo.
PREPREČEVANJE NASILJA – Irena Kalšek
Devetošolci so obiskali Policijsko upravo Celje, kjer so jim policisti pripravili predavanje na temo
medvrstniško nasilje in jih seznanili s kazensko odgovornostjo starejših mladoletnih oseb. Na to temo so si
ogledali tudi film.
DAN POŽARNE VARNOSTI – Amalija Kožuh
Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti. Zato je OŠ Vojnik v sodelovanju z gasilskim društvom Vojnik
organizirala 20. 10. 2005 dan požarne varnosti. Učenci od 5. do 9. razreda so v spremstvu učiteljev odšli v
gasilski dom. Tam so se razdelili v skupine. Prva skupina si je na videokaseti ogledala gašenje požara
stanovanjske hiše v središču Vojnika in reševanje iz ognja. Učencem druge skupine so pokazali opremo
gasilskega avta, še posebej jih je zanimalo gasilsko vozilo z reševalno lestvijo. Na dnevu požarne varnosti je
sodeloval tudi vodja policijskega okoliša v Vojniku, ki je učencem povedal o prometni varnosti in varnosti na
javnih mestih (učenci so si lahko vzeli letake in brošure). Na kratko je predstavil tudi delo policista.
PRIKAZ GASILSKE VAJE - Stanka Štravs
V mesecu požarne varnosti nam je g. Viki Božnik prikazal delo gasilcev. Med našimi učenci je dosti mladih
gasilcev. Posebno uspešne so bile deklice, ki so prevzele na vseh tekmovanjih prvo mesto. Prikazale so nam
tudi vajo. Bile so zares hitre. Čestitamo! Otroci so bili še posebej navdušeni, ko so se peljali z gasilskim
avtomobilom.

REZULTATI ŠKL-a PO DRUGEM KOLU – Robi Suholežnik
OŠ Vojnik : OŠ Sladki Vrh/OŠ Šentilj – 74:68
OŠ Vojnik : OŠ Livada Velenje – 35:75
Ob koncu meseca oktobra so se zaključile tekme 2. kola v ŠKL-ju. Na tekmi med OŠ Vojnik in OŠ Livado iz
Velenja so nas obiskali iz zavoda ŠKL-ja. Na tej tekmi je bila ekipa iz Velenja boljši nasprotnik in je
zasluženo zmagala. Naša ekipa gre sedaj na tri gostovanja, prvo pa bo potekalo v Šentjurju. Vsi, ki bi si
želeli pogledati slike in rezultate s tekem ŠKL-ja, jih poiščite na športni strani OŠ Vojnik ali na strani ŠKL-ja
(http://www2.arnes.si/~ovojnikce).

POHOD NA VELIKO RAVEN – Stanka Štravs
Dan pred začetkom jesenskih počitnic smo
imeli športni dan. Povzpeli smo se na Veliko
Raven. Ustavili smo se pri grobu neznanih
partizanov, prižgali svečke in prisluhnili
kratkemu
programu
naših
učencev.
Komemoracije so se udeležili tudi
predstavniki Zveze borcev
in Krajevne
skupnosti Nova Cerkev.

KULTURNI DAN – Emilija Kladnik Sorčan
V četrtek, 6.10. 2005, smo za učence petega razreda izvedli
kulturni dan na temo »Slovensko ljudsko izročilo«. V prvem
delu so učenci ustvarjali, raziskovali in se učili v štirih
delavnicah. V literarni so z go. Krajnčevo v knjižnici spoznavali
ljudske pripovedke, basni in pregovore ter z ugankami odkrivali nova znanja. Likovno delavnico je vodila ga.
Dobrotinšek, ki je učencem pokazala narodne motive okraševanja, ki so jih nato sami oblikovali na različnih
izdelkih. Zelo poučna je bila tudi kulinarična delavnica z go. Žilavec in go. Kalšek, kjer so iskanju receptov
naših babic pridružili še kuhanje jote in peko pogače. V glasbeni delavnici ge. Kladnikove pa je bilo živahno,
saj so veliko prepevali in se igrali stare zabavne igre.
V drugem delu so učenci v vojniškem kulturnem domu prisluhnili zbirateljici in pevki ljudskih pesmi Ljobi
Jenče, ki je dve šolski uri neumorno pripovedovala stare pravljice in legende, jih tudi zapela ter spremljala na
različna glasbila. Učenci so kulturni dan zelo pozitivno ocenili, ga. Jenče pa je pohvalila zbranost in dobro
pripravljenost otrok.
VZOREN UČENEC – Simona Žnidar
V mesecu OKTOBRU smo pohvalili naslednje učence:
5.a Blaž DOLER – za vzoren, prijateljski odnos do sošolcev in športno obnašanje
5.c Jure SENTOČNIK- za osvojeno 4. mesto na področnem tekmovanju iz gasilstva (kviz) in 14 mesto na
državnem tekmovanju Društev mladih gasilcev,
7.a Jožef-Mark ŠKOFLEK – za zelo uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju iz logike, Natalija
ŽLAVS – za vestno in vzorno opravljanje dela tajnice in blagajničarke v oddelčni skupnosti,
7.b Gregor STOLEC – za doseženo 1. mesto na področnem tekmovanju iz gasilstva (kviz),
7.c Tomaž TEKAVC – za uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju iz logike, Uroš JURGEC – za
doseženo 1. mesto na področnem tekmovanju iz gasilstva (kviz) in 14. mesto na državnem tekmovanju
Društev mladih gasilcev,
8.a Lucija ŽNIDAR – za uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju iz logike
8.c Jernej KOŽELJ – za vestno in marljivo delo v oddelčni skupnosti, Tadej KEBLIČ –za vzorno
sodelovanje na tehniškem dnevu osmošolcev, Jasna CVIKL – za marljivo delo v šolski knjižnici, Žiga
JESENIČNIK – za nastop na javni prireditvi,
8.d Gregor OPRČKAL – za osvojeno 1. mesto na področnem tekmovanju iz gasilstva (kviz) in 14. mesto
na državnem tekmovanju Društev mladih gasilcev,
Jure ČREPINŠEK – za uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju iz logike in osvojeno bronasto
priznanje Proteus,
9.a Luka MAJER – za uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju iz logike, Marko MARGUČ- za
uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju iz logike in osvojeno 14. mesto na državne tekmovanju
Društev mladih gasilcev, Tjaša KOŠIR, Doli SORČAN, Sara ŠPES in Jernej KVEDER – za nastop na
javni prireditvi, David PIRNAT – za osvojeno bronasto priznanje Proteus,
9.c Barbara LEBER za nastop na javni prireditvi, Simon PRELOŽNIK – za uspešno tekmovanje na
državnem tekmovanju iz logike, Barbara JOŠT – za marljivo delo v šolski knjižnici,
9.d Špela MAJCEN in Manica GOLČMAN – za nastop na javni prireditvi, Neja SUHOLEŽNIK- za
osvojeno bronasto priznanje Proteus.

ŠPORTNI DAN – Urša Burja
V mesecu oktobru smo izvedli dva športna dneva. Prvi je bil posvečen atletiki in smo ga izvedli na atletskem
stadionu Kladivar v Celju. Kot vsako leto pa smo izvedli tudi testiranje plavanja. To je bila naloga drugega
športnega dne, ki smo ga izvedli na kopališču Golovec v Celju.
Ena od nalog osnovne šole j, da se v času šolanja vsi učenci naučijo varno plavati. Znanje plavanja
ocenjujemo na vseh šolah v Sloveniji po enotnem kriteriju:
0
0*
1
2
3
4
5

6

7

Učenec je neprilagojen na vodo
Učenec se ni udeležil testiranja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo
znanje plavanja
Učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokama naprej; drsi na
prsih z glavo v vodi-gibanje izvaja 5 s.
Učenec preplava 8 m
Učenec preplava 25 m
Učenec preplava 35 m; plavanje prične s skokom v vodo na noge
Učenec zna plavati po merilih za bronastega delfina: preplava 50 m s
skokom na noge, med plavanjem drugih 25 m se v sredini zaustavi,
naredi varnostno nalogo na hrbtu in nadaljuje plavanje do cilja.
Učenec zna plavati po merilih za srebrnega delfina: prične s skokom na
glavo, neprekinjeno plavanje 10 min; odvisno od starosti, preplava še
50 ali 100 m v času:
10 -12 let
učenci 70 s učenke 75 s
13 -14 let
učenci 55 s učenke 60 s
15 -18 let
učenci 110 s učenke 130 s na razdalji 100 m
Učenec zna plavati po merilih za zlatega delfina: preplava razdaljo 150
m v zaporedju 50 m prsno – 50 m hrbtno – 50 m kravl, prične s skokom
na glavo
v določenem času:
10 -12 let
učenci 3 min 30 s učenke 3 min 45 s
13 -14 let
učenci 3 min
učenke 3 min 20 s
15 -18 let
učenci 2 min 30 s učenke 2 min 55 s

Testiranje znanja plavanja je bilo na športnem dnevu namenjeno 334. učencem od 5. do 9. razreda. Znanje
plavanja je bilo ocenjeno takole:
0* 62
0
5
1
1
2
1
3
3
4
6
5 93
6 154
7
9
Vsi učenci, ki so dosegli ocene 0 – 4, bodo povabljeni v plavalni tečaj. Žal se med tistimi, ki se športnega
dne niso udeležil, najdejo tudi taki, ki ravno tako ne znajo plavati. Po podatkih, ki jih imam iz prejšnjega leta,
je takih učencev 8.
KOMEMORACIJE OB DNEVU SPOMINA NA UMRLE – Aleš Kolšek
Že nekaj let zapovrstjo se ob prazniku spomina na umrle učenci naše šole s kulturnim programom
predstavijo pri spomeniku padlim v NOB v Vojniku, na Dobrotinu in v Škofji vasi. Letos so prireditve potekale
v petek, 28.10.2005.
Pod mentorskim vodstvom učiteljev ge. Polone Ahtik, ge. Emilije Kladnik Sorčan, g. Gregorja Palčnika in g.
Aleša Kolška so nastopajoči z izbranimi recitacijami in pesmijo mladim rodovom želeli sporočiti, da nikoli ne
smemo pozabiti na grozote druge svetovne vojne.
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
Razmnoženo v 800 izvodih, OŠ Vojnik, 9. november 2005

Drage učenke in učenci,
spoštovani starši!
Tudi ta mesec je bilo zanimivih dogodkov
zelo veliko.
Za nami pa je tudi prva redovalna konferenca.
Mnogi ste s svojimi ocenami zadovoljni,
nekateri pa jih boste morali
še izboljšati.
Potrudite se, čeprav je
včasih težko.
Sicer pa:
» V življenju je pač tako,
da je včasih svetlo,
včasih temno.
Z nasmehom in voljo je
tudi najtežje lahko.«
Veliko svetlobe v novem
letu 2006 vam želim!
Ivanka Krajnc

Naravoslovni dan v 9. razredu – Edi Fidler
V začetku novembra, točneje 8. novembra, smo izvedli naravoslovni dan za učence 9. razreda. Odšli smo na ekskurzijo v
Celje. Pogledali smo si podjetje Energetika d. o. o. ter opravili vodeni ogled starega dela Celja z mnogimi znamenitostmi,
ki jih vsakodnevni obiskovalec mesta običajno prezre. Pa še z vremenom smo imeli srečo.
Dan odprtih vrat – Milanka Kralj
Učenci 3.a/9 razreda smo tudi v tem šolskem letu pripravili DAN ODPRTIH VRAT. Staršem smo se predstavili s svojim
delom pri urah slovenščine, matematike, spoznavanja okolja in likovne vzgoje. Pri uri likovne vzgoje smo starše povabili k
sodelovanju. Pripravili smo tri delavnice, v katerih smo se pripravljali na decembrska praznovanja. Svoje delo smo
zaključili še s slikanjem na okenska stekla. Pri delu smo bili zelo ustvarjalni, s svojim delom pa zadovoljni.
Polni decembrskega vzdušja smo se poslovili in se dogovorili še za naslednja srečanja.
Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika – Gregor Rojc
25. novembra smo izpeljali tekmovanje v znanju angleškega jezika. Tekmovanje je potekalo na šolskem nivoju,
najuspešnejši učenci pa bodo imeli priložnost zastopati našo šolo tudi na državnem nivoju. Pripravljati smo se začeli že
kmalu po začetku šolskega leta. Sprva je bilo zanimanje zelo veliko, ko pa smo se dogovorili, da bomo imeli priprave na
tekmovanje ob sobotah in tudi med počitnicami, je zanimanje nekoliko upadlo. Tako so
na priprave, ki smo jih imeli med počitnicami, prišli le trije učenci. Osebno se tolažim,
da ima kvaliteta prednost pred kvantiteto. Sicer pa, le kdo lahko zameri učencu, da
med počitnicami ni prišel v šolo?
P.S. Od sedmih tekmovalcev sta dva dosegla bronasto priznanje.
Kviz gasilske mladine – Milena Jurgec
22. 10. 2005 so na regijskem gasilskem kvizu v Radečah tekmovali Tilen Marčič, Alen
Pliberšek in Jure Sentočnik za PGD Vojnik in osvojili 4. mesto. Uroš Jurgec, Gregor
Stolec in Gregor Oprčkal so zastopali PGD Nova Cerkev ter osvojili 1. mesto. 26. 11.
2005 smo sodelovali na državnem tekmovanju v Turnišču. Državni tekmovalni dan se
je pričel z obilico snega in neurejenimi cestami, tako da se je tekmovanje pričelo eno
uro kasneje. Vsi, ki so prišli na tekmovanje v takem vremenu, so že bili zmagovalci.
Naša ekipa je osvojila zlato priznanje, za pokazano znanje pa si zaslužijo čestitke.

Priprave na zimsko šolo v naravi – Olga Kovač
V času skupnih govorilnih ur smo se sestali s starši otrok, ki se bodo v marcu udeležili zimske šole v naravi. Na sestanku
smo jim predstavili način in oblike dela, ki jih bomo izvajali. Namen je bil predvsem v dobri pripravi vseh učencev in
staršev. Nekaterim učencem žal nismo uspeli zagotoviti šolske opreme (neustrezna velikost smuči, smučarskih čevljev,
velikost palic...).
Morda pa lahko prav s pomočjo našega Vojča pridobimo kakšne smuči, ki so vam doma odveč in bi jih radi podarili našim
otrokom. V tem primeru vas naprošamo, da nam to sporočite na telefon 7800 553.
Sicer pa nam priprave zaenkrat uspevajo, saj imamo tudi že sneg za dobro podlago in seveda rezervo, ki jo bomo morda
potrebovali.
1. planinski pohod v Novi Cerkvi - Anka Krajnc, Sabina
Penič
15. 10. 2005. Lepo jesensko jutro. Dogovorjeno zbirno mesto.V
pričakovanju nasmejani otroški obrazi. Pozdrav, slovo, odhod.
Prvi vzpon in za ovinkom že prva malica. Nadaljevanje poti in
navdušenje nad oslički, ovcami in mladimi kužki. Postanek.
Resnične zgodbe mladih planincev. Vzpodbuda. Še malo.
Šelestenje listov, paleta jesenskih barv. Prostranost Strnadovega
travnika. Počitek, užitek, igre v naravi...Vztrajni, dobrosrčni in
prijateljski mladi planinci. Medalja za premagano pot. Čarobnost
sončnih žarkov. Topel objem staršev. Srečno.
Ustvarjalne delavnice – Maša Stropnik
Zima je že globoko zakorakala skozi vrata, decembrske in praznične iskrice pa so se pravkar pričele iskriti. Največje
veselje pa je začutiti ravno pri naših najmlajših učencih. Učiteljici in vzgojiteljici prvih razredov smo se 1. decembra
odločile, da naše otroke razveselimo in presenetimo z zimsko ter praznično preureditvijo naših učilnic. Starše naših
prvošolcev smo povabile na ustvarjalo delavnico in po dveh urah prijetnega druženja in ustvarjanja sta se naši učilnici
spremenili v »pravljični brlog belega medvedka sredi zimske vasice«.
Ko bi le lahko videli iskrice, veselje in presenečenje v očeh naših škratkov naslednje jutro!!!
Dejavnosti učencev na POŠ Socke v mesecu novembru –
Stanka Štravs
Tudi v tako zaspanem mesecu kot je november se je pri nas na
šoli marsikaj dogajalo. Učenci četrtega razreda so za vse otroke
naše šole pripravili in zaigrali igrico Kraljevi smetanovi kolački.
Učenci tretjega razreda pa so nam popestrili dopoldan z oddajo
Spet doma.
Dejavnosti v novembru na POŠ Šmartno v Rožni Dolini –
Lidija Eler-Jazbinšek
Po dolgem pričakovanju se nam je v mesecu novembru izpolnila
želja po pridobitvi otroških igral, na katerih se bodo naši učenci in
otroci vrtca ob lepem vremenu lahko igrali na šolskem travniku.
Ker je za popolno ureditev tega prostora potrebno še kar nekaj del,
smo povabili očete naših otrok na informativni sestanek, na katerem smo se dogovorili o izvedbi le-teh.Ob koncu
novembra so učenci zaključili prvi del plesnega tečaja plesne šole Taras.
Snega, ki so se ga otroci zelo razveselili, ter likovne delavnice v vseh
oddelkih in priprave na novoletno prireditev pričajo, da je pred vrati praznični
mesec december.
Drugi poraz in druga zmaga v ŠKL-ju – Robert Suholežnik
Naši učenci so v sredo, 9. 11. 2005, gostovali na Osnovni šoli Franja Malgaja
Šentjur. Slavila je domača šola, ki je pokazala, da ima košarka v Šentjurju
dolgoletno tradicijo. Drugo gostovanje je potekalo na OŠ Sladki Vrh, kjer smo
nastopili v popolnoma novi športni dvorani. To je bila tekma, ki je odločala o tretjem
mestu v skupini. Naši učenci so zmagali in še imajo možnost za nadaljevanje
tekmovanja v osmini finala. (Rezultati tekem: 3. KROG OŠ Franja Malgaja Šentjur: OŠ Vojnik 49 : 22 in 4. KROG OŠ
Sladki Vrh, OŠ Šentilj : OŠ Vojnik 47 : 57)
Četrto mesto starejših dečkov na občinskem prvenstvu – Robert Suholežnik
15.11. 2005 je na 2. OŠ Celje potekal prvi del tekmovanja po skupinah. V naši skupini so bili poleg nas še učenci OŠ
Frankolovo, OŠ Frana Roša in 2. OŠ iz Celja. Naši tekmovalci so premagali OŠ Frankolovo in po dramatičnem boju tudi
2. OŠ iz Celja ter se s tem rezultatom kot drugi v skupini za OŠ Frana Roša uvrstili v finale četverice. V finale so se
uvrstile poleg OŠ Vojnik in OŠ Frana Roša še OŠ Ljubečna in OŠ Lava. Najprej smo se pomerili z dečki iz Ljubečne in
tesno izgubili, nato pa še z ekipo iz OŠ Frana Roša, ki je bila veliko boljši nasprotnik. Kljub temu so si naši dečki zaslužili
pohvale za borbenost in pokal za četrto mesto.

Novoletne voščilnice – Irena Kalšek
Vsem staršem, ki ste v šoli kupili novoletne voščilnice, se najlepše
zahvaljujemo. Z vašo pomočjo smo prodali 200 kompletov, kar pomeni, da
smo zbrali 50.000,00 tolarjev. Ostalo nam je še nekaj kompletov, zato
voščilnice še vedno lahko kupite.
Športni dan – atletika – Robert Suholežnik
11. 10. 2005 so imeli učenci predmetne stopnje športni dan na atletskem
stadionu Kladivar v Celju. Pomerili so se v različnih atletskih disciplinah in
dosegli dobre rezultate. Ker pa je teh preveč, jih v Vojču ne moremo objaviti.
Ogledate si jih lahko na oglasni deski pred telovadnico.
Vzorni učenec - november – Simona Žnidar
5.b) Matic Horvat - za dve zmagi na tekmah za evropski pokal (umetnostno drsanje). 5.c) Amadeja Belej - za vzorno
narejeno raziskovalno nalogo pri pouku spoznavanja narave, Nika Šaloven - za vzorno narejeno raziskovalno nalogo pri
pouku spoznavanja narave, Žiga Škoflek - za vestno opravljanje nalog oddelčnega blagajnika. 5.d) Veronika Tadina - za
vzorno narejeno raziskovalno nalogo pri pouku spoznavanja narave, za vestno izpolnjevanje vseh šolskih obveznosti,
požrtvovalno delo v krožkih, lep in prijazen odnos do sošolcev in delavcev šole, Svit Okrožnik- za vzorno narejeno
raziskovalno nalogo pri pouku spoznavanja narave, Ana Žgajner - za vzorno narejeno raziskovalno nalogo pri pouku
spoznavanja narave, Rok Klančnik - za vestno opravljanje nalog oddelčnega blagajnika. 7.a) Nik Jakop - za doseženo 3.
mesto na državnem prvenstvu na Rogli v poljskem lokostrelstvu, za doseženo 1. mesto na tekmovanju za slovenski pokal
v gozdnem lokostrelstvu in za doseženo 2. mesto na državnem prvenstvu FITA 3D lokostrelstvu. 7.b) Gregor Stolec - za
osvojeno zlato priznanje na državnem gasilskem tekmovanju v Kvizu gasilske mladine. 7.c) Uroš Jurgec - za osvojeno
zlato priznanje na državnem gasilskem tekmovanju v Kvizu gasilske mladine. 8.a) Tanja Močenik - za stalno in
požrtvovalno pomoč sošolki pri učnem delu. 8.c) Jernej Koželj - za vestno delo v oddelčni skupnosti. 8.d) Gregor Oprčkal
- za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju v Kvizu gasilske mladine. 9.a) Tjaša Košir - za vestno delo
blagajnika v oddelčni skupnost, Katja Bojanovič - za vestno delo blagajnika v oddelčni skupnosti. 9.c) Barbara Jošt - za
nudenje učne pomoči več učencem, Timotej Siter - za vzorno opravljanje nalog dežurnega učenca. 9.d) Špela Majcen za skrbno delo v oddelčni skupnosti (nošenje dnevnika), Jerneja Božnik - za delo v oddelčni skupnosti.
BIPS - Simona Žnidar
Ker na šoli delujeta že dve skupini BIPS-a, smo se med jesenskimi počitnicami odločili in izvedli srečanje le-teh. Udeležili
so se ga vsi starši in otroci, obiskala pa nas je tudi gospa ravnateljica.
Srečanje smo začeli z merjenjem količin, ki smo jih v drugem delu potrebovali za pripravo pogrinjka. Starši smo
ugotavljali, kako trd oreh so merske enote, pretvarjanje le-teh ipd. Seznanili smo se s pripomočki in olajšavami, ki jih
lahko ponudimo našim otrokom v pomoč.
V drugem delu smo pripravili zanimive sendviče »rakovice«, zdrav mlečno bananin napitek in slastne čokoladne kroglice.
In da boste vedeli, da BIPS-ovci nismo kar tako, vam zaupamo še to, da smo za pripravo rakovic sami spekli polnozrnate
štručke. Ob koncu srečanja smo bili zadovoljni vsi: otroci, starši in mentorici.
Šola za starše – Simona Žnidar
Ko se srečujemo z nasiljem, si najprej postavimo vprašanji ZAKAJ ? in KJE SO VZROKI?
Vemo, da se tovrstni problemi pojavljajo vzporedno s širšimi družbenimi spremembami, ki ustvarjajo zelo neprimerno
vzdušje za socializacijo otrok, toda vedno bolj se poudarja pomen DRUŽINE kot tiste prve zibelke, temelja za učenje
socialnih odnosov.
Zato smo v mesecu novembru v goste povabili gospo Zdenko Jan iz Kriminalistične policije Celje, ki je z nami razmišljala
o škodljivih posledicah nasilja, ozadju le-tega in možnostih za prepoznavanje in pomoč žrtvam in storilcem.
V mesecu decembru (8.12.2005) bomo z dr. Radovanom Župančičem spregovorili o posebni obliki nasilja nad samim
seboj, uživanju drog.
Šolski parlament – Simona Žnidar
25. 11. 2005 je zasedal šolski parlament, v katerem so predstavniki vseh oddelčnih skupnosti. Letošnja tema otroških
parlamentov je nosila delovni naslov TABU. Na parlament smo se pripravljali v vseh oddelčnih skupnostih v okviru
razrednih ur.
Kot t.i. tabu teme, torej teme, o katerih se ne govori, so bile izpostavljene naslednje teme: nasilje, spolnost, droge, smrt,
drugačnost, ločitve.
Sklep šolskega parlamenta je bil, da je pomembno o teh temah govoriti, dobiti čim več informacij, ker je to edina možnost,
da se v neki situaciji znajdemo in pravilno odločimo. Sklenili smo, da se bomo enkrat mesečno srečevali na t.i.
POGOVORIH, ki se bodo vezali na določeno temo (na njo nas bo usmerila kakšna knjiga, ki obravnava določeno
tematiko). Prvič se bomo srečali v ponedeljek, 19.12.2005, šesto in sedmo uro. Z vodjo KC Celje se bomo pogovarjali o
tem, kako lahko pomagamo sebi in prijatelju, kadar smo v stiski.

Raziskovalna dejavnost – Simona Žnidar
V tem šolskem letu bomo izdelali osem raziskovalnih nalog, ki smo jih prijavili Zavodu za tehnično kulturo Maribor.
Mentorji raziskovalnih nalog bomo: Gregor Palčnik (Medvrstniško nasilje), Nataša Gorenak (Poplavna območja v občini),
Bernarda Gaber (Poplava leta 1954), Milena Jurgec (Anton Martin Slomšek nekoč in Anton Martin Slomšek danes),
Milanka Kralj (Kako so se igrale naše babice), Barbara Herlah (Priljubljenost določene vrste hrane v različnih starostnih
skupinah)in Simona Žnidar (Odstiramo tabuje).
Raziskovalno delo je zahteven projekt, ki zahteva od mladih raziskovalcev dosti samostojnega dela, zato smo zelo veseli,
da se je zanj odločilo 24 otrok od 7. do 9. razreda.
1. tehniški dan v 8. razredu – Lijana Žerjav Žilavec
14. 11. 2005 smo v 8. razredih izvedli 1. tehniški dan na temo KONZERVIRANJE ŽIVIL. Učenci so spoznali stare načine
konzerviranja, sodobne postopke in pomen konzerviranja hrane ter uporabnost v sodobni kuhinji. Učenci so zbrali in od
doma prinesli tudi dosti zanimivih domačih receptov svojih mam, babic, tet in sosed. Na koncu so naredili tudi krajšo
praktično vajo. Z učenci smo sodelovali naslednji učitelji: ga. Tatjana Hedžet, ga. Irena Kalšek, g. Dušan Žgajner in jaz.
Šolska knjižnica – Ivanka Krajnc
Naša šola se lahko pohvali z novo knjižnico. V njej imamo približno
10.000 knjižničnih enot (knjige, revije, časopisi, video kasete, CDrome ...). Okoli 5000 knižnjičnih enot je že računalniško obdelanih,
smo pa tudi v pripravah za računalniško izposojo gradiva. Knjižnica
je tudi aktivni član sistema COBISS/OPAC. Osrednji del knjižnice je
čitalnica s 16 sedeži in dvema računalnikoma, kjer imajo učenci
dostop do interneta in možnost iskanja gradiva preko sistema
Cobiss; tudi našega, ki je že obdelano. Tukaj se lahko učenci učijo,
pišejo naloge ali gledajo knjige. Knjižnica je urejena po sistemu UDK
in prostem pristopu (vsak uporabnik si lahko sam poišče gradivo),
odprta pa je od 7. do 14. ure.
Adventne delavnice – Anka Krajnc
Sreda, 30. 11. 2005, je bila prav poseben dan. Za
učence in starše sem pripravila ustvarjalne
delavnice, ki so nas popeljale skozi vseh šest
šolskih predmetov, ki se prepletajo v 2. razredu.
Pri slovenskem pouku smo na steklo in ogledalca
risali vzorčke, pri matematiki izdelali adventni
koledar z lepimi mislimi, ki nam vsak dan
polepšajo praznični december. Otroške sobice pa
krasijo Plesoči medvedki, v razredu pa nam
zvončki prikličejo nežno glasbo. Z voskom in
prtički smo okrasili svečke, na vrečke prilepili
čudovite prtičke. Vesela sem številnega obiska in
nasmejanih otroških obrazov. Praznični mesec
december pa nam kliče: Lepa misel lepo mesto
najde.
Roditeljski sestanek za tretjo triado – Majda Rojc, ravnateljica
1. 12. 2005 smo za skupni roditeljski sestanek skladno z 52. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ter
napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli pripravili analizo učnega uspeha posameznih oddelkov in primerjavo med
njimi. Kot osnova za prikaz nam je služil izračun povprečja pridobljenih ocen v prvem ocenjevalnem obdobju.
Poskušali smo najti vzroke za težave posameznih učencev in nižji učni uspeh nekaterih oddelčnih skupnosti. Po skupnem
delu so se starši pogovorili še z razredničarkami in razredniki o uspešnosti svojih otrok.
Starše smo prosili, naj se pogovorijo s svojimi najstniki o neprimernosti kepanja na avtobusnih postajališčih in nevarnosti
uporabe pirotehničnih sredstev.
Veseli smo, ker se je sestanka udeležila večina staršev, saj bomo le s skupnimi močmi lahko učence uspešno vodili skozi
osnovnošolsko izobraževanje in jih hkrati tudi vzgojili v odgovorne, delovne in poštene mlade ljudi.
UČNI USPEH NA 1. REDOVALNI KONFERENCI - Majda Jelen
Šola
Razred Število otrok
Število pozitivnih
1. – 4.
358
355
SKUPAJ POŠ in RS
5. – 9.
333
301
PS
SKUPAJ
691
656

Učni uspeh
99,2
90,4
95

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Za nami je najbolj veseli mesec december. Tak je bil
tudi na naši šoli, kar dokazuje večina prispevkov v
Vojču.
Želja je bilo izrečenih gotovo zelo veliko. Poskušajmo
jih uresničiti. Pokažimo sebi in svojim otrokom, da so
cilji in želje srca v tem svetu še kako pomembni in da
se je zanje vredno potruditi.
Ivanka Krajnc

Naši učenci na Veselem decembru – Emilija Kladnik Sorčan
V nedeljo, 18. 12. 2005, je bila v Kulturnem domu Vojnik prireditev Veseli december v izvedbi pevskega zbora
Društva upokojencev Vojnik. Sodelovali so tudi učenci naše šole. Zapeli so staro koledniško pesem in tepežkali
odrasle poslušalce v dvorani.

Novoletna prireditev prvošolcev – Kristina Krivec
Z glasbeno pravljico Rdeča kapica za božič malo drugače smo starše in sebe popeljali v
čarobnost bližajočih se praznikov.

Ob koncu prireditve, ki je bila v Kulturnem domu Vojnik, smo
s pesmijo Za boljši svet prižgali lučke v srcih vseh nas – za
bolj iskrene in igrive oči, za lepše odnose med ljudmi, za
takšen svet, ki si ga želimo vsi.

Obisk celjskega Koloseja – Aleš Kolšek
V četrtek, 22. 12. 2005, so učenci od 5. do 9. razreda obiskali celjski Kolosej, kjer so si ogledali domišljijski film
Zgodbe iz Narnije - lev, čarovnica in omara. Film, v katerem na koncu dobro premaga zlo, je bil učencem zelo všeč.
Glede na to, da smo Kolosej obiskali v predprazničnem vzdušju, so njegovi predstavniki vsakemu učencu pred
odhodom v dvorano podarili kokice in kokakolo. Z vzornim vedenjem pa so si učenci zagotovo zaslužili ogled še
kakšnega podobnega filma.

2. tehniški dan - 7. razred – Tatjana Hedžet
Tehniški dan je potekal 7. decembra 2005. Učenci so ustvarjali z različnimi materiali in pripravili na šoli predpraznično
vzdušje. Delo je potekalo v petih skupinah pod vodstvom učiteljev.
1. skupina je z gospo Strnad izdelovala okraske iz lesa za novoletno jelko, 2. skupina je z gospo Jurgec iz das mase
naredila angelčke, 3. in 4. skupina sta iz papirja izrezovali dekoracijo za okrasitev steklenih površin na šoli. Vodila sta
ju gospa Hedžet in gospod Žgajner, 5. skupina pa je z gospo Žilavec v gospodinjski učilnici pripravila praznično
pecivo in okraske iz testa za novoletno jelko. Delo učencev nam je pričaralo praznično vzdušje.

2. tehniški dan - 8. razred – Tatjana Hedžet
20. decembra je potekal drugi tehniški dan za učence 8. razreda, katerega tema je bila TEKSTIL. Učenci so v sklopu
tehniškega dneva imeli predstavitev Srednje tekstilne šole iz Celja. Seznanili so se s poklici, ki jih izobražujejo na
njihovi šoli, z utripom in delom te šole.
Po predstavitvi so se napotili v učilnice, kjer so se seznanili z osnovami tekstila, potem pa ustvarjali. Iz blaga so
izrezali smrekice in škorenjčke. Na smrekice so prišili gumbe, škorenjčke pa obšili z volno in flisom. Nastalo je zelo
veliko zanimivih in lepih okraskov pa tudi spomin na prvo šivanje bo ostal še nekaj časa.
Učenci so ustvarjali skupaj z go. Strnad, go. Žilavec, go. Jurgec in go. Hedžet.

Jelkovanje – Branka Pavšer
23. decembra je bilo na naši šoli zelo veselo.
Prireditve so potekale od 8. do 12. ure. Poleg plesa, ki je bil v telovadnici, so v dveh učilnicah predvajali film Črni vitez,
učence razredne stopnje pa je obiskal Božiček.
Tudi v avli ni bilo dolgočasno, saj so učenci s trgovsko žilico pripravili bolšji sejem, spet drugi pa so ponujali pečene
kokice in sok.
Učenci 9. d razreda so prodajali kokice in različne pijače. Izkupiček bodo imeli za zaključno ekskurzijo.
Skupnost učencev je pripravila že tradicionalni novoletni srečelov. Zbrali so okrog 200 dobitkov. Denar pa bodo
prispevali za nakup didaktičnega materiala in za plačilo nadstandardnega programa šole socialno ogroženim
učencem. V ta namen je darovalo denar tudi nekaj sponzorjev.
Decembrski dnevi v Šmartnem v Rožni dolini – Lidija Eler-Jazbinšek
V praznični december smo zakorakali z novoletnimi
delavnicami, v katerih smo skupaj s starši in z otroki
izdelovali snežake, snežinke in okraske za našo
smrečico.
14.12. smo na naši prireditvi S pravljico v novo leto
kraljeviču iskali princesko.
17. in 18. 12. so izdelki naših otrok popestrili
razstavo RK v Kulturnem domu Šmartno v Rožni
dolini. V avli naše šole pa smo od 19. 12. dalje
gostili razstavo Uncefovih slik na temo DELITEV
DOBRIN. 22. 12. so recitatorji in pevci nastopili za
vse otroke naše KS v Kulturnem domu Šmartno,
kjer jih je obiskal in obdaril Božiček. Prednovoletno praznovanje smo
zaključili 23. 12. z obiskom Božička in razrednimi rajanji.

Praznični december POŠ SOCKA – Stanislava Štravs
V začetku decembra nas je obiskal Sten Viler in nas popeljal v praznični
mesec. V predstavi GUSAR ALBERTO nas je spomnil, da je največji
zaklad imeti dobrega prijatelja.
V četrtek, 15. decembra, smo imeli novoletno prireditev za kraj z
naslovom NA GRADU KRALJA JANEZA.

Postali smo grajske gospe in gospodje,
strahci, kuharji… Zaplesali smo ob grajski
glasbi in ob tem zelo uživali.
Tik pred novoletnimi počitnicami nas je
obiskal še Božiček.
Skupaj smo rajali, se veselili in se imeli
lepo.

Novoletno praznovanje na spodnji šoli – Milena Modrijančič
Letošnje novoletno praznovanje smo si na spodnji šoli zastavili malce drugače kot običajno. Že med tednom smo si
uredili učilnice, jih primerno okrasili in razporedili mize. Po prihodu v šolo smo začeli igrati pravo tombolo z žrebanjem
številk in dobitkov. V igri smo neizmerno uživali in se veselili, tako da nismo slišali zvonjenja gospe ravnateljice in
gospe pomočnice. Še sreča, da sta imeli svoj ključ in da sta nam lahko prišli voščit novo leto.
Tudi obiska Božička in njegovih daril smo bili zelo veseli. Praznovanje pa smo zaključili s plesom in novoletnimi
željami.
ŠKL – Robert Suholežnik
Predzadnje kolo po skupinah je naša šola gostovala v Velenju na OŠ Livada. Rezultat je bil
prepričljivo na strani gostiteljev, ki so zmagali z rezultatom 48 : 18. Zadnje kolo je Osnovna šola
Vojnik gostila OŠ Franja Malgaja iz Šentjurja. Tudi tokrat so bili učenci in učenke gostujoče ekipe
boljši, saj so zmagali s 75 : 34. Prvi dve mesti sta osvojili ekipi iz Velenja in Šentjurja, tretje je
zasedla naša šola, četrto pa OŠ Sladki Vrh in OŠ Šentilj. Prvi dve ekipi sta se že uvrstili v
nadaljnje tekmovanje, tretje uvrščeno pa čaka žreb za napredovanje.
Šola za starše – Olga Kovač
V decembru smo se skupaj s starši in z dr. Radovanom Župančičem pogovarjali o nasilju nad samim seboj v obliki
uživanja drog. V prijetnem klepetu smo lahko prisotni starši ponovno spoznali pomen družine za uspešno socializacijo
otrok. V obdobju osamosvajanja naši otroci iščejo svojo pot. Starši vemo, da največkrat ne gredo takoj na pravo. Prav
zato potrebujejo našo pomoč, da jih usmerjamo, kadar ugotovimo, da so skrenili. Ugotovili smo, da potrebujemo
tovrstne informacije. Škoda le, da se nam ni pridružilo več staršev, saj so prav vsi prejeli vabilo. Morda se nam
pridružijo drugič. Dogovorili smo se, da bomo o tem še govorili in
povabili medse nekoga, ki je sam bil na poti uživanja drog.
Ogled predstave v Mariboru –
Simone Golež, Jelka Kralj
Decembra so bili prvošolci iz podaljšanega bivanja in njihovi
starši v Mariboru. V operi so si ogledali glasbeno pravljico Peter
in volk.
Poleg čudovite predstave se nam je v spomin vtisnil tudi
pravljično okrašeni Maribor, vožnja z vlakom
ter prijetno
druženje ob vroči čokoladi. Večina staršev z navdušenjem
pozdravlja takšna druženja in si jih želi še bolj pogosto.

Veseli december v Novi Cerkvi – Ida Grobelnik
4.12. smo prodajali novoletne voščilnice, ki smo jih izdelali
novembra. Prodajali smo jih na Miklavževem sejmu. Sejem je
organiziralo Turistično društvo. Za vse poredne in manj poredne
smo imeli tudi šibe z bonbončki.
5.12. smo gostovali Stena Vilarja.
Gusar Berto nas je zabaval s poučno zgodbo o vrednosti
prijateljstva. Ogled predstave sta nam skoraj v celoti omogočila
KS in TD Nova Cerkev.
13.12. pa smo za starše in krajane Nove Cerkve imeli novoletno
prireditev SKRINJICA ŽELJA. Nove Cerkve. V dvorani
gasilskega doma smo učenci šole in otroci Vrtca Mavrica Vojnik
pripravili staršem in krajanom urico zabave. Izdali smo jim kar
nekaj želja. Naj se jih čim več uresniči.
23.12. smo imeli JELKOVANJE Z OBISKOM BOŽIČKA. Že ves
teden prej pa je bilo na šoli že praznično. Najmlajši smo se po vasi
popeljali z božičnim vlakcem, izdelovali smo voščilnice in krasili
učilnice.

Novoletna prireditev ODPIRANJE DARIL – Mateja Fidler
December je mesec pričakovanj, praznikov, daril. Učenci 3. a/9 in 3.
b/9 smo skupaj z učitelji pripravili za starše in krajane prireditev
ODPIRANJE DARIL. Med spletom plesov, dramatizacije in deklamacij
so učenci odpirali darila. Vsako darilo je bilo prijetno presenečenje za
vse. Skupaj z otroškim pevskim zborom smo vsem zbranim zaželeli
sreče in zdravja v novem letu.

Vzoren učenec – Simona Žnidar
V mesecu decembru lahko pohvalimo naslednje učence:
5.b
Janja Lavbič, Helena Bobik in Sara Razgoršek- za sodelovanje na novoletnem nastopu.
5.c
Nika Šaloven – za sodelovanje na novoletnem nastopu, Mojca Žerjav in Mojca Štante – za sodelovanje na
novoletnem nastopu in skrbno in natančno delo v šolski knjižnici, Maja Mikuš – za vzorno pripravljeno raziskovalno
nalogo pri pouku spoznavanja narave, Amadeja Belej – za skrbno in natančno delo v šolski knjižnici.
7.a
Natalija Žlavs – za skrbno in vestno delo v oddelčni skupnosti, Anja Sivka in Anja Bauman – za pomoč pri pripravi
in izvedbi novoletnega srečelova.
7.c
Uroš Jurgec – za sodelovanje na novoletnem nastopu in skrbno opravljeno delo fotoreporterja ŠKL.
8.a
Lucija Žnidar – za pomoč pri pripravi novoletnega srečelova.
8.b
Urška Potočnik – za vzoren odnos do mlajših učencev šole.
8.c
Florjan Klanjšek, Jernej Koželj in Boštjan Vrisk – za pomoč pri pripravi in izvedbi novoletnega srečelova.
8.d
Jure Črepinšek – za osvojeno srebrno Proteusovo priznanje in pomoč pri pripravi in izvedbi novoletnega srečelova,
Gregor Oprčkal in Roman Lebič – za pomoč pri pripravi in izvedbi novoletnega srečelova.
9.a
David Pirnat – za osvojeno srebrno Proteusovo priznanje.
9.b
Suzana Lešnik – za delo v oddelčni skupnosti in pomoč pri pripravi in izvedbi novoletnega srečelova,
Ana-Marija Velenšek – za skrbno in natančno delo v šolski knjižnici, Aljoša Obreza – za delo v oddelčni skupnosti,
Cel oddelek – za lepo pripravljeno novoletno presenečenje.
9.c
Simon Preložnik – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja angleškega jezika.
9.d
Manica Golčman – za pomoč pri organizaciji novoletnega plesa in osvojeno bronasto priznanje iz znanja angleškega
jezika.

BIPS – Beremo in pišemo skupaj – Simona Žnidar
Konec decembra je z delom zaključila prva skupina BIPS-a. Skupaj smo
ugotovili, da bomo v prihodnje kar malo pogrešali druženje ob ponedeljkih.
Nadaljujemo z delom druge skupine.
Raziskovalno delo – Simona Žnidar
V tem šolskem letu bo na šoli nastalo kar devet raziskovalnih nalog, in sicer:
Poplavna območja v občini Vojnik - mentorica Nataša Gorenak,
Kam s tabuji? - mentorica Simona Žnidar,
Poplava 1954 - mentorica Bernarda Gaber,
Priljubljenost jedi pri otrocih v različnih starostnih obdobjih - mentorica Barbara Herlah,
Slomšek pri nas – nekoč - mentorica Milena Jurgec,
Slomšek pri nas – danes - mentorica Milena Jurgec,
Nasilje med vrstniki - mentor Gregor Palčnik,
Prosti čas naših babic in dedkov - mentorica Milanka Kralj,
Žepnina - mentorica Simona Žnidar.
Naloge bodo pripravljene do 6. marca 2006 in oddane v oceno Zvezi za tehnično kulturo Slovenije, RC Maribor.
Projekt Coming together – Gregor Palčnik
Pred nekaj dnevi je na spletni strani Centra za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) izšla spletna izdaja brošure primerov dobre
prakse programa Socrates / Comenius, ki smo jo poimenovali »Comenius v šoli«.
V njej so zbrane predstavitve projektov, ki so jih v nacionalni agenciji označili kot primere
dobre prakse projektov Comenius 1 - šolskih, jezikovnih in šolskih razvojnih projektov.
V zborniku je na 78. strani tudi predstavitev našega projekta Coming together, ki smo ga lani
po treh letih sodelovanja s partnerskimi šolami iz Italije, Švedske in Škotske zaključili.
Brošuro si lahko ogledate na internetni strani
http://www.cmepius.si/SOCRATES/Comenius#dokumenti.
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Izdaja OŠ Vojnik - 900 izvodov

Drage učenke in učenci,
spoštovani starši!
Že smo na polovici letošnjega šolskega leta,
na polovici naših začrtanih poti in ciljev.
Veliko jih še imamo pred seboj, mnoge pa smo že uspešno realizirali.
Spal sem in sanjal,
da je življenje radost;
prebudil sem se in ugotovil,
da je življenje dolžnost.
Ravnal sem se po tem in glej,
dolžnost je postala radost!
RABINDRANATH TAGORE (1861-1941), INDIJSKI PESNIK IN FILOZOF

ŠPORTNI DAN V SOCKI – Stanka Štravs
Ko je sneg pobelil poljane in se je sonce lesketalo na snežni
odeji, smo imeli zimski športni dan.
Uživali smo na zasneženih strminah obrobja Gobnika. Spuščali
smo se s sanmi, se valjali po snegu, vriskali, kepali… Za trenutek
smo postali umetniki in iz snega naredili različne figure. Ta dan je
res hitro minil.

NARAVOSLOVNA DNEVA V SOCKI – Lidija Vrečko
V četrtek, 19. 1. 2006, smo imeli naravoslovni dan.
Z učenci 3. razreda osemletke in devetletke smo si v Vitanju
ogledali čistilno napravo, zajetje in zbiralnik vode. G. Branko
Poklič nas je prijazno sprejel in nam povedal marsikaj zanimivega.
Presenetilo nas je, kako nevaren je lahko klor za človeka, če ga
vdihne. Ta nevaren klorpa uporabljajo za razkuževanje vode.
Še posebej so se nam v spomin vtisnili veliki jaški, dolge cevi in
deroča Hudinja.
Četrtošolci pa so se odpeljali v Velenje v Muzej premogovništva,
kjer so spoznavali življenje in delo rudarjev nekoč in danes.

PROJEKT EVROPSKA VAS – Majda Rojc, ravnateljica
Evropska hiša Maribor v letošnjem letu organizira projekt Evropska vas. Z njim naj bi predstavili članice EU, kot jih vidijo
mladi. Cilj projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav
EU in se pri tem zavedati lastne kulturne identitete. Celotna Slovenija bo v 9. slovenskih krajih predstavila 25 držav članic
EU. Koordinatorica regijske prireditve je II. osnovna šola Celje.
Naša šola bo predstavila Italijo. Pripravili smo že teme za posamezne razrede in predmetne skupine. En šolski dan bomo
namenili izvedbi planiranih dejavnosti, pripravi razstave in ogledu zaključne prireditve, na kateri bodo sodelovale tudi vse
tri podružnične šole. Del naše razstave in nastopa bomo 9. maja, na dan Evrope, skupno z drugimi šolami iz regije
predstavili na Trgu celjskih knezov v Celju.

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA V VELENJU – Polona Ahtik
V četrtek, 19. 1. 2006, smo si učenci in učitelji četrtih razredov ogledali Muzej
premogovništva v Velenju. Muzej je že nekaj let urejen v Starem jašku.
Najprej smo se s 120 let starim dvigalom popeljali 185 m globoko. Tukaj nas
je “pričakal” slovenski pesnik Anton Aškerc, ki je nekoč kot kaplan služboval v
Velenju in zelo dobro poznal trdo “knapovsko” življenje. To izpoveduje
njegova zelo znana pesem Delavčeva pesem.
Ogledali smo si ročno kopanje, ročno vrtanje, odvoz premoga s konji, malico,
skladišče razstreliva, miniranje, nesrečo, reševalna sredstva... 185 m globoko
pod zemljo pa smo doživeli tudi pravo “knapovsko” malico. Na koncu
trikilometrske podzemne poti, ki prikazuje tudi sodoben način izkopavanja
premoga, smo se z električnim vlakcem popeljali do dvigala in se z njim varno
dvignili na površje.
V zunanjem delu muzeja smo si ogledali še rudarsko stanovanje, belo in črno
garderobo…
Ogled muzeja je bil za vse nepozabno doživetje in učenci so na poti domov
navdušeno pripovedovali o tem, kaj vse so videli.
SREČNO!

TEHNIŠKI DAN v NOVI CERKVI – Ida Grobelnik
27. januarja so si učenci 3. r./9 ogledali proizvodnjo pisal v tovarni Viva. V tovarni je zaposlenih 70 delavcev. Videli smo,
kako z velikimi sodobnimi stroji izdelujejo nalivna peresa, flomastre, brisalce, črnilo... Imajo tudi laboratorij in računalniško
oblikovanje pisal. Zanimivo je bilo tudi risanje z vsemi njihovimi izdelki. Risali smo ob vodenju risarja Roka.
Po končanem ogledu so nam podarili flomastre in nalivna peresa.
Ker pa je v neposredni bližini še zanimivo podjetje DINOS, kjer sortirajo industrijske odpadke, smo si ogledali tudi njihovo
proizvodnjo. Začudili smo se ogromni količini odpadkov, iz katerih lahko izdelujejo nove izdelke.

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO – Irena Kalšek
Nekaj članic krožka RK se je odločilo, da bodo opravljale prostovoljno socialno delo. 18 deklet enkrat tedensko
obiskuje oskrbovance Špesovega doma . Z njimi igrajo družabne igre, se pogovarjajo, jim preberejo časopis ali knjige in
jih vodijo na sprehod. Dekleta o svojem delu pišejo dnevnik, se udeležujejo izobraževanj in supervizjijskih sestankov.
Učenke, ki se bodo po končani osnovni šoli vpisale na zdravstveno šolo, si bodo na ta način pridobile dodatnih 5 točk za
vpis.

MLADINSKE DELAVNICE – Irena Kalšek
Že četrto leto na naši šoli potekajo mladinske delavnice. Letos je vanje vključeno 16 devetošolcev. Delavnice vodijo
usposobljeni mentorji Mladinskega centra Celje. Na srečanjih se pogovarjajo o problemih, ki jih težijo, o medsebojnih
odnosih, odnosih med spoloma, spolni vzgoji, drogah, medvrstniškem nasilju, odnosih s
starši... Srečujejo se na naši šoli enkrat tedensko.

MEDSEBOJNA UČNA POMOČ – Irena Kalšek
V okviru krožka RK 22 pridnih prostovoljcev izvaja medsebojno učno pomoč. Svoj prosti čas
so se odločili podariti učencem, ki imajo težave pri učenju. Trenutno je teh učencev 24.
Učna pomoč se odvija pred poukom in po njem. Učenci, ki se bodo letos vpisali na I.
gimnazijo v Celju, si bodo s prostovoljno učno pomočjo lahko pridobili 5 dodatnih točk za
vpis . Učno pomoč našim učencem nudita tudi dve srednješolki, ki obiskujeta Gimnazijo
Celje Center in učiteljica, ki jo pošilja Društvo prijateljev mladine Celje.

ZIMSKE RADOSTI NA SPODNJI ŠOLI – Milena Modrijančič
Zimski športni dan smo na spodnji šoli izvedli v petek, 13. 1. 2006. Kljub temu da je bil petek in še 13. po vrsti, smo se
imeli zelo lepo, vrnili pa smo se nepoškodovani in v veselem razpoloženju. Zavzeli smo JEŽE, se vozili s sanmi,
lopatkami, bobi pa tudi plastičnimi vrečami, napolnjenimi s senom. Prav slednje je bilo najhitrejše in najbolj varno
prevozno sredstvo po belih strminah.

TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE 9. RAZREDA – Tatjana Hedžet
12. januarja so imeli učenci 9. razreda tehniški dan. Potekal je na temo ZELIŠČA.
Učenci so s pomočjo interneta iskali podatke o zeliščih, pripravili so razstavo suhih zelišč
in jih nekaj tudi posejali. Skuhali so špagete z baziliko, veliko pa izvedeli tudi o medu.
Delavnice so vodili: ga. Tatjana Ledinek, ga. Barbara Herlah, g. Jure Uranič in jaz. Vsi
učenci so tudi predstavili po eno zelišče na plakatu.
TEHNIŠKI DAN ZA SEDMOŠOLCE – Tatjana Hedžet
Učenci so na 3. tehniškem dnevu, ki je bil 19. januarja,
izdelovali izdelke, ki so povezani z Italijo. Učnci so se po
svojih interesih razdelili v različne delavnice. Iz vezane
plošče so izrezovali ostržke, sestavili formulo, oblikovali
nakit in izdelali lepljenko.

BIPS - Simona Žnidar
Z delom je zaključila tudi druga skupina staršev in otrok. Razšli smo se z lepimi spomini,
predvsem pa z željo po nadaljevanju programa, saj se starši vedno znova in znova
srečujemo z izzivi, ki nam jih prinašajo naši šolarji. Samo z zadostno količino kakovostnih
informacij o tem, kako pomagati in prebroditi težave, bomo starši lahko kos razvojnim
potrebam naših otrok.

KNJIGOBUBE - Simona Žnidar
Slovenski družinski projekt poskuša na svoj način prispevati k ustvarjanju nepozabnih spominov na otroštvo. Vedno znova
sem presenečena nad izdelki, ki nastajajo v družinah. Veselim se z vsakim otrokom posebej, ki s ponosom pripoveduje o
tem, kako je nastajala čudovita svetilka Velikega Meda, pesniška predstavitev družine, prstna slika dežele skrivnosti ipd.
Po zaslugi marljivih in skrbnih staršev skupaj gradimo bralne in učne navade ter vztrajnost in ritem pri delu, otroke
spodbujamo k ustvarjalnosti in kritičnosti.
Starši, ki otrokom beremo in se z njim pogovarjamo, soustvarjamo njihovo prihodnost in jim pomagamo razvijati
razumevajoč odnos do sveta. Dr. Margareta Dolinšek Bubnič, zdravnica, spec. pedagoginja in strokovnjakinja za
komunikacijo je o vrednosti branja odraslih otrokom zapisala: » … Kažejo jim čustva in občutke, posredujejo izkušnje in
znanje. S tem, ko to počnejo, pa tudi sami rastejo.«

VZOREN UČENEC - Simona Žnidar
V mesecu januarju so pohvaljeni naslednji učenci:
5. a
Patricija Majger – za neumorno iskanje lastnika najdenega mobitela
5. b
Urban Skamen –za kolegialno sodelovanje pri igrah na snegu in kulturno obnašanje na obisku pri
Lipovškovih
5. b
cel oddelek – za vzorno vedenje na ogledu Osrednje knjižnice Celje, Oddelek Vojnik
5. d
Lucija Slapnik in Uroš Turnšek – za uspešno sodelovanje v literarni delavnici DPM z naslovom
Ob 150-letnici rojstva pesnika Antona Aškerca
7. a
Mark Jožef Škoflek – za osvojeno 3. mesto na tekmovanju iz lokostrelstva in ekipno 2. mesto na istem tekmovanju
Rok Kroflič – za osvojeno 4. mesto na tekmovanju iz lokostrelstva in ekipno 2. mesto na istem tekmovanju
7. b
Matic Kramaršek – za kolegialno sodelovanje pri igrah na snegu in kulturno obnašanje na obisku pri Lipovškovih
Gregor Stolec – za sodelovanje s kulturnim programom na občnem zboru PGD Vojnik
7. c
Uroš Jurgec – za sodelovanje s kulturnim programom na občnem zboru PGD Vojnik
Maja Potočnik – za pošten odnos do sošolcev
8. a
Matic Preložnik, Tadej Preložnik, Dejan Dobrotinšek, Lucija Žnidar, Teja Fideršek in Neja Rihar – za kolegialno
sodelovanje pri igrah na snegu in kulturno obnašanje na obisku pri Lipovškovih
8. c
Janja Belej- za spremljanje MPZ na nastopu za Karitas
8. d
Gregor Oprčkal – za sodelovanje s kulturnim programom na občnem zboru PGD Vojnik
9. a
Dolores Sorčan – za spremljanje MPZ na nastopu za Karitas
9. b
Ana Velenšek – za osvojeno 2. mesto na šolskem ekipnem področnem tekmovanju iz JUDA
DEJAVNOSTI V ŠMARTNEM V ROŽNI DOLINI – Lidija Eler Jazbinšek
Živahnemu decembru je sledil nekoliko bolj umirjen januar, ko se je šolsko življenje povrnilo v ustaljen ritem.
Učenci 3. r./9 so imeli naravoslovni dan na temoVODA. Spoznali so agregatna stanja vode in delali številne poizkuse, s
pomočjo katerih so pridobivali spoznanja o tej pomembni tekočini.
Lep petek, 13. januarja, pa smo izkoristili za zimske radosti na snegu. Naš športni dan je potekal na bližnjem hribu, kjer
so se otroci sankali in se imeli lepo.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR na koncertu KARITAS Emilija Kladnik Sorčan
V nedeljo, 15. 1. 2006, je na dobrodelnem koncertu vojniške Karitas nastopil naš
mladinski pevski zbor. Zapeli so tri skladbice
250. OBLETNICA MOZARTOVEGA ROJSTVA – Emilija Kladnik Sorčan
Praznovanjem 250-letnice rojstnega dne skladatelja Mozarta smo se pridružili 27.
januarja tudi na naši šoli. Med odmori smo vrteli odlomke njegovih znamenitih del,
učencem pa zastavili glasbeno uganko. Uspešno jo je rešilo skoraj 200 učencev, med
katerimi smo izžrebali Katarino Kovač iz 2. a, Primoža Žlausa iz 7. a ter Majo Potočnik
iz 7. c in jih lepo nagradili.

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE – Edi Fidler
V ponedeljek, 30.1.2006, so učenci tekmovali iz znanja kemije. Bronasto Preglovo priznanje je
osvojilo šest učencev. Od tega gredo na državno tekmovanje Jure Črepinšek, Natalija
Podgoršek in Ana Poklič, kjer bodo tekmovali za srebrna in zlata Preglova priznanja.

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Tudi pretekli mesec se je na naši šoli odvijalo zelo
veliko dogodkov. Mnogo je bilo različnih tekmovanj,
kulturnih, športnih in naravoslovnih dni. Poleg
trdega dela pa smo se tudi veselili. Zaplesali smo na
valentinovem plesu, mnogi pa še na pustnem
karnevalu.
SONCE
Me zjutraj sonce je zbudilo,
pobožalo me po laseh,
prijazno se mi nasmehnilo,
da dan je lep, mi govorilo.
Čeprav je postelja vabljiva,
da vstati vedno je težko,
te sonček zvabi v nov dan,
pa če si še tako zaspan.
Zjutraj ptički žvrgolijo,
lepe pesmice pojo,
tudi rožice cvetijo
in se na soncu grejejo.
Uroš Turnšek, 5. d,
prvonagrajena pesem na šolskem literarnem natečaju

TEHNIŠKI DAN V 2. RAZREDU – Anka Krajnc
Zadnjega januarja smo imeli 2. razredi tehniški dan. Ponovili smo znanje iz 1. razreda in ugotavljali, katere snovi so
plavalci, neplavalci in skrivači. Delo je potekalo v skupinah. Učenci so odkrivali skrivnosti ledu, vode, sladoleda in soka.
Naloge so uspešno opravili. Ob koncu ure smo si za naslednji dan pripravili slasten posladek – bananin sladoled.
OGLED PREDSTAVE MALI PRINC – Anka Krajnc
V nedeljo, 19. februarja, so si učenci pravljičnega krožka v Celju ogledali predstavo Mali princ. Vsak jo je doživljal na
svoj način. Še vedno pa nas spremlja misel Malega princa: »Gledati moraš s srcem, bistvo je očem nevidno.«
VALENTINOV PLES – Klementina Hohnjec, 9. b
14. februarja smo imeli učenci 9. a in 9. b razreda valentinov ples. Učenci 9. a so poskrbeli za glasbo, učenci 9. b pa
smo pripravili srečolov, pri katerem nam je zelo pomagala naša razredničarka ga. Burja. Glavni dobitek je bil jezikovni
tečaj. Imeli smo tudi stojnico s pijačo, kokice ter lizike v obliki srčkov. Ples je uspel, zato smo bili vsi zelo veseli. Denar,
ki smo ga zaslužili, pa bomo imeli za zaključni izlet na Dunaj.
PRAVILA ZA OPRAVIČEVANJE USTNEGA SPRAŠEVANJA – Majda Rojc, ravnateljica
- Učenci, ki se aktivno pripravljajo na šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz znanja, so opravičeni spraševanja 5
delovnih dni pred tekmovanjem, vključno s tekmovalnim dnevom in dan po tekmovanju.
- Učenci, ki se udeležijo športnega tekmovanja izven šole, sodelujejo na reviji pevskih zborov ali sodelujejo na
popoldanski prireditvi, so naslednji dan opravičeni spraševanja.
- Petošolci, ki se vrnejo iz zimske šole v naravi, so 16. in 17. 3. 2006 opravičeni ustnega spraševanja.
- Učenci, ki se vrnejo z gostovanja na Češkem v ponedeljek, 15. 5., so opravičeni ustnega ocenjevana v torek, 16. 5.
2006.
- Učenci, ki hodijo na popoldanski plavalni tečaj, so opravičeni spraševanja vsak naslednji dan po tečaju.
- Seznam otrok, ki so opravičeni spraševanja, napiše mentor(ica) oziroma vodja tekmovanja ali prireditve in ga odda v
tajništvo g. Alešu Kolšku. Seznami bodo na oglasni deski.
Pravila so bila sprejeta 3. 2. 2006 na pedagoški konferenci predmetne stopnje.

PLAVALNI TEČAJ ZA PREDMETNO STOPNJO – Urša Burja Žnidaršič
Ministrstvo za šolstvo ponuja vsakemu učencu možnost, da se do konca šolanja v osnovni šoli nauči plavati.
Tudi na OŠ Vojnik vsako leto organiziramo testiranje, na katerem »odkrivamo« tiste, ki se še niso naučili plavati. Tako je
bilo tudi v tem šolskem letu. Na testiranju se je izkazalo, da 26 otrok višjih razredov ( 5. do 9. razred ) ne zna plavati ali
pa so slabi plavalci.
Organizirali smo plavalni tečaj v zimskem kopališču Golovec, na katerega se je prijavilo 18 učencev. Tečaj je vodila
profesorica športne vzgoje Urša Burja Žnidaršič. Trajal je 15 ur.
Plavati se je naučilo 10 učencev. Tisti učenci, ki se niso naučili plavati, in tudi tisti, ki se niso prijavili, lahko pričakujejo
ponovno vabilo v naslednjem šolskem letu. Želimo, da bi prav vsi naši otroci znali plavati.
13. marca pa se pričnejo tečaji za 3. razrede devetletke. Posamezni tečaj bo trajal 20 ur in bo trajal dva tedna. V tečaje
so povabljeni prav vsi otroci. So brezplačni, ker zanje krije stroške država. Dovolj je, da ima učenec kopalke, brisačo in
voljo, da se nauči pravilno plavati.
VESELA ŠOLA NA POŠ SOCKA – Nataša Čerenak
Sedem učencev 3. in 4. razreda se je udeležilo tekmovanja iz Vesele šole. Veseli smo, da sta se na regijsko
tekmovanje uvrstila Janez Delčnjak in Anže Plevnik iz četrtega razreda.
KULTURNI DAN NA POŠ SOCKA – Lidija Vrečko, Stanka Štravs
Tik pred zimskimi počitnicami smo imeli učenci 1., 2. in 3. razreda kulturni dan. Izdelovali smo pustne maske, se
našemili, peli in plesali, da bi čim prej odpodili zimo in priklicali pomlad.
VZOREN UČENEC – Simona Žnidar
V mesecu februarju so bili pohvaljeni naslednji učenci:
5. b Matic Horvat – za izjemne športne uspehe na tekmah za evropski pokal v umetnostnem drsanju,Nina Majcen, Rok
Koštomaj in Janja Lavbič – za zelo uspešno zastopanje razreda na tekmovanju Kviz o lepem vedenju.
5. c Nika Šaloven – za vzorno pripravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave, Nika Šaloven, Mojca Žerjav in
Jure Sentočnik – za uspešno tekmovanje na Kvizu o lepem vedenju. Lea Jazbinšek, Maja Mikuš, Jure Sentočnik,
Tadej Kuzman, Mojca Štante, Barbara Delčnjak, Amadeja Belej, Mojca Žerjav, Nika Šaloven, Žan Rozman, Aljaž
Guzej in Jernej Hribernik – za vestno in skrbno pripravljanje na Kviz o lepem vedenju.
5. d Lucija Slapnik – za lepo pripravljeno glasbeno točko na Kvizu o lepem vedenju, Uroš Turnšek, Lea Krajnc in Špela
Vodišek – za uspešno sodelovanje na Kvizu o lepem vedenju, Maja Škorc in Špela Vodišek – za vzorno vodenje
oddelčne blagajne.
7. a Karin Štrljič, Natalija Žlavs in Mark Škoflek – za doseženo visoko število točk na razrednem tekmovanju iz znanja
Vesele šole in možnost udeležbe na tekmovanju II. stopnje.
7. c Tomaž Tekacv, Viktorija Majger in Dejan Vozlič – za uspešno zastopanje razreda na Kvizu o lepem vedenju, Uroš
Jurgec, Tomaž Tekavc in Jaka Majer – za doseženo visoko število točk na razrednem tekmovanju iz znanja Vesele
šole in možnost udeležbe na tekmovanju II. stopnje.
8. a Sara Gobec in Lucija Žnidar – za doseženo visoko število točk na razrednem tekmovanju iz znanja Vesele šole in
možnost udeležbe na tekmovanju II. stopnje.
8. c Jernej Koželj – za doseženo visoko število točk na razrednem tekmovanju iz znanja Vesele šole in možnost
udeležbe na tekmovanju II. stopnje.
9. a Lea Reberšak, Katja Plesnik in Dolores Sorčan- za domiselno pripravljeno glasbeno točko, s katero so se
predstavile na Kvizu o lepem vedenju.
9. c Timotej Sitar – za vestno opravljanje nalog dežurnega učenca na valentinovem plesu in Barbara Leber – za nastop
na srečanju upokojenih prosvetnih delavcev Slovenije, ki je bilo 16. februarja v Celju.
9. d Špela Majcen – za lepo pripravljeno glasbeno točko na Kvizu o lepem vedenu.
VESELA ŠOLA – Simona Žnidar
V četrtek, 2. 2. 2006, je na naši šoli potekalo razredno tekmovanje v znanju iz Vesele šole. Tekmovanja se je pod
mentorstvom gospe Marjete Krušič in Simone Žnidar udeležilo 63 učencev.
Zahtevano število točk (28 in več od 40) za udeležbo na tekmovanju II. stopnje je doseglo 22 učencev. Ti se bodo
znova preizkusili v reševanju nalog iz gradiva za veselošolsko tekmovanje v četrtek, 9. 3. 2006. Tisti, ki bodo dosegli 32
točk in več, se bodo lahko udeležili državnega tekmovanja.
Vsem tekmovalcem, ki so prišli v drugi krog tekmovanja, čestitamo in jim želimo veliko sreče tudi na prihodnjih stopnjah
tekmovanj.
ČLANI DRUŠTVA MLADI GASILEC NA OBČNEM ZBORU PGD VOJNIK – Milena Jurgec
V soboto, 21. februarja, je v gasilskem domu v Vojniku potekal občni zbor PGD Vojnik. V kulturnem programu in s
poročilom o delu DMG OŠ Vojnik so sodelovali Gregor Stolec, Gregor Oprčkal in Uroš Jurgec. Društvo Mladi gasilec
obstaja že 25 let in je edino v celjski regiji, ki še vedno uspešno deluje. Z lepim petjem so zbor popestrili Vaški fantje,
kjer prepeva tudi naš hišnik, g. Peter Marguč.
ZIMSKI ŠPORTNI DAN – Mateja Fidler, Milanka Kralj
Zima nam je letos nasula obilo snega. Dolgo časa smo se odločali, kdaj se podati na sneg. Zadnjega januarskega dne
smo se učenci 3. a in 3. b devetletke podali s sanmi, z vrečami s senom in lopatkami na bližnji hrib. Tam smo se
spuščali v dolino in zasopihano vračali na vrh. Še sonce je pokukalo izza oblakov in se veselilo z nami. Bilo je lepo.

INFORMATIVNI DAN –Irena Kalšek
Za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost v devetem ali nižjem razredu, so srednje šole organizirale
informativne dneve. Ti učenci so se skupaj s starši udeležili ogledov srednjih šol.
Informativni dan je potekal: v petek, 10. februarja, ob 9. in 15, uri in v soboto, 11. februarja, ob 9. uri.
PROSTOVOLJNA UČNA POMOČ - Irena Kalšek
Mladinski svet Slovenije je razpisal javni natečaj za Naj prostovoljski projekt 2005.
Ker so naši učenci prostovoljci zelo marljivi in svoje delo vestno opravljajo, sem se odločila, da bomo tudi mi sodelovali
na tem natečaju. Upam, da se bomo čim boljše uvrstili.
PUSTNI KARNEVAL – Milanka Kralj
Leto je naokoli in pust je zopet potrkal na naša vrata. Učenci 3. a/9, 3. b/9 in 2. b razreda smo se odločili, da mu
pomagamo pri premagovanju zime. S pomočjo staršev in učiteljic smo pripravili kostume za Ostržke. S trdimi nogami in
dolgimi nosovi smo poplesovali skozi Novo Cerkev, pri čemer so nas z aplavzom spodbujali starši. Bilo je prijetno in
upamo, da smo zimo res pregnali.
NAGRADNI LITERARNI NATEČAJ – Aleš Kolšek
V okviru slovenskega kulturnega praznika smo na šoli izvedli nagradni literarni natečaj z naslovom Mladi pesniki in
pisatelji. Potekal je od 15. januarja do 6. februarja. V tem času so učenci oddali skupaj 42 izdelkov, med katerimi je bilo
30 pesmi, 8 zgodb in 4 dramska besedila. Nagrajeni so bili naslednji učenci: Lea Reberšak, Dolores Sorčan, Jure
Sentočnik, Sara Šabjan, Uroš Turnšek, Tomaž Mikola, Kristina Ledl in Nina Preložnik. Tudi vsi ostali učenci, ki so
sodelovali na natečaju, si zaslužijo posebno priznanje in pohvalo. Vse prispevke bomo shranili in jih ob priložnosti izdali
v knjižni obliki.
Uroš Turnšek in Lucija Slapnik iz 5. d pa sta uspešno sodelovala na dvodnevni literarni
delavnici v Celju, ki jo je organiziralo Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje. Za svoje
delo sta prejela priznanje.
OGLED OPERE ČAROBNA PIŠČAL - Emilija Kladnik Sorčan
1. februarja so si učenci izbirne vsebine Glasbena dela v SNG Maribor ogledali Mozartovo
opero Čarobna piščal. Obisk gledališča je bil poučen in zanimiv, glasbene užitke pa so združili
tudi s potovanjem z vlakom, ki za naše učence pomeni bolj redko izkušnjo.
KVIZ O LEPEM VEDENJU – Simona Žnidar
Mesec kulture smo zaključili s Kvizom o lepem vedenju, ki smo ga izvedli 24. februarja.
Sodelovali so vsi oddelki predmetne stopnje. Na kviz smo se pripravljali v okviru oddelčnih skupnosti. Vsak oddelek je
na razredno tekmovanje poslal tri predstavnike. Na tem tekmovanju so zmagale naslednje oddelčne skupnosti: 5. c, 7.
c, 8. a in 9. d. Razredni tekmovalci so prejeli knjižne nagrade, in sicer Sto pravil bontona. Na finalnem tekmovanju pa so
slavili učenci 9. d. Ti pa so prejeli knjigo Se znamo obnašati.
Upamo, da nam bo obnovljeno znanje lepega vedenja pripomoglo k prijetnejšim odnosom med vsemi, ki se dnevno
srečujemo v šoli in izven nje.
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA IZ ZGODOVINE –Bernarda Gaber
3. februarja je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, ki ga že vrsto let razpisuje ZRSŠ. Na tekmovanju je
sodelovalo 12 učencev iz 8. in 9. razreda. Na priprave na državno tekmovanje, ki bo 25. marca, pa so se uvrstili: Luka
Majer in Jernej Kveder iz 9. a, Natalija Podgoršek iz 9. d, Lucija Žnidar iz 8. a ter Jure Črepinšek iz 8 d.
Vsem tekmovalcem čestitam za dosežen uspeh.
ZANIMIVI DOGODKI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI – Lidija Eler-Jazbinšek
Zanimivo dogajanje meseca februarja se je pričelo že 2. 2., ko smo si v Plesnem forumu v Celju ogledali plesno
humoresko za otroke z naslovom Krava v cirkusu. V predstavi smo zelo uživali.
Drugošolci so imeli naravoslovni dan z naslovom Hrana malo drugače. Učenci so preizkušali svoje kuharske spretnosti
v kuhanju marmelade, pripravi vodnega sladoleda, kandiranih pomaranč in nizanju kosmičev v raznovrstne verižice.
Tretješolci devetletke so pri slovenskem jeziku brali in zapisovali recepte. Pridobljeno znanje pa so praktično preverili s
pripravo pogrinjka in obloženih kruhkov.
5 učencev 3. razreda osemletke pa je tekmovalo v Veseli šoli. Na občinsko tekmovanje se je uvrstila Ana Potočnik. Vsi
ji čestitamo. V mesecu februarji so naši plesalci zaključili tretji del plesne šole.
ZALJUBLJENI GROFIČ – Simone Golež
V okviru kulturnega dne so si učenci razredne stopnje OŠ Vojnik v
kulturnem domu ogledali plesno pravljico Zaljubljeni grofič. Čudovita
vsebina pravljice, srednjeveška glasba in ples so nas popeljali v
pretekle dogodke, ki so se odvijali na celjskem gradu. Ob koncu
predstave smo z velikim ponosom in navdušenjem zaploskali vsem
nastopajočim. Med igralci sta bila tudi dva, nam zelo znana obraza,
ga. Milanka Kralj in g. Jure Štokovnik.

TEHNIŠKI DAN V 8. RAZREDU – Petra Strnad
V sredo. 22. 2., smo v osmih razredih izvedli tehniški dan z naslovom Ekonomika v gospodinjstvu. Učenci so bili
razdeljeni v štiri skupine. Prva skupina, ki jo je vodila ga. Hedžet, je izdelovala hranilnike. Druga skupina je pod
vodstvom ge. Pavšerjeve spoznavala pojme bančnega poslovanja. V skupini, ki jo je vodil g. Žgajner, so bili učenci
»dizajnerji«. Vsak je izdelal svoj osnutek denarja, in sicer evra. Četrta skupina pa je pod vodstvom ge. Strnadove
izdelovala slovensko nakupovalno košarico. Učenci so približno izračunali, koliko porabi njihova družina za mesečno
košarico.
Učenci so bili zelo ustvarjalni, kar se je pokazalo po četrti šolski uri, ko so razstavili svoje izdelke in poročali o
opravljenem delu.
TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE – Amalija Kožuh
Letošnji razpis tekmovanja za Cankarjevo priznanje ima naslov Odraščanje. To je tudi tema knjig, ki so ju morali letos
učenci prebrati: Fran Milčinski: Ptički brez gnezda in Desa Muck: Pod milim nebom. Prebrani knjigi so učenci vodeno in
samostojno interpretirali, primerjali, analizirali in poustvarjali, se poučili o elitni in množični literaturi, vzgojnem romanu in
o življenju obeh avtorjev.
Na šolskem tekmovanju, ki je bilo v četrtek, 9. februarja 2006, so učenci najprej reševali naloge objektivnega tipa iz
jezika in književnosti (test), potem pa so pisali pisno nalogo. Preverjanje je bilo povezano s prebranima knjigama in z
dano literaturo, ki so jo morali predelati.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 10 učencev iz 9. razredov. Dve učenki sta dosegli bronasto Cankarjevo priznanje,
in sicer Janja Pukmajster in Ana Velenšek. Obe učenki sta se uvrstili še na vseslovensko tekmovanje za srebrno in
zlato Cankarjevo priznanje.
NAŠA ŠOLA KONČALA TEKME V LETOŠNJI ŠKL – Robert Suholežnik
Četrtfinalni dvoboj med osnovnima šolama Vojnik in Šmarje pri Jelšah je dobila OŠ Šmarje. Favorit dvoboja je
nedvomno upravičil svojo vlogo in nas zasluženo izločil iz nadaljnjega tekmovanja. Tako domačo kot tudi gostujočo
tekmo smo izgubili z veliko razliko. Prva tekma se je končala z 99 : 33, druga pa s 85 : 31. Vedeti je potrebno, da je bila
ekipa iz Šmarja že večkratni državni prvak in da ima v letošnjem letu tudi velike
možnosti za visoko uvrstitev.
Glede na to, da je naša šola prvič vključena v ŠKL, smo dosegli lep uspeh z
uvrstitvijo v drugi del tekmovanja. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki
so pripomogli k temu, da se je naša šola vključila v ŠKL in promovirala
športnike naše občine.
IDILIČEN ZIMSKI ŠPORTNI DAN – Robert Suholežnik
12. januarja je potekal zimski športni dan za učence predmetne stopnje. Učenci
so izbirali med sankanjem v domačem kraju, drsanjem v Celju in smučanjem
na Celjski koči. Dan je bil prekrasen, snega pa smo imeli tudi dovolj.
3. MESTO MLAJŠIH DEČKOV NA OBČINSKEM KOŠARKARSKEM
PRVENSTVU V CELJU – Robert Suholežnik
Naši mlajši dečki (letnik 93 in mlajši) so uspešno zastopali našo šolo in osvojili
pokal za doseženo 3. mesto. V predtekmovanju so se pomerili z dečki iz OŠ
Štore in OŠ Ljubečna ter osvojili 1. mesto v skupini. V finale pa so se poleg
naše šole uvrstile še OŠ Štore, OŠ Hudinja in II. osnovna šola iz Celja. Prvo
mesto je osvojila II. osnovna šola Celje, drugo OŠ Hudinja, tretje pa je
pripadalo OŠ Vojnik.
Vsem učencem, ki so zastopali našo šolo, izrekam pohvalo za borbenost in
športni odnos.
DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV – Ida Grobelnik
Na pustno soboto smo se vsi otroci z razredničarkami priključili
tradicionalnemu pustnemu karnevalu v Novi Cerkvi. Našemili smo se v
pingvine, kuharje, druščino Pike Nogavičke ter kavbojce in Indijance. Bilo je
zabavno, saj smo ta dan lahko bili vsi malo bolj razposajeni in nagajivi.
Plesna humoreska Krava v cirkusu, ki smo si jo tudi mi ogledali v Plesnem
forumu v Celju, nas je pošteno nasmejala. Občudovali smo mlade in dobro
našemljene plesalce, še posebej pa »prismuknjeno« in zabavno kravo.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Tja, do koder je vredno priti,
ne vodi nobena bližnjica.«
B. Sills
Za vsako stvar se je treba potruditi. Za znanje, za zdravo telo, za prijateljstvo, za napredovanje na delu, za
zaslužek... Zelo zelo redko se kaj zgodi kar samo od sebe.
Enako je bilo tudi v mesecu marcu na naši šoli. Trudili so se učenci, trudili so se tudi učitelji. Poseben trud
pa so pri gospe Mileni Modrijančič opazili učenci 3. a/8 in njihovi starši. Ko je nesreča doletela družino
Piskuletovih, ti niso ostali sami. Ga. Milena je hitro priskočila na pomoč. Želje staršev njenega razreda je
hitro posredovala ravnateljstvu šole. Kolektiv šole se je odzval zelo humano, za kar vsem, posebej pa ge.
Modrijančičevi, starši in učenci 3. a/8 izrekajo iskreno pohvalo.
Športni dan v 2. razredu – Anka Krajnc
Po počitnicah smo se znova razveselili snežne odeje, saj smo nestrpno čakali na zimski športni dan. Odšli smo na
bližnji hrib k učenki Lari. Smeh, veselje, sonce... Po hribu gor in dol. Uživali smo v belini. Ko so moči pojenjale, smo
se razveselili toplega domačega čaja. Pred odhodom nas je čakalo presenečenje, in sicer pogostitev s čevapčiči in
napitek. Otroci so z navdušenjem povedali: »Imeli smo se lepo.«
Zimska šola v naravi – Olga Kovač
Petošolci so letos imeli res mrzlo zimsko šolo v naravi. Potekala je na Rogli od 11. do 15. marca. Razveselili smo se
lepega sončnega dne. Sonce nas je pozdravilo ob prihodu na Roglo, žal pa se je skrilo že prvi dan in se prikazalo
šele, ko smo se z Rogle že poslavljali.
Kljub
izredno
slabim
vremenskim
razmeram smo izvedli šolo smučanja tako,
kot smo načrtovali. Vseh pet dni smo
pridno delali, saj so se učenci resnično
držali vseh dogovorjenih navodil. Poleg
trdega dela smo našli čas tudi za zabavo
in sprostitev v diskoteki, telovadnici ali
drugih prostorih hotela Planje. Hvaležni pa
smo predvsem staršem, ki so poskrbeli,
da so učenci imeli servisirano smučarsko
opremo. Veseli pa smo bili tudi njihovega
številnega obiska zadnji dan na smučišču
in v Snežni dvorani hotela Planja.
Zadovoljni in zagoreli obrazi otrok pa so
nam, spremljevalcem, najboljše sporočilo,
da so bil srečni.

Plavalni tečaj za učence 3. razredov devetletke - Urša Burja-Žnidaršič
Od 13. do 25. marca smo uspešno izpeljali plavalni tečaj za učence 3. razredov devetletke. Tečaj je potekal v
zimskem kopališču Golovec v Celju in se ga je udeležilo 65 učencev. Učenci so bili enajst dni vsak dan v vodi po
uro in petnajst minut. Nekateri učenci so vmes tudi zboleli, a je vseeno na zaključku pred starši v velikem bazenu
plavalo 64 otrok.
V prvi triadi je 20-urni plavalni tečaj obvezen in je v okviru rednih ur športne vzgoje. Cilj je naučiti otroke preplavati
po standardu za ZLATEGA KONJIČKA ( 25 metrov v poljubni tehniki ). Učencev, ki so dosegli predpisani standard,
je 48, delno ga dosega 15 učencev, 2 pa ga še nista dosegla. S tem pa še nismo zaključili plavalnega
opismenjevanja.
Vsi ti učenci bodo imeli čez dve leti še poletno šolo v naravi, in sicer na morju na Debelem Rtiču. Na predmetni
stopnji pa vsako leto organiziramo tudi športni dan, ki je namenjen prav učencem, ki se z vodo ne srečujejo
velikokrat.
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DEJAVNOSTI NA POŠ Šmartno v Rožni dolini - Lidija Eler - Jazbinšek
V mesecu marcu se je na naši šoli odvijalo zelo veliko zanimivih dogodkov.
Imeli smo razredne roditeljske sestanke, kjer smo starše seznanili z učnim uspehom njihovih otrok.
Potekalo je tudi tekmovanje v znanju iz matematike. Bronasto Vegovo priznanje so osvojili: Marja Golež, Miha Jug,
Matevž Krajnc – 2. razred,
Klara Apotekar, Sara Črepinšek, Mirjam Golež in Maša Arčan – 3. razred.
Vsem čestitmo.
Tretješolci devetletke so imeli 20-urni plavalni tečaj. Po končanem tečaju so v soboto, 25. marca, staršem pokazali
svoje plavalne veščine.
Otroci so se razveselili računalnika in otroških knjig, ki nam jih je daroval Mercator, prinesel pa gospod Albin
Apotekar.
Prvošolci so delali prve samostojne kuharske korake
s pripravljanjem sadne kupe in obloženih kruhkov.
29. marca smo našemu žalostnemu princu končno
našli Pepelko, ki ga je čakala na naši pomladni
prireditvi z naslovom Materinski dan na dvoru. Na njej
so svoje igralske, pevske in plesne veščine pokazali
otroci našega vrtca in šole.
Zadnji dan meseca marca pa je bil namenjen čistilni
akciji. Počistili in uredili smo okolico šole, se odpravili
proti Šentjungertu in po naših šolskih poteh.
Drugošolci so vzpon na Šentjungert izkoristili še za
ponovitev učne snovi o pokrajinah, saj jim je to
omogočil pogled na Celjsko kotlino.
Srečanje gledaliških skupin - Monika Dimec
Z igrico H. C. Andersena Svinjski pastir smo se 14. marca udeležili območnega srečanja gledaliških skupin občin
Celje, Vojnik in Štore. Bili smo zelo uspešni, saj smo se uvrstili na medobčinsko srečanje, ki bo aprila v Šentjurju.
Sodelovalo je osem učencev naše šole, in sicer Ana Potočnik, Anja Dimec,Urban Strenčan, Polona Arnšek,
Maruša Tržan, Kaja Kovač, Nina Brunčič in Miha Jug. Učenci so bili izredno požrtvovalni, saj so se vaj udeleževali
kadarkoli je bilo potrebno, celo ob petkih po 16. uri.
Vpis v srednje šole - Irena Kalšek
V mesecu marcu so se naši devetošolci vpisali v srednje šole. Odločali so se za naslednje programe: gimnazija –
26 učencev , srednja strokovna šola – 35 učencev, srednja poklicna šola – 18 učencev in nižja poklicna šola – 9
učencev. Skupno zaključuje osnovnošolsko obveznost v 9. razredu 78 učencev, v nižjih razredih pa 9 učencev.
Še vedno pa lahko učenci prenesejo prijavnico na drugo srednjo šolo. To lahko storijo do 14. aprila.
Medsebojna učna pomoč - Irena Kalšek
Mladinski center Celje in Center za socialno delo Celje sta razpisala natečaj za naj prostovoljca v šolskem letu
2005/06. Odločila sem se, da bomo tudi mi predlagali dve učenki, ki sta pri nudenju učne pomoči najbolj aktivi. To
sta Barbara Jošt in Katja Plesnik. Predlagana je bila tudi Tanja Močenik, ki pa ni želela, da bi se njena prijava
odposlala.
Prostovoljno socialno delo - Irena Kalšek
Tudi na področju prostovoljnega socialnega dela dosegajo učenke izjemne uspehe, stanovalci Špesovega doma so
z njimi zelo zadovoljni. Za naj prostovoljke so bile predlagane Barbara Bobik, Alenka Brežnik, Janja Pukmajster,
Gloria Vene in Anja Videnšek.
Šolsko tekmovanje v znanju fizike za bronasto Stefanovo priznanje – Tatjana Hedžet
7. marca so na vseh slovenskih osnovnih šolah potekala šolska tekmovanja iz fizike za bronasto Stefanovo
priznanje. Tekmovanje smo izvedli tudi na naši šoli, udeležilo pa se ga je 36 učencev iz 8. in 18 učencev iz 9.
razreda.
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Bronasto priznanje so osvojili naslednji učenci:
8. razred:
Jure Črepinšek, Špela Tržan, David Dobrotinšek, Gregor Oprčkal, Primož Kranjc, Andraž Zagrušovcem, Lucija
Žnidar, Anita Kolaržik, Janja Belej, Barbara Beškovnik, Urška Potočnik in Boštjan Vrisk,
9. razred:
Natalija Podgoršek, Marko Marguč, Ana Poklič, Janja Pukmajster, Miha Maršnjak in Davor Golec,
Na področno tekmovanje so se uvrstili najboljši trije iz vsakega razreda. To pa so: Jure Črepinšek, Špela Tržan in
David Dobrotinšek - 8. razred,
Natalija Podgoršek, Marko Marguč in Ana Poklič – 9. razred.
Področno tekmovanje za Srebrno Stefanovo priznanje – Tatjana Hedžet
21. marca je na II. OŠ Žalec potekalo področno tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za srebrno Stefanovo
priznanje. Udeležilo se ga je približno 225 učencev iz celotne celjske regije. Naši učenci, in sicer Jure Črepinšek,
Špela Tržan, David Dobrotinšek, Natalija Podgoršek, Marko Marguč in Ana Poklič, so dosegli lepe rezultate, kajti vsi
so osvojili srebrno Stefanovo priznanje. Za lep dosežek jim čestitamo!
Najboljše rezultate pa je dosegla Špela Tržan in se tako uvrstila na državno tekmovanje za zlato Stefanovo
priznanje. Vsi držimo pesti zanjo.
Šolsko tekmovanje v znanju matematike za bronasto Vegovo priznanje - Leonida Godec - Starček
V četrtek, 16. marca, je potekalo na vseh slovenskih osnovnih šolah tekmovanje v znanju matematike za bronasto
Vegovo priznanje.
Na šoli v Vojniku in vseh podružnicah je sodelovalo 340 učencev.
RAZRED
1
2
3
3/8
4/8
5
7
8
9

ŠT. TEKMAVALEC
58
62
29
41
40
19
19
42
30

ŠT. PRIZNANJ
20
34
15
13
14
6
6
14
10

Na področno tekmovanje, ki je bilo v sredo, 29. marca, so se uvrstili naslednji učenci:
7. razred: Rok Kroflič, Jožek Mark – Škoflek, Jaka Majer, Petra Vivod in Dejan Vozli,
8. razred: Tomi Ivenčnik, Gregor Oprčkal, Tomaž Mikola, Jure Črepinšek, David Lampret, Tadej Keblič in Andraž
Zagrušovcem,
9. razred: Luka Majer, Sara Špes, Marko Marguč, Natalija Podgoršek, Katja Bojanovič in Ana Poklič.
Rezultati področnega tekmovanja pa še niso znani.
Učni uspeh v 2. ocenjevalnem obdobju – Majda Jelen
Šola

POŠ SOCKA

Razred

Število
otrok

Število pozitivnih

Učni uspeh
(%)

1./9
2./9
3./9
3./8
4./8

6
6
2
8
13

6
6
2
8
13

100(OPISNO)
100(OPISNO)
100(OPISNO)
100
100
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POŠ ŠMARTNO

POŠNOVA CERKEV

RS
PS
SKUPAJ

1./9
2./9
3./9
3./8
4./8
1./9
2./9
3./9
3./8
4./8
1. – 4.
5. –9.

8
14
13
11
5
14
15
16
7
11
209
333
691

8
14
13
11
5
14
15
16
7
11
206
311
666

100(OPISNO)
100(OPISNO)
100(OPISNO)
100
100
100(OPISNO)
100(OPISNO)
100(OPISNO)
100
100
98,6
93,4
96,4

Skupni roditeljski sestanek - Majda Rojc, ravnateljica
Na tretjem skupnem roditeljskem sestanku, ki je bil 16. marca, smo za starše, ki imajo otroke v tretji triadi,
predstavili analizo učenega uspeha drugega ocenjevalnega obdobja. Starše smo tudi seznanili z nacionalnim
preverjanjem znanja in načrtovani ekskurziji za devetošolce. Spregovorili smo tudi o filmu Slepilo, ki opozarja na
nevarnost uživanja drog. Film so si učenci ogledali v okviru dni dejavnosti. Starše je nagovorila tudi predsednica
Sveta šole, gospa Nada Močenik.
Svet staršev - Majda Rojc, ravnateljica
Sestanka Sveta staršev, ki je bil 23 marca, se je udeležilo 21 predstavnikov od 36. Pogovorili smo se o učnem
uspehu učencev razredne in predmetne stopnje v 2. ocenjevalnem obdobju. Gospa pomočnica ravnateljice Olga
Kovač je pripravila poročilo o izvedbi šole v naravi, plan ekskurzij za letošnjo pomlad in prikazala metodologijo
izračuna stroškov, ki jih prispevajo starši. Člani Sveta so dali sledeče pobude:
• učenci 2. razreda, ki gredo v Ljubljano, naj si ogledajo Hišo eksperimentov (predlagali bomo aktivu
učiteljev 2. razreda),
• plavalni tečaj za tretješolce naj bi bil v toplejšem času (pojasnili smo, da so težave z najemom bazena),
• položnice bi nekateri želeli plačevati preko trajnika Banke Celje (sklenili bomo pogodbo z Banko Celje
in A banko),
• v šolski kuhinji naj bi bilo mogoče kupiti sendviče (možno bo od 3. 4. dalje, cena 160 sit)
• starši bi radi, da bi nauk o glasbi učitelji Glasbene šole Celje poučevali v Vojniku (o možnosti se bomo
pogovorili z ravnateljem glasbene šole),
• jedilniki naj visijo na oglasni deski (urejeno)
• za valentinovo naj si učenci ne pišejo pisemc, ker vsebina včasih ni primerna (bomo upoštevali),
• starši so opozorili na probleme prevoza Nova Cerkev – Razdelj - Homec za učence predmetne stopnje
(proučujemo se različne variante)
• starše POŠ Nova Cerkev je zanimalo, ali bodo imeli učenci sedanjega 3. razreda devetletke kot
petošolci pouk na podružnični ali na matični šoli (o tem se bomo odločali na podlagi strokovnih
kriterijev in možnosti).
Ogled filma Slepilo – Simona Žnidar
V ponedeljek, 20. marca, so si učenci osmih in devetih razredov v kinu Tuš ogledali film Slepilo. Scenarij za film
temelji na resničnih zgodbah različnih odvisnikov od mamil, tako da je bil film posnet skorajda z dokumentarnim
pristopom. Režiserjev namen je bil izdelati verodostojno refleksijo življenja in smrti povprečnega odvisnika od
heroina.
Skozi zgodbo smo spremljali Tadeja in Lano, mlad par, ki bije bitko skozi svet mamil, preprodajalcev, prostitucije in
nasilja. Na koncu oba trdo pristaneta na družbenem dnu in nižje.
Po filmu smo imeli še razgovor z režiserjem, scenaristom, direktorjem fotografije in montažerjem filma, Janom
Bilodjeričem, in glavnim igralcem, Dejanom Lendvajem. Osnovno sporočilo filma je bilo, da je zmotno razmišljanje o
legalizaciji drog, ker droge niso nekaj, kar »samo poskusiš in ne boš nikoli več«, ampak brezno, ki te neusmiljeno
posrka vase.
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Šola za starše - Simona Žnidar
Ravno na dan, ko praznujemo vse predstavnice nežnega spola, smo se udeleženci tokratne Šole za starše srečali s
predstavnikom Društva ČLOVEK, prof. soc. pedagog. Romanom Koštalom.
Skupaj smo razmišljali o varovalnih dejavnikih, ki lahko zmanjšajo tveganje, da bi naši otroci posegli po drogah.
Zavedati se moramo, da nobena odvisnost ne nastane čez noč, temveč je to proces, ki se razvija preko
posameznih faz, v katerih lahko otroci svoje stiske sporočajo na različne načine.
Posebej smo poudarili pomen enotnosti staršev, ki za otroka pomeni trdnost, varnost in jasno usmeritev.
Kaj torej lahko starši naredimo v družini?
Spodbujajmo naše otroke k dejavnostim, ki jih veselijo, kjer so aktivni in lahko uporabljajo svojo ustvarjalnost in
radovednost. Bodimo vzor odgovornosti, vztrajnosti in samodiscipline. Predvsem pa naučimo svoje otroke
komuniciranja, odločanja, reševanja problemov, konfliktov in jim dajmo model sistema vrednot.
Plesne vaje devetošolcev - Simona Žnidar
Plesni pari devetošolcev so zaključili s plesnimi vajami, ki so potekale zadnja dva meseca ob torkih po pouku.
Pod vodstvom gospoda Branka Podergajsa so se poleg standardnih plesov naučili še nekaj likov slovesne četvorke,
s katero se bodo na valeti poslovili od osnovnošolskih klopi. Da bo na valeti čimmanj treme, bodo pred slovesnim
dnem vse naučeno obnovili na ponovitveni vaji in generalki.
Dejavnosti na POŠ SOCKA
Jaz pa pojdem... – Stanka Štravs
Z Ostržkom in Kekcem smo s prireditvijo Jaz pa
pojdem.. v mesecu marcu popeljali starše, babice,
dedke in vse, ki jih imamo radi, v prvi pomladni
dan.
V projektu Evropska vas naša šola pobliže
spoznava Italijo. Naši učenci so se naučili
italijanske izštevanke, pesmice in plese.
Spoznavali so tudi italijanske pripovedke. Nekaj
tega so predstavili tudi na prireditvi. V zaključku
prireditve nas je premamil vonj italijanske mineštre
in okus slovenskega krha.
V četrtek, 23. marca, pa so v poznih popoldanskih
urah, naši otroci s to prireditvijo polepšali dan varovancem Špesovega doma Vojnik.
Vesela šola – Nataša Čerenak
Na regijskem tekmovanju Vesele šole sta sodelovala dva učenca. Anže Plevnik iz 4. razreda je bil zelo uspešen in
se uvrstil na državno tekmovanje. Za uspeh mu čestitamo in mu želimo dobro uvrstitev in veliko sreče tudi na tem
tekmovanju, ki bo 19. aprila v Celju.
Učim se učiti – Nataša Čerenak
Z željo, da bi bili naši učenci pri učenju čimbolj
uspešni, s svojim delom zadovoljni in da bi znali
zaupati vase, smo 14. marca pripravili roditeljski
sestanek z naslovom Učim se učiti. Potekal je v obliki
delavnice. Za šolske klopi so sedli četrtošolci skupaj s
starši. V uvodu so spoznali nekaj pomembnih
okoliščin, ki vplivajo na učenje (ovire, spodbude),
kasneje pa smo prikazali, na kakšen način se naj
učenci sami učijo in se tudi čimveč naučijo. Razšli smo
se zadovoljni in v upanju, da bodo učenci pri učnem
delu uspešni.
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Vzoren učenec – Simona Žnidar

5. a
Matic Zakonjšek – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Andrej Oprčkal – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Patricija Majger – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,

5. b
Sara Razgoršek in Janja Lavbič– za vzorno pripravljeno raziskovalno nalogo pri matematiki,
Ana Štante – za marljivo delo v očiščevalni akciji,
Urška Oprčkal – za vestno nudenje prostovoljne učne pomoči,
Nina Majcen – za vestno nudenje prostovoljne učne pomoči,

5.c
Amadeja Belej – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Mojca Žerjav – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Nika Šaloven – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,

5. d
Ana Žgajner – za vzorno pripravljeno nalogo pri spoznavanju narave,
Uroš Turnšek – za uspešno sodelovanje na literarnem natečaju,

7. a
Jožef-Mark Škoflek – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja matematike in osvojeno priznanje
na regijskem tekmovanju iz Vesele šole,
Rok Kroflič – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Natalija Žlavs – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Karin Štrljič – za osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole,

7. b
Petra Vivod – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja matematike,

7. c
Matej Palir – za marljivo delo v očiščevalni akciji,
Uroš Jurgec – za uspešno pripravo raziskovalne naloge,
Andrej Marguč – za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo,
Jaka Majer – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja matematike,
Dejan Vozlič – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,

8.a
Lucija Žnidar – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike,bronasto priznanje iz znanja matematike,
osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole in uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo,
David Lampret – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
David Dobrotinšek – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike in bronasto priznanje iz
znanja matematike,
Andraž Zagrušovcem – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike in osvojeno bronasto priznanje iz
znanja matematike,
Tanja Močenik – za nudenje prostovoljne učne pomoči, Sara Gobec – za osvojeno priznanje na regijskem
tekmovanju iz Vesele šole,

8.b
Špela Tržan – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike in bronasto priznanje iz znanja
matematike,
Primož Krajnc – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike,
Urška Potočnik – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike,
Tomi Ivenčnik – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,

8.c
Janja Belej in Boštjan Vrisk – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike,
Tadej Keblič – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Tadej Steničnik –za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Jernej Koželj- za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike in osvojeno priznanje na regijskem
tekmovanju iz Vesele šole,
Barbara Beškovnik – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike in osvojeno priznanje iz znanja
matematike,
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8. d
Klemen Trupej – za lep odnos do mlajših učencev šole,
Anita Kolaržnik – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike,
Jure Črepinšek- za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike, osvojeno bronasto in srebrno
priznanje iz znanja matematike in uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo,
Gregor Oprčkal – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike, osvojeno bronasto priznanje iz znanja
matematike, osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole in uspešno pripravljeno raziskovalno
nalogo,
Tomaž Mikola – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja matematike,
Miha Špeglič – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,

9. a
Marko Marguč – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike, osvojeno bronasto in srebrno
priznanje iz znanja matematike uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno priznanje na regijskem
tekmovanju iz Vesele šole,
Matej Štante – za vestno nudenje prostovoljne učne pomoči,
Katja Plesnik – za nudenje prostovoljne učne pomoči,
Alenka Brežnik – za nudenje prostovoljnega socialnega dela,
Gloria Vene – za izvajanje prostovoljnega socialnega dela,
Anja Videnšek – za izvajanje prostovoljnega socialnega dela,
Luka Majer – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Sara Špes – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja matematike,
Katja Bojanovič – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
David Pirnat – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Bojanovič Katja in Dolores Sorčan – za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo,

9. b
Davor Golec in Miha Maršnjak – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja fizike,
Barbara Bobik – za izvajanje prostovoljnega socialnega dela,
Anamari Velenšek – za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo,
Katarina Platovšek – za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo,

9. c
Simon Preložnik – za uspešno pripravo raziskovalne naloge, osvojeno bronasto priznanje iz znanja
matematike in osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole,
Barbara Jošt – za uspešno pripravo raziskovalne naloge in nudenje prostovoljne učne pomoči,
Sara Šabjan – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Jernej Lampret – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Špela Majcen – za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju
iz Vesele šole,

9. d
Natalija Podgoršek – za osvojeno bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike in osvojeno bronasto in
srebrno priznanje iz znanja matematike,
Janja Pukmajster – za osvojeno bronasto priznanje iz fizike, uspešno pripravo raziskovalne naloge, izvajanje
prostovoljnega socialnega dela in osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole,
Ana Poklič – za osvojeno bronasto priznanje iz znanja matematike,
Eva Melanšek – za osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole,
Manca Golčman- za osvojeno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole.
Vesela šola – Simona Žnidar
Na regijskem tekmovanju iz znanja Vesele šole je zahtevano število točk za udeležbo na državnem tekmovanju
doseglo 12 učencev od petega do devetega razreda. Državno tekmovanje bo 19.04.2006 na III. OŠ v Celju.

Zbrala in lektorirala: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!
Pred vami je predzadnja številka Vojč poroča. Se čudite, zakaj je tako obširna? Nikar. V njej vas želimo
seznaniti samo z najpomembnejšimi dejavnostmi in tekmovanji, ki so potekala na naši šoli v preteklem
mesecu. Bilo pa jih je zelo veliko.

ČISTILNA AKCIJA IN POHOD – Robert Suholežnik
7. 4. 2006 je naša šola združila prijetno s koristnim, saj smo med pohodom pobirali smeti, ki so se skozi
leto nabirale ob bolj in manj prometnih poteh. Otroke smo razdelili glede na okoliš, kjer so doma, spremljali
pa so jih naši učitelji. Žal je osveščenost o čistoči okolja in narave mnogih še vedno zelo nizka, saj smo
pobrali ogromno smeti, ki so v naravi nerazgradljive. Plastenke, steklo, pločevinke... zagotovo zaslužijo
drugo mesto. S tem uničujemo že tako okrnjeno naravo, hkrati pa tudi zdravje ljudi in živali. Želje vseh so,
da se zavedamo, kam spadajo smeti in da nenehno opozarjamo takšne, ki jim je vseeno za naravo. Prav v
miselnosti ljudi in ozaveščanju je ključ do uspeha za čistejši jutri.
.
PRIJATELJSKO KOŠARKARSKO SREČANJE – Robert Suholežnik
21. 4. 2006 je naša šola organizirala prijateljsko tekmovanje v košarki, na katero so bile povabljene OŠ
Dobrna in OŠ Frankolovo. Ker je Frankolovo odpovedalo sodelovanje, smo se pomerili le z Dobrno. Prvič
se je igralo po škl – pravilih, kjer igrajo prvo in tretjo četrtino deklice, drugo in četrto četrtino pa dečki.
Borbenost in tekmovalnost obeh ekip sta bili na visokem nivoju. Ob lepem vodstvu naše šole so ob
bučnem navijanju navijačev iz Dobrne uspeli njihovi dečki izenačiti, vendar jim je za presenečenje
zmanjkalo športne sreče. Končni izid 66 : 62 pove dosti o izenačenosti ekip. Vsem učencem, ki so
zastopali našo šolo, čestitam.
NAŠI MLAJŠI DEČKI OBČINSKI PRVAKI V NOGOMETU – Robert Suholežnik
Ekipa mlajših dečkov se je po prvem mestu v svoji skupini veselila tudi skupne zmage in občinskega
prvaka za to leto. Do finala so naši učenci premagali učence OŠ Frana Roša in OŠ Hudinja, v velikem
finalu pa še učence iz I. osnovne šole v Celju. Veselje je bilo toliko slajše, saj se je naša šola uvrstila tudi
na področno prvenstvo. Vsem udeležencem izrekam pohvalo za borbenost in pošteno igro.
KROS V LEVCU – Robert Suholežnik
25. 4. 2006 se je naša šola udeležila krosa, ki je potekal v Levcu. Teka se je udeležilo dvanajst šol iz
okolice Celja. Našo šolo je zastopalo enaintrideset tekačev v petih kategorijah. Vsi so se potrudili,
izpostavil pa bi le najboljše. V najmlajši kategoriji letnik 95 je Krajnčan Urh osvojil tretje mesto, Žgajner
Jerneja pa četrto. V kategoriji letnik 94 je Horvat Matic osvojil četrto mesto, Sitar Jure peto, Žerjav Mojca
drugo in Košar Urška četrto. V kategoriji letnik 93 je Verbič Beni osvojil četrto, Novak Anja pa sedmo
mesto. V kategoriji letnik 92 je trinajsto mesto osvojil Koželj Jernej, deveto pa Hohler Tina. V kategoriji
letnik 91 je deseto mesto osvojil Kveder Jernej, tretje Hohnjec Tina, šesto Velenšek Ana in sedmo
Pukmajster Janja. Ekipno so naše deklice osvojile drugo mesto, dečki pa šesto. Čestitam.
MEDOBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - Monika Dimec
Oder mladih, kakor se je imenovalo medobmočno srečanje gledaliških skupin, je potekal v dveh delih, in
sicer 11. 4. v Šmarju pri Jelšah in 12. 4. 2006 v Šentjurju. Sodelovali so: Gledališko društvo Radeče, OŠ
Dramlje, OŠ Griže, OŠ Ljubno ob Savinji, Dramska skupina iz Rovt pod Menino in dramski krožek POŠ
Šmartno v Rožni dolini.
Naši učenci so bili med najmlajšimi igralci, saj so v nekaterih skupinah sodelovali tudi dijaki.
Ogledali smo si predstavo Kraljevi smetanovi kolački in uspešno odigrali Svinjskega pastirja.
Po zadnji predstavi smo imeli mentorji razgovor z go. Branko Bezeljak Glazer.
Vsako predstavo je pokomentirala in nam povedala, kaj je vredno posebne pohvale in kaj bi se dalo
izboljšati.
TEKMOVANJE V VATERPOLU - Urša Burja-Žnidaršič
13. 4. 2006 so se učenci naše šole udeležili tekmovanja v vaterpolu v Celju na bazenu Golovec.
Tekmovalo je šest šol, zato sta bili dve igralni skupini. Pri žrebu smo imeli malo smole, saj smo bili skupaj
z OŠ Štore, ki ima v svojih vrstah kar 5 vaterpolistov, in II. OŠ. Z II. OŠ smo zmagali, z OŠ Štore pa
izgubili. V nadaljevanju smo igrali z drugo uvrščeno OŠ Frana Roša iz druge skupine za 3. ali 4. mesto.
Tekma je bila zelo izenačena in po koncu rednega tekmovalnega časa je bil rezultat 6 : 6. V podaljšku smo
igrali do prvega zadetka. S premišljeno podajo Žige Blazinška je Luka Žurman zadel vrata nasprotnika in
zasluženo smo slavili 3. mesto. Vsem tekmovalcem čestitam.
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE – Bernarda Gaber
Po uspešnem šolskem tekmovanju je 28. marca 2006 potekalo na OŠ Petrovče državno tekmovanje iz
znanja zgodovine. Tekmovanja se je udeležilo 5 učencev naše šole. V skupini osmošolcev je zlato
priznanje osvojil Jure Črepinšek, Lucija Žnidar pa srebrno. V skupini devetošolcev pa je Luka Majer
osvojil srebrno priznanje.
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE – Tatjana Hedžet
1. aprila 2006 je na Pedagoški fakulteti v Mariboru potekalo državno tekmovanje iz fizike za Stefanovo
priznanje. Tekmovanja se je udeležila tudi naša učenka Špela Tržan iz 8. b razreda in osvojila zlato
Stefanovo priznanje.
Čestitam!
DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI – Lidija Eler Jazbinšek
Na roditeljskem sestanku, ki smo ga imeli v
mesecu aprilu, nam je gospa ravnateljica predstavila,
kako naj bi bili oblikovani oddelki v šolskem letu
2006/2007. Sledil je pogovor s starši, temu pa
zanimivo predavanje gospe Simone Žnidar.
10. in 20. 4. 2006 smo na delovno akcijo povabili
starše naših otrok. Na prvi delovni akciji so očetje
poskrbeli za odstranitev starih dreves, postavitev
škarpnikov in pripravo šolskega vrta. K drugi delovni
akciji pa smo poleg očetov povabili še mame. S
skupnimi močmi in dobro voljo smo posadili trajnice,
ciprese, začimbne rastline in oblikovali peskovnik.
Vsem, ki so se odzvali na naša povabila, vložili svoj
čas in trud, prispevali grmovnice in cvetlice, se
iskreno zahvaljujemo.
Na športnem dnevu smo s telesnimi spretnostmi in vztrajnostjo pridobivali rezultate za športno vzgojni
karton.

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK NA
SREČANJU S SLAVKOM PREGLOM –
Ivanka Krajnc
Mesec april nam poleg nagajivih pomladnih
dni prinese tudi obilico knjižnih praznovanj.
2. aprila, na rojstni dan H. C. Andersena,
vsako leto po vsem svetu praznujemo
mednarodni dan knjige, praznujemo tudi
svetovni dan knjige pa dneve slovenske
knjige, tako da je priložnosti za druženja s
knjigo in ob knjigi več kot dovolj.

Največje ljubiteljice knjig in članice knjižničarskega krožka so se 10. aprila 2006 v Celju v Knjižnici pri
Mišku Knjižku srečale z zelo zanimivim pisateljem Slavkom Preglom.
Gotovo jim bo ostal v spominu njegov humor in marsikatera iskrica iz njegovega življenja. Prepričana
pa sem, da bodo z veseljem posegle še po kateri njegovi knjigi.
Mesec knjige pa smo pri krožku obeležili tudi z obiskom študijske knjižnice in domoznanskim
oddelkom v Celju.
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SLAVIMO MOZARTA – Aleš Kolšek
V sredo, 19. 4. 2006, so si sedmošolci in osmošolci OŠ Vojnik v okviru kulturnega dne v Cankarjevem
domu v Ljubljani ogledali glasbeni projekt Slavimo Mozarta. Učenci so v enournem programu, ki ga je
kvalitetno organizirala Glasbena mladina Slovenije, spoznali najbolj znana skladateljeva dela. Na
odru Gallusove dvorane so nastopili Slovenski komorni zbor, Orkester Slovenske filharmonije in pevci
solisti. Poslušalcem je bil koncert nadvse zanimiv, saj so o življenju in delu čudežnega dečka
spoznali veliko zanimivosti ter s tem nadgradili že pridobljeno znanje pri urah glasbene vzgoje.

PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU – Aleš Kolšek
V sredo, 26. 4. 2006, je bila v Kulturnem domu v Vojniku občinska proslava ob dnevu upora proti
okupatorju. V bogatem kulturnem programu sta z recitali nastopila tudi učenca naše šole, in sicer
Sara Špes ter Simon Preložnik, z igranjem na citre pa je nastop polepšala Špela Majcen.

NASTOP UČENCEV 4. B V ŠPESOVEM DOMU
Irena Kalšek
Naši učenci že od začetka šolskega leta
sodelujejo s Špesovim domom. Tokrat smo se
odločili, da bomo starejšim občanom polepšali en
pomladanski popoldan. 20. aprila smo jim
pripravili krajši kulturni program, v katerem so
sodelovali učenci 4. b razreda. Predstavili so se z
glasbenimi točkami in igrico Kosmata žaba.
Oskrbovanci so bili našega nastopa zelo veseli.

PROSTOVOLJNA UČNA POMOČ IN PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO - Irena Kalšek
21. 4. 2006 je bila v Celju podelitev diplom učencem, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom. Tudi
naša šola je sodelovala na tem projektu. Priznanje za prostovoljno učno pomoči sta prejeli Jošt
Barbara in Plesnik Katja, za prostovoljno socialno delo v Špesovem domu pa Bobik Barbara, Brežnik
Alenka, Pukmajster Janja, Vene Glorija in Videnšek Anja.
Vsem dobitnicam priznanj iskreno čestitam.
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MESEC APRIL NA POŠ SOCKA - Stanka Štravs

V začetku meseca aprila so bili učenci povabljeni na letno skupščino Lovske družine Vojnik z
namenom, da pripravijo kratek kulturni program za začetek njihovega dela. Nastopili so pastirčki.
Vse zbrane so za trenutek popeljali v njihovo otroštvo ali pa v otroštvo njihovih dedkov in babic.
Nastop naših otrok jim je popestril sobotno popoldne. Otroci so se razveselili pogostitve in prijaznega
sprejema med zeleno bratovščino.
Vsako leto je v mesecu aprilu Cici dan. Učenci prve triade so reševali veselošolske naloge. Vsi so se
pri reševanju nalog trudili in za trud prejeli diplome.
Realizirali smo tudi četrti športni dan. V lepem sončnem dnevu smo opravili meritve za športni
karton.
DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Ida Grobelnik
Otroci šole v Novi Cerkvi razmišljajo takole:
Nekoč je na Zemlji
le veter šumel,
dolinam in goram
uspavanke pel.

Danes na Zemlji
vsevprek ropota,
da komajda slišimo
bitje srca.

Nekoč je na Zemlji
vse čisto bilo
reke in gore
kot čisto zlato.

Danes se Zemlja
koplje v smeteh,
ležijo v gozdovih,
v parkih, na tleh.

Pika Nogavička – naj, naj deklica na svetu, je na prireditvi za starše in krajane
opozarjala, da plačujemo previsoko ceno za tisto, čemur pravimo »napredek«. Narava je bila vedno
neomejeno prijazna z nami. Človeštvu je pomagala, da se je dvignilo in okrepilo. Velikodušno nam je
dala vse, kar je ustvarila v milijardah let svojega razvoja.
Postali smo močni in mogočni, toda kako smo se odzvali na to dobroto.
Pika in nastopajoči otroci so Zemlji obljubili, da se bodo za njo vedno trudili.
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REVIJA ŠOLSKIH ZBOROV
"PESEMCA" – Emilija Kladnik
Sorčan
5. 4. 2006 je v dveh koncertih potekala
medobčinska revija osnovnih in
srednjih šol v Narodnem domu Celje.
Med 900 pevci iz 21-ih zborov sta bila
tudi OPZ in MPZ naše šole. Izvajali
smo po tri skladbice z različnimi
spremljavami – umetne in slovenske
ljudske.
Za oba nastopa smo dobili zelo
pozitivno strokovno oceno.
ROMEO IN JULIJA – Mateja Fidler, Milanka Kralj
Tudi učenci 3. a in 3. b/9 smo se vključili v projekt Evropska vas. Naučili smo se zanimivih
renesančnih plesov, ki jih je ga. Milanka Kralj čudovito vpletla v plesno pravljico Romeo in Julija. Da
je bila zgodba še bolj zanimiva, smo se odeli tudi v oblačila tistega časa. Z nastopom smo prijetno
presenetili svoje starše in učitelje. Delo nam je bilo všeč in spoznali pa smo veliko novega.

TEKMOVANJE ZA ZLATO VEGOVO PRIZNANJE – Olga Kovač
Letošnje 42. državno tekmovanje za zlato Vegovo priznanje je potekalo 22. aprila 2006 v Rogaški
Slatini. Udeležili so se ga tudi trije učenci naše šole, in sicer Sara Razgoršek, Natalija Podgoršek in
Marko Marguč. Na tekmovanje smo se intenzivno pripravljali štirinajst dni. Čeprav so bili učenci dobro
pripravljeni, sreča tokrat ni bila na naši strani. Kljub temu, da niso osvojili zlatega priznanja, so bili na
tekmovanju zelo uspešni, saj jim je za priznanje zmanjkalo zelo malo.
VZORNI UČENCI V MESECU APRILU – Simona Žnidar
V mesecu aprilu lahko pohvalimo naslednje učence:
5. c - Žiga Škoflek – za vzorno pripravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave,
5. d - Špela Vodišek – za vzorno pripravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave, Veronika
Tadina, Lucija Špeglič in Sonja Krašovec – za vzorno delo v likovnem krožku,
7. a - Karin Štrljič – za udeležbo na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole, J. Mark Škoflek –
za udeležbo na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole,
7. b - Ajda Stropnik – za vzorno delo v likovnem krožku,
7. c - Andrej Marguč in Uroš Jurgec – za vzorno predstavitev raziskovalne naloge,
8. a - Lucija Žnidar – za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine in
udeležbo na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole, Sara Gobec – za udeležbo na
državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole,
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8. b - Špela Tržan – za osvojeno zlato Stefanovo priznanje iz znanja fizike, Tadej Zabav, Tim
Dolinar in Matic Zagorc – za vestno delo pri zbiralni akciji odpadnega papirja,
8. c - Patricija Brodej – za delo v oddelčni skupnosti, Jernej Koželj- za udeležbo na državnem
tekmovanju iz znanja Vesele šole,
8. d - Jure Črepinšek – za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine,
Gregor Oprčkal – za udeležbo na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole,
9. a - Sara Špes – za sodelovanje na proslavi ob dnevu upora in osvojeno srebrno Vegovo priznanje
iz znanja matematike, Marko Marguč – za osvojeno srebrno Vegovo priznanje iz znanja
matematike, vzorno predstavitev raziskovalne naloge in udeležbo na državnem tekmovanju iz
znanja Vesele šole.
ŠOLA ZA STARŠE – Simona Žnidar
V aprilu smo se udeleženci Šole za starše srečali z mag. Andrejem Rauterjem, s katerim smo
razmišljali o dejavnikih, ki vplivajo na preživljanje prostega časa naših otrok.
Glede na to, da nam vsem zmanjkuje časa in postaja kvalitetno preživljanje prostega časa vedno
pomembnejši cilj marsikatere družine z otroki, je bila tema zelo zanimiva. Tudi tukaj pa velja pravilo,
da ni enega in edinega recepta. Vsak si mora od ponujenega vzeti tisto, kar lahko uporabi pri sebi.
Pomembno je, da se starši zavedamo svojega vpliva na potrošniško socializacijo otrok in razumemo
začarani krog marketinga, v katerega smo vpeti vsi, od najmlajših otrok dalje.
PIRLS 2006 – Simona Žnidar
Slovenija se je ponovno odločila za sodelovanje v Mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS. V
njej se preverja bralna pismenost devet do desetletnih otrok, zato v Sloveniji v njej sodelujejo otroci iz
4. razredov devetletke in 3. osemletke.
Gre za veliko raziskavo bralne pismenosti, ki poteka v 42 državah po vsem svetu. Izvaja se pod
okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA). Šole sodelujočih držav je
naključno izbrala organizacija Statistics Canada. Iz naše šole v raziskavi sodelujeta 3. razred
osemletke iz Šmartnega v Rožni dolini in 3. b osemletke iz Vojnika.
Raziskava je bila na naši šoli izvedena 4. 5. 2006. Otroci so reševali zvezke, ki vsebujejo besedila in
vprašanja o teh besedilih. Raziskava je trajala 4 šolske ure, reševanje pa je potekalo v dveh delih,
vsak pa je trajal 40 minut. Po raziskavi je sledilo reševanje vprašalnika za učence in učenke.
Vprašalnike pa so kasneje izpolnili tudi učitelji izbranih razredov, starši otrok, ki obiskujejo izbrane
razrede, in ravnateljica.
Raziskava je anonimna. Na vseh zvezkih in vprašalnikih so zgolj identifikacijske številke.
TABORI MED POČITNICAMI – Simona Žnidar
Na šolo smo prejeli ponudbo Raziskovalnega izobraževalnega središča Dvorec Rakičan, ki v času
poletnih počitnic ponuja pet različnih taborov, in sicer:
1. Tabor plavanja in osnove prve pomoči (v času od 25. 6. do 1. 7. in 30. 7. do 5. 8. 2006)
2. Šahovski tabor in jahanje (v času od 25. 6. do 1. 7. in 30. 7. do 5. 8. 2006)
3. Tabor angleščine in jahanja (v času od 2. 7. do 8. 7. in 6. 8. do 12. 8.2006)
4. Likovno sprostitveni tabor (v času od 2. 7. do 8. 7. in 6. 8. do 12. 8. 2006)
5. Eko tabor in jahanje (v času od 23. 7. do 29. 7. in 13. 8. do 19. 8. 2006).
Cena taborov: 48.000 sit (možnost plačila na 3 do 4 obroke)
Kot vsako leto doslej pa svoje tabore ponuja tudi DPM Celje. Letos ponuja:
1. Državni naravoslovni tabor
2. Mladinski tabor
3. Počitnice po angleško
4. Literarni tabor
5. Likovno kolonijo
6. Novinarski tabor
7. Ekološko-biološki tabor.
Podrobnejši opis poletnih taborov, termine in cene letovanj lahko najdete na spletni strani DPM
Celje: www.mdpm-celje.si ali pokličete (03) 490 91 80.
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Še malo in počitnice bodo tu, zato razmislite, ali bi se vaš otrok lahko udeležil kakšnega od ponujenih
taborov in se poleg prijetnega druženja s prijatelji še česa naučil.
V primeru, da vas kakšen tabor zanima, dobite vse potrebne informacije pri ge. Žnidar ali na oglasni
deski Skupnosti učencev (tudi prijavnice).
Plačniki taborov ste v celoti starši.
RAZISKOVALNE NALOGE – Simona Žnidar
Na 6. srečanju mladih raziskovalcev Podravlja, ki je potekalo 8. aprila 2006 na Osnovni šoli Miklavž
na Dravskem polju pri Mariboru, se je uspešno predstavilo 8 naših raziskovalnih nalog.
Državnega srečanja se bodo udeležili raziskovalci naloge Poplavna območja v občini Vojnik z
mentorico gospo Natašo Gorenak, ki bodo odšli tudi na nagradni izlet.
Z udeležbo v nagradnih taborih pa so nagrajeni raziskovalci nalog Slomšek pri nas-danes, Poplava
1954 v Vojniku in Slomšek pri nas-nekoč, z mentoricama gospo Mileno Jurgec in gospo Bernardo
Gaber.
Čestitam vsem raziskovalcem in njihovim mentorjem.
EVROPA V ŠOLI – KNJIGOBUBE – Simona Žnidar
Na evropskem natečaju Evropa v šoli 2006, smo sodelovali najmlajši, učenci prvega in drugega
razreda, ki obiskujejo krožek Knjigobub.
Razmišljali smo o razlikah med ljudmi in ugotovili, da moramo le-te preseči in poskušati sodelovati.
Sodelovanje pomeni sprejemanje posameznika, takšnega kot je, pomeni možnost medsebojnega
učenja in spoznavanja.
Skupaj smo ustvarili plakat Različni, a kljub temu prijatelji, za katerega smo bili nagrajeni in se bomo
v organizaciji DPM Celje udeležili zaključne državne prireditve, ki bo 9. maja 2006 v veliki dvorani
SNG Maribor.
VESELA ŠOLA – Simona Žnidar
Državnega tekmovanja iz Vesele šole, ki je bilo 19. 4. 2006 na III. OŠ V Celju, se je udeležilo 12
naših učencev sedmega, osmega in devetega razreda.
Rezultati bodo znani 13. 5. 2006. Do takrat držimo pesti za naše tekmovalce, ki so del prostega časa
namenili prebiranju literature in osvojili mnogo znanja, ki jim bogati splošno razgledanost.
ZBIRALNI AKCIJI ODPADNEGA PAPIRJA – Simona Žnidar
6. 4. 2006 in 13. 4. 2006 smo izvedli zbiralni akciji odpadlega papirja. V obeh akcijah smo skupaj
nabrali skoraj 5 ton papirja, ki so ga učenci s pomočjo staršev zelo lepo zvezali v snopiče, tako da
smo imeli zbiralci lažje delo, ko smo polnili kontejner. Največ papirja so zbrali učenci 7. c razreda. Do
konca šolskega leta načrtujemo še dve zbiralni akciji, zato pridno zbirajte papir in ga sproti vežite v
snopiče.
NA MAVRICO PO PRAVLJICO - Danica Videnšek, Anka Krajnc
V mesecu aprilu smo učenci 2. a in 2. b razreda pripravili prireditev z naslovom Na mavrico po
pravljico. Z njo smo starše, babice, dedke in vse, ki jih imamo radi, popeljali v palčkovo pravljično
deželo in se tako skupaj poveselili.

Uredila in lektorirala: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič

8

1

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Najlepši mesec pomladi, mesec cvetja in ljubezni je za nami.
Za nami so tudi nepozabne ekskurzije, mnoge dejavnosti in veliki projekti, kot sta Evropska vas in
Bodimo prijazni. Pa smo res dovolj prijazni? Do sebe, do soseda, prijatelja, sodelavca... Naj se
uresničijo čudovite misli, ki jih je zapisala Špela Medved, učenka 4. r. POŠ Socka
PRIJAZNA PESMICA
Če prijazni smo ljudje,
vse na svetu bolje gre.
Ko komu kaj podarimo,
vsi ob tem se veselimo.
Prijaznost nikoli ni odveč,
pa četudi jo je odveč.
Če zbiramo denar,
je to pravi dar.
Ko kdo se z nami igra,
veseli smo, kar se da.
Prijaznost je dobra oseba,
prijaznost ne pozna krega.

TEDEN RDEČEGA KRIŽA V NOVI CERKVI – Suzana Jelenski
19. maja, nas je obiskala ga. Katica Pešak, predsednica k.o. RK.
Učencem drugega razreda POŠ Nove Cerkve je predstavila dejavnosti v tednu Rdečega križa in njegov
pomen.
Pogovarjali smo se različnih temah, o humanosti in enotnosti ter prostovoljnosti. Povedala nam je tudi,
da deluje organizacija RK v Sloveniji že 140. let. Na koncu nas je obdarila še z darilcem, ki smo ga bili
zelo veseli.
1. RAZREDI V KEKČEVI DEŽELI – Kristina Krivec
Lepega majskega jutra smo se z učenci 1.
razredov odpeljali proti Kranjski Gori v
Kekčevo deželo. V deželi pod gorami in
njenimi pravljičnimi junaki smo preživeli
res lepe trenutke. Ugnali smo Bedanca,
prijazni Brincelj pa nam je pokazal pot do
Kekčeve koče. Na poti se nam je
pridružila še Tinkara. Skozi skrivni rov
smo prišli do Kekčeve koče. Kekec nas je
povabil vanjo, nam zaupal skrivnost, z
nami zapel in zavriskal, da je kar
odmevalo. Prijazno nas je sprejela tudi
Pehta in nas pogostila s čajem in
pecivom.
Dobre volje, polni doživetij in s Kekčevo
pesmijo smo zapustili to prelepo deželo.
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 2. RAZREDOV – Suzana Jelenski
31. maja smo se drugošolci odpravili na težko pričakovani izlet v Ljubljano. Pot nas je vodila do
Kongresnega trga, od koder smo se peš odpravili na Ljubljanski grad. Ogledali smo si Virtualni muzej,
grajske prostore in se povzpeli na razgledni stolp, od koder je segal pogled na mesto Ljubljana in vse
do Triglava. Po ogledu smo se odpravili v Kamniško Bistrico, kjer nas je na Kraljevem hribu pričakalo
kosilo. Za tem smo krenili še do izvira reke Kamniške Bistrice, nato pa se prijetno utrujeni vrnili proti
domu. Ekskurzija je bila poučna, prijetna, zanimiva in igriva.
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 3. RAZREDOV DEVETLETKE – Lidija Eler – Jazbinšek
Učenci, ki obiskujejo 3. razred devetletke na
centralni šoli in vseh treh podružnicah, smo imeli
zanimivo ustvarjalno zaključno ekskurzijo. Najprej
nas je pot vodila v Rogaško Slatino, kjer smo si
ogledali izdelavo steklenih izdelkov. Naš drugi
postanek je bil v muzeju na prostem v Rogatcu.Tu
smo se z delom v delavnicah seznanjali z
življenjem in opravili naših prednikov. Zamesili smo
vsak svojo »žuliko«, ki jo je nato dala gospodinja
peči v peč. Izdelovali smo rože iz papirja, obiskali
kovača in se preizkusili v spretnostih s fračo.
Delavnicam je sledil še ogled Šmitove domačije.
Vodnica nam je pokazala in povedala marsikaj
zanimivega.
Po ogledu pa so nas v košarah že čakale dišeče žulike, ki so nam zelo teknile. Nato smo se odpravili
še do gradu Strmol. Temu pa je sledilo kosilo.
Povsem na koncu pa smo se ustavili še v Olimju, kjer smo si ogledali čokoladnico in se še malo
posladkali.
MPZ OŠ VOJNIK NA ČEŠKEM – Aleš Kolšek
Od četrtka, 11. maja, do nedelje, 14. maja, se je Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik odpravil na
prijateljsko-pevski obisk k svojim vrstnikom pevcem v češki mesti Jirkov in Chomutov. Sodelovanje med
našim mladinskim zborom in zboroma Slaviček iz Jirkova ter Hlasek iz Chomutova namreč traja že 9
let. Naši učenci so pri čeških družinah preživeli nepozabne 4 dni, vmes pa so spoznavali češko kulturo,
pokrajino in njihov način življenja. Ker je bil poudarek obiska pevske narave, je naš zborček pod
vodstvom ge. Emilije Kladnik Sorčan nastopil dvakrat, in sicer na dopoldanskem pevskem srečanju
mladinskih in otroških zborov v kulturnem domu v Jirkovu ter na večernem koncertu v cerkvi sv.
Ignacija v Chomutovu. Na obeh nastopih so naši pevci s svojim odličnim petjem slovenskih, latinskih in
čeških pesmi navdušili številne poslušalce. Obisk jim bodo češki pevci vrnili prihodnje leto.
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TEHNIŠKI DAN V NOVI CERKVI – Ida Grobelnik
Učenci 3. razreda so na 3. tehniškem dnevu, ki je bil 5. maja, izdelovali beneške maske, iz žice pa
oblikovali golobe. Poslikava kalupov je bila nadvse zanimiva. Ob tem so se učenci seznanili z
značilnostmi bogato okrašenih beneških mask.
DEJAVNOSTI NA POŠ Šmartno v Rožni dolini – Lidija Eler – Jazbinšek
V mesecu maju je bila na šoli izvedena še ena delovna akcija.
Tudi ostalih dejavnosti je bilo kar veliko.
Drugošolci so na naravoslovnem dnevu raziskovali Šmartinsko jezero, učenci tretjega razreda
osemletke pa so sodelovali v mednarodni raziskavi PIRLS.
Tretješolci devetletke pa so imeli tehniški dan. V Celju so si ogledali železniško in avtobusno postajo
ter staro mestno jedro. Ker je ta dan v Celju potekala prireditev Evropska vas, smo si jo ogledali tudi mi.
Učenci so sodelovali tudi v projektu Postani donavski umetnik, ki ga je razpisalo Ministrstvo za
okolje in prostor, ter prejeli posebno priznanje za izredno kreativnost.
Vsi učenci so tudi pisali naloge iz matematike za zlato priznanje iz Računanje je igra.
VSESLOVENSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE - Amalija Kožuh
V soboto, 18. marca 2006, je potekalo na srednji Poslovno-komercialni šoli vseslovensko tekmovanje
za srebrno in zlato Cankarjevo priznanje. Letošnja tema je bila Odraščanje. Učenci so prebrali knjigi
Frana Milčinskega in Dese Muck. Preverjanje je bilo povezano s prebranima knjigama.
Na tekmovanje sta se uvrstili učenki Ana Velenšek in Janja Pukmajster. Janja Pukmajster je dosegla
srebrno Cankarjevo priznanje, Ana Velenšek pa bronasto. Čestitamo!
DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
TEHNIČNI DAN - 1., 2. in 3. razred – Stanka Štravs
12. maja so imeli učenci tehnični dan. Izdelovali so izdelke iz lesa. Bili so zelo ustvarjalni.
NARAVOSLOVNI DAN - 3. in 4. razred - Nataša Čerenak
Četrtošolci so se 12. maja odpeljali v Celje. Sprehodili so se po mestnem jedru in si ogledali njegove
znamenitosti.
Nato so se ustavili še v Pokrajinskem muzeju in si ogledali arheološko zbirko. Znanje, ki so si ga
pridobili pri spoznavanju družbe, so na takšen način še dopolnili in utrdili.
Tretješolci pa so imeli v šoli z go. Karolino Praprotnik naravoslovni dan na temo Skrbimo za naše
zdravje.
TEDEN PRIJAZNOSTI - 15. do 19. maj – Majda Rojc, ravnateljica
Na pobudo članov društva Izvir je v občini Vojnik potekal projekt Bodimo prijazni. Vanj smo se vključili
tudi učenci in učitelji naše šole, saj naše delo temelji na korektnih in prijaznih medsebojnih odnosih.
Učenci so pod vodstvom svojih učiteljic in učiteljev izdelovali plakate z mislimi o prijateljstvu in
prijaznosti, naslikali so motive, ki simbolizirajo tople medčloveške odnose, pisali pesmi in misli o
prijaznosti za literarni natečaj, ki smo ga razpisali, kupovali so priponke z napisom BODIMO PRIJAZNI
in se tako vključili v humanitarno akcijo. Sodelovali smo še na okrogli mizi in na zaključni prireditvi v
Novi Cerkvi.
Projekt je bil dobro zastavljen in če bo potekal v naslednjem letu, se bomo vanj z veseljem vključili.
LITERARNI NATEČAJ OB TEDNU PRIJAZNOSTI - Aleš Kolšek
V sklopu tedna prijaznosti smo na šoli izvedli tudi literarni natečaj na temo prijaznost. V pesmih in
zgodbah so učenci razmišljali o prijaznosti do sošolcev, prijateljev, staršev, učiteljev in podobno. Niso
pa pozabili tudi na prijazen odnos do okolja, rastlin, živali itd. Naj vam njihova razmišljanja predstavimo
kar v eni izmed pesmi, ki jo je napisal Tilen Dobovičnik, učenec 2. b razreda devetletke.
Pravi prijatelj je tisti prijatelj,
ki nikoli ne omaga,
kadar ti pomaga,
te nasmeji in nikoli na cedilu ne pusti.
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S prijateljem se rad igraš,
včasih ga zato na sladoled peljaš.
Če te kaj teži,
prijatelju zaupaj ti.
Zato povem vam vsi,
čez pravega prijatelja ga ni.
PROJEKT TEDEN PRIJAZNOSTI – Stanka Štravs
Sodelovali smo na občinskem projektu Teden prijaznosti. Prodajali smo priponke, izdelali plakat in
obiskali starejše krajane ter jim poklonili šopke in skromna darila. Dneve smo si polepšali s prijaznimi
mislimi in besedami. O našem delu smo poročali na zaključni prireditvi v Novi Cerkvi.
ZAKLJUČNA PRIREDITEV ČISTI ZOBKI
Stanka Štravs
Učenci razredne stopnje OŠ Vojnik s
podružnicami skozi celo leto sodelujejo in
tekmujejo v projektu Čisti zobki. V celjski regiji
sodeluje 20 šol, ob koncu leta pa se najboljši
razredi udeležijo zaključne prireditve.

–

Na naši šoli so bili najboljši : 2. b-razredničarka
ga. Anka Krajnc,
3. razred POŠ Šmartno– Razredničarka ga. Lidija
Eler – Jazbinšek ,
2. razred POŠ Nova Cerkev – razredničarka ga.
Suzana Jelenski in
2. in 3. razred POŠ Socka – razredničarka ga. Stanka Štravs.
Zaključna prireditev je bila v Planetu TUŠ. Učenci so dobili darila in si ogledali risanko Garfield.
Celotno prireditev so vodili in popestrili s programom učenci POŠ Socka . Zahvaljujemo se četrtošolki
Špeli Medved, ki je izvrstno vodila celotno prireditev.
TEHNIŠKI DAN - 9. RAZRED – Tatjana Hedžet
8. maja je potekal zadnji tehniški dan za učence devetih razredov. Učenci so ustvarjali na temo Od žita
do kruha. Delo je potekalo v štirih skupinah.
Učenci so raziskovali značilnosti kruha in izdelali plakat,
si ogledali Novakov mlin v Arclinu, spekli nekaj vrst kruha, ter izdelovali lesene pladnje in žlice.
NOVO V ŠOLSKI KNJIŽNICI – Ivanka Krajnc
15. maj letošnjega leta je bil za šolsko knjižnico naše šole zelo pomemben dan. Učenci 3. razredov
devetletke so prejeli članske izkaznice knjižnice in prvi na šoli prvikrat pričeli z izposojo knjig preko
računalnika. S tem smo še korak bliže k hitrim in natančnim podatkom o gradivu in informacijah, ki jih
nudi vsaka dobra knjižnica.
Ogromno delo, ki ga je bilo potrebno do tega trenutka opraviti, je ob pogledu na vesele in navdušene
učence nedvomno poplačano.
Vsi ostali učenci bodo s takšno izposojo pričeli v naslednjem šolskem letu.
KNJIGOBUBE – regijski nagrajenci - Simona Žnidar
Kot regijski nagrajenci evropskega natečaja Evropa v šoli na temo Sodelovanje v Evropi različnosti smo
se člani krožka knjigobube udeležili zaključne prireditve v veliki dvorani SNG Maribor, ki je potekala 9.
maja.
V Maribor smo se odpeljali z avtobusom DPM Celje. Po čudoviti prireditvi v gledališču, na kateri smo ob
izvrstni glasbi uživali prav vsi, smo si na Grajskem trgu v Mariboru malce ogledali še projekte Evropska
vas, ki ga je organizirala Evropska hiša Maribor. Žal nas je motilo deževje, zaradi katerega smo se
domov odpravili prej, kot smo načrtovali.
Vrnili pa smo se z lepimi in nepozabnimi spomini.
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NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA - Irena Kalšek
V mesecu maju so devetošolci pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in
biologije. NPZ je pisalo 77 učencev, dve učenki pa bosta to opravili v naknadnem roku, ker sta bili
opravičeno odsotni. Z izvedbo in rezultati NPZ smo zadovoljni.
VZORNI UČENCI MESECA MAJA – Simona Žnidar
5. a Urška Košar – za športne dosežke, Rebeka Gračner – za športne dosežke, Matic Hrovat – za
športne dosežke.
5. c Mojca Žerjav – za športne dosežke, Žiga Škoflek – za vestno opravljanje dela oddelčnega
blagajnika,Jure Sentočnik – za vodenje oddelčne skupnosti, Amadeja Belej – za zastopanje
šole na nastopu v Celju v Evropski vasi.
5. d Špela Vodišek – za vzorno vodenje razredne blagajne, Maja Škorc – za vzorno vodenje razredne
blagajne,Lucija Slapnik – za športne dosežke.
7. a Natalija Žlavs – za vestno opravljanje nalog blagajnika, Sabina Novačan – za marljivo delo v
šolski knjižnici,Katja Mastnak – za marljivo delo v šolski knjižnici.
7. b Brigita Hohler – za marljivo delo v šolski knjižnici, Ajda Stropnik – za pripravo na predstavitev
projekta Evropska vas in zgledno zastopanje naše šole.
7. c Uroš Jurgec – za spremljanje MPZ na gostovanju na Češkem. Boštjan Čater – za pripravo na
predstavitev projekta Evropska vas in zgledno zastopanje naše šole, Jaka Majer - za pripravo na
predstavitev projekta Evropska vas in zgledno zastopanje naše šole, Nina Preložnik - za pripravo
na predstavitev projekta Evropska vas in zgledno zastopanje naše šole.
8. a David Lampret – za vestno opravljanje dela blagajnika v oddelku, Tanja Močenik – za vodenje
oddelčne skupnosti, Lucija Žnidar – za spremljanje MPZ na gostovanju na Češkem in marljivo
delo v šolski knjižnici, Ksenija Tepej - za pripravo na predstavitev projekta Evropska vas in
zgledno zastopanje naše šole, Sara Gobec – za spremljanje MPZ na gostovanju na Češkem.
8. b Špela Tržan – za vzorno opravljanje nalog razrednega blagajnika, Rebecca Nezman – za vzorno
opravljanje nalog razrednega blagajnika, za pripravo na predstavitev projekta Evropska vas in
zgledno zastopanje naše šole, Tjaša Žlaus – za vodenje oddelčne skupnosti.
8. c Janja Belej – za spremljanje MPZ na gostovanju na Češkem in zastopanje šole na nastopu v Celju
v Evropski vasi.
9. a Dolores Sorčan – za zastopanje šole na nastopu v Celju v Evropski vasi in za spremljanje MPZ na
gostovanju na Češkem, Katja Plesnik – za zastopanje šole na nastopu v Celju v Evropski vasi,
Sara Špes - za zastopanje šole na nastopu v Celju v Evropski vasi, Tjaša Košir - za zastopanje
šole na nastopu v Celju v Evropski vasi in za športne dosežke.
9. b Klementina Hohnjec – za športne dosežke.
9. c Urška Kolar – za športne dosežke, Barbara Leber – za zastopanje šole na nastopu v Celju v
Evropski vasi.
9. d Špela Majcen – za spremljanje MPZ na gostovanju na Češkem, Natalija Podgoršek – za vzorno
opravljanje nalog razrednega blagajnika, za pripravo na predstavitev projekta Evropska vas in
zgledno zastopanje naše šole, Ana Poklič - za vzorno opravljanje nalog razrednega blagajnika,
za pripravo na predstavitev projekta Evropska vas in zgledno zastopanje naše šole, Blaž Špeglič
– za športne dosežke, Anika Žlavs – za športne dosežke.
NAJBOLJŠI V HALLEIN in SALZBURG ter NAGRADNE TABORE - Simona Žnidar
Ob koncu šolskega leta najboljše učence, ki poleg rednega šolskega dela dosegajo visoke rezultate na
različnih tekmovanjih iz znanj, športnih tekmovanjih ali pa svoj prosti čas namenijo tudi za izvajanje
učne pomoči vrstnikom, zastopajo šolo na različnih nastopih ali pa spoznavajo zakonitosti
raziskovalnega dela , v sodelovanju z Občino Vojnik nagradimo z udeležbo na nagradnih taborih in
nagradnem izletu.
Letos sta si udeležbo na državnem naravoslovnem taboru v Piran, kot nagrajenca Občine Vojnik
prislužila Jure Črepinšek, učenec 8. d razreda, in Marko Marguč, učenec 9. a razreda.
Obema želimo prijetno druženje in nadgrajevanje svojega znanja z vrstniki iz cele Slovenije.
Nagradnega izleta do mesta Hallein in naprej do Salzburga se bo udeležilo 45 učencev iz OŠ Vojnik
(32) in OŠ Frankolovo (13).
Na izletu bomo najprej obiskali zanimiv in zabaven rudnik soli, kasneje pa se bomo zapeljali še do
Salzburga in si ogledali nekaj mestnih znamenitosti.
Upam, da nam bo 12. 6. vreme naklonjeno in bomo lahko najboljšim učencem pripravili nepozaben
izlet.
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BRALNA ZNAČKA – Gregor Palčnik
Tudi v šolskem letu 2005/06 so mnogi učenci pridno brali knjige, pripovedovali in tako sodelovali v
bralni znački. Še posebno so se izkazali učenci 9. razredov, saj je kar 19 takšnih, ki jim je bila knjiga
najboljša prijateljica vsa osnovnošolska leta. V letošnjem šolskem letu se z nazivom zlatega značkarja
tako ponašajo Barbara Bobik, Manca Golčman, Sanja Guček, Barbara Jošt, Tjaša Košir, Jernej Kveder,
Suzana Lešnik, Špela Majcen, Luka Majer, Marko Marguč, Aljoša Obreza, David Pirnat, Natalija
Podgoršek, Ana Poklič, Janja Pukmajster, Sara Šabjan, Matej Štante, Anja Videnšek, Ana Velenšek.
EVROPSKA VAS – Gregor Palčnik
9. maja, na dan Evropske unije, je v Celju pred mestno hišo potekala zaključna prireditev Evropska vas.
V projektu, ki ga že več let zapored organizira Evropska hiša iz Maribora in katerega namen je približati
učencem države članice Evropske unije ter njihovo kulturo spoznati skozi otroške oči, je bila letos
vključena tudi naša šola. Celo šolsko leto smo spoznavali Italijo in njene značilnosti, tako med rednim
poukom kot tudi na tehniških dnevih. S svojimi raznovrstnimi izdelki smo na zaključni prireditvi opremili
stojnico, na kateri smo predstavljali našo zahodno sosedo. Za dodatne razlage so bili obiskovalcem
stojnice na voljo učenci Ajda Stropnik, Boštjan Čater, Jaka Majer, Nina Preložnik, Rebeka Nezman,
Ksenija Tepej, Natalija Podgoršek in Ana Poklič. Na prireditvi je v kulturnem programu sodeloval tudi
šolski pevski zbor, ki je zapel italijansko otroško pesem Vorrei volare.
OBČINSKO PRVENSTVO ZA OSNOVNE ŠOLE V ATLETIKI ZA MLAJŠE IN STAREJŠE UČENCE
IN UČENKE – Robert Suholežnik
16. maja je na Kladivarju v Celju potekalo občinsko prvenstvo v atletiki. V starejši kategoriji so bili
doseženi naslednji vidni rezultati. V suvanju krogle je deseto mesto osvojil Krajnc Domen, Kolar Urška
tretje in Žlaus Anika osmo mesto. V skoku v daljino je sedmo mesto osvojil Špeglič Blaž, Hohnjec
Klementina je postala občinska prvakinja, četrto mesto pa je osvojila Košir Tjaša. V teku na tisoč
metrov je Šabjan Sara osvojila enajsto mesto. V metu žogice je Kugler Peter osvojil deseto mesto. V
mlajši kategoriji je na 60 metrov postal občinski prvak Hrovat Matic, na 300 metrov je Žiga Škoflek
osvojil četrto mesto, Sentočnik Jure pa dvanajsto. V daljini je Vozlič Ana osvojila deveto mesto,
Kamenik Tomaž pa štirinajsto. V metu žogice je drugo mesto osvojila Gračner Rebeka, peto Štante
Ana-Marija in sedmo Ribar Gobec Mateja. V višini je Krajnčan Urh osvojil trinajsto mesto, Slapnik Lucija
pa tretje. V teku na 600 metrov je Žerjav Mojca osvojila drugo mesto, Košar Urška pa peto. Vsem
nastopajočim pohvale.
PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI – Robert Suholežnik
23. maja so se učenci in učenke ki so bili uspešni na občinskem tekmovanju, V teku na 60 m je Hrovat
Matic osvojil drugo mesto. V teku na 300 m je bil Žiga Škoflek 17., v teku na 600 m Mojca Žerjav druga,
Urška Kolar pa šesta. Lucija Slapnik je bila 15. v skoku v višino. V skoku v daljino je bil Blaž Špeglič
deseti, Klementina Hohnjec druga, Tjaša Košir pa šestnajsta. Tudi v suvanju krogle so sodelovali naši
učenci. Anika Žlaus je bila enajsta, Urška Kolar pa šestnajsta.
Učenci, ki so dosegli najboljše rezultate, se bodo udeležili državnega tekmovanja na Ptuju.
Vsem tekmovalcem čestitam!
PODROČNO PRVENSTVO V NOGOMETU – Robert Suholežnik
Področno prvenstvo v nogometu za mlajše dečke je potekalo v Celju. V svoji skupini so naši učenci
zmagali in se uvrstili na zaključni turnir. Našo šolo so zastopali Nace Vivod, Andrej Oprčkal, Čakš
Matej, Jernej Preložnik, Žiga Pangerl, Žiga Škoflek, Tomaž Kamenik in Uroš Videnšek. Na zaključnem
turnirju so naši učenci dobili pokal za četrto mesto. Čestitam!
EKSKURZIJA V MARIBOR – Milena Jurgec
Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje, so se 17. maja udeležili ekskurzije v Maribor,
kjer so si ogledali razstavo o steklarstvu in zgodovini glažut na Slovenskem. V Umetnostni galeriji pa
so si ogledali razstavo portretov in ob njej doživeli pravo učno uro, ki bi si je pri rednem pouku ne mogli
privoščiti. Na koncu so si ogledali še stari del mesta Maribor. Ekskurzijo je ob spremljevalcih Ivanki
Krajnc ter Mileni in Lei Jurgec vodil gospod Dušan Žgajner.
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2. POHOD PLANINSKEGA KROŽKA NA POŠ NOVA CERKEV – Anka Krajnc, Sabina Penič
13. maja smo s planinskim krožkom krenili po obronkih Socke. Ogledali smo si staro graščino in novo
šolo v Socki. Pot smo nadaljevali proti Veliki Ravni. Otroci so se razveselili postanka ob studencu pri
Lahki peči. Žejni so pritrdili: «Voda je dobra.« Nato smo se povzpeli na lovsko opazovalnico in uživali v
razgledu. Od daleč nas je privabljala Čerjakova kmetija, kjer smo imeli daljši postanek in se okrepčali z
domačim golažem. Čerjakov Tonči, kot ga kličejo, nas je zelo lepo sprejel in nam predstavil nekaj
domačih opravil. Mlade planince sva presenetili z gozdno učno potjo, najspretnejši pa so se lahko
pomerili v kreketu. Zelo smo uživali. Pot nas je vodila do Čreškove mimo Gobnika v Socko, kjer smo se
posladkali s sladoledom.
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE ZA UČENCE PREDMETNE STOPNJE – Olga Kovač, pomočnica
ravnateljice
25. maja so učenci zapustili šolske prostore. Odpeljali so se v kraje, kjer so delček naučenega lahko
tudi doživeli. Program ekskurzij so pripravili strokovni aktivi, potrdil pa ga je tudi Svet staršev. Na osnovi
tega programa, je plan ekskurzij naslednji:
- petošolci: Krajinski park Lahinja, Pokrajinski muzej in Gasilski muzej v Metliki,
- sedmošolci: Postojnska jama, Predjamski grad in Cerkniško jezero,
- osmošolci: Planšarski muzej v Stari Fužini, muzej Kropa, rojstna hiša F. Prešerna in cerkev
svetega Marka v Vrbi,
- devetošolci: ogled Dunaja, zunanji ogled dvorca Schoenbrunna, obisk Haus des Meeres in obisk
zabaviščnega parka Prater.
Celodnevno druženje učencev in učiteljev
šole izven šolskih prostorov je nova
izkustvena oblika spoznavanja otrok.
Ugotavljamo, da je takšna oblika pouka
potrebna, vendar zaradi posameznih učencev
tudi hudo naporna.

Uredila in lektorirala: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Šolsko leto smo s skupnimi močmi pripeljali do konca. Upamo, da ste s svojim delom in s
svojimi rezultati zadovoljni. Pred vami so zaslužene počitnice. Preživite jih varno in
zadovoljno. Naj vas v teh brezskrbnih dneh spremlja misel iz Stare angleške molitve:
»Vzemi si čas za prijaznost –
saj je pot k sreči.
Vzemi si čas za sanje –
popeljejo te med zvezde.
Vzemi si čas za to,
da ljubiš in da si ljubljen –
to je privilegij bogov.
Vzemi si čas in se ozri naokrog – dan je prekratek, da bi bil sebičen.
Vzemi si čas za smeh – ki je glasba duše.
Ivanka Krajnc
Finale posamičnega atletskega prvenstva za osnovne šole – Robert Suholežnik
6. junija sta se Hrovat Matic in Žerjav Mojca pomerila na finalu državnega atletskega
prvenstva. Tekmovanje je potekalo na Ptuju. Matic je v teku na 60 metrov osvojil
štirinajsto mesto, Mojca pa v teku na 600 metrov trinajsto mesto. Obema iskrene čestitke
za uspešen nastop.
Medobčinsko prvenstvo v nogometu za mlajše učence – Robert Suholežnik
Učenci, letnik 1995 in mlajši, so uspešno zastopali našo šolo. V svoji skupini so zmagali in
se uvrstili v finale med tri najboljše ekipe. V dveh finalnih obračunih so doživeli poraz in
zmago ter osvojili drugo mesto. Našo šolo so zastopali Kačičnik Jan, Majhenič Rok,
Prevec Timotej, Nemaj Granit, Kovač Blaž, Palir Primož, Grobelnik Žan, Piskule Tilen in
Tržan Urh. Čestitam!
Športni dan devetošolcev in učencev predmetne stopnje – Robert Suhuležnik
13. junija so imeli devetošolci medrazredno tekmovanje v odbojki, kjer so prikazali
ogromno znanja in borbenosti. Teden kasneje so imeli športni dan še učenci petih,
sedmih in osmih razredov. Peti razredi so igrali rokomet, dečki sedmih razredov
nogomet, deklice pa rokomet. Osmi razredi pa so se pomerili v košarki. Prav vsi so
prikazali veliko borbenost, saj je bila nagrada za zmagovalca prehodni pokal.
Nagradni izlet bralne značke – Gregor Palčnik
V četrtek, 8.junija, so učenci 9. razreda, ki so vseh osem let pridno sodelovali v bralni
znački, odšli na nagradni izlet. V spremstvu mentorja bralne značke in ga. Burje Žnidaršič
so se odpravili v zdravilišče Dobrna in se tam predajali vodnim užitkom. Sonce in topla
voda sta nam izpraznila želodčke, zato smo jih izdatno napolnili v zdraviliški restavraciji.
Tako smo se siti in zadovoljni vrnili v Vojnik in zaključili prijeten dopoldan.
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»Na planincah luštno biti« - Aleš Kolšek
S to pesmijo smo se tretješolci in četrtošolci
osemletke OŠ Vojnik in POŠ Šmartno s štirimi
spremljevalci odpravili na petdnevno planinsko
šolo v naravi na Areh. V dnevih, ki smo jih
preživeli na tem delu Mariborskega Pohorja na
nadmorski višini 1246m, smo se naučili marsikaj
zanimivega in koristnega in si tem zagotovo še
dopolnili šolsko znanje. Čist zrak, različne
rastlinske vrste, prijazne gozdne živali, lepo
vreme ter prijateljsko vzdušje so nas naredili
bogatejše za veliko novih spoznanj in doživetij, ki
se jih bomo tako spremljevalci kot otroci še dolgo
spominjali.
»Vsi za enega, eden za vse« - Aleš Kolšek
S to pesmijo so se ob zaključku letošnje valete devetošolci poslovili od osnovnošolskih
klopi. V programu, ki sta ga povezovala Sara Špes in Simon Preložnik, se je na začetku
od njih poslovila ravnateljica, ga. Majda Rojc. V nadaljevanju so razredniki razdelili
pohvale in priznanja najboljšim učencem, odličnjaki pa so iz rok župana Občine Vojnik, g.
Bena Podergajsa, prejeli posebna občinska priznanja. V glasbenem delu so nastopile
Natalija Podgoršek, Špela Majcen, Dolores Sorčan, Barbara Leber in Tjaša Košir. V
imenu staršev se je učiteljskemu zboru zahvalila ga. Sabina Majcen. S posebnimi
zahvalami so se valetanti nato zahvalili razrednikom. Vsem obiskovalcem, ki so napolnili
šolsko telovadnico, pa so pokazali tudi svoje plesne veščine, saj so najprej zaplesali sami,
ob koncu pa še s svojimi starši.
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Učni uspeh na 3. redovalni konferenci – Majda Jelen
RAZREDNA STOPNJA VOJNIK
Razred
1. a/9
1. b/9
2. a/9
2. b/9
3. a/9
3. b/9
3. a/8
3. b/8
4. a/8
4. b/8
SKUPAJ

Število otrok
21
20
23
26
16
21
18
23
20
21
209

Število pozitivnih
21
20
23
25
16
21
18
23
19
21
207

Učni uspeh (%)
100(opisno)
100(opisno)
100(opisno)
96,2(opisno)
100(opisno)
100(opisno)
100
100
95,8
100
99,0

PREDMETNA STOPNJA VOJNIK
Razred
5. a
5. b
5. c
5. d
7. a/9
7. b/9
7. c/9
8. a/9
8. b/9
8. c/9
8. d/9
9. a
9. b
9. c
9. d
SKUPAJ

Število otrok
24
22
24
20
27
24
27
20
21
22
22
21
17
21
20
332

Število pozitivnih
24
22
24
20
26
23
26
19
19
20
22
21
17
21
20
324

Učni uspeh (%)
100
100
100
100
96,3
95,8
96,3
95
90,5
91
100
100
100
100
100
97,6

Število pozitivnih
8
14
13
11
5
51

Učni uspeh (%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100(opisno)
100
100
100

Število pozitivnih
14
15
16
7
11
63

Učni uspeh (%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
100
100

PODRUŽNIČNE ŠOLE:
POŠ – ŠMARTNO
Razred
1. /9
2. /9
3. /9
3. /8
4. /8
SKUPAJ

Število otrok
8
14
13
11
5
51

POŠ – NOVA CERKEV
Razred
1. /9
2. /9
3. /9
3. /8
4. /8
SKUPAJ

Število otrok
14
15
16
7
11
63
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POŠ – SOCKA
Razred
1. /9
2. /9
3. /9
3. /8
4. /8
SKUPAJ

Število otrok
6
6
2
8
13
35

Število pozitivnih
6
6
2
8
13
35

Učni uspeh (%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
100
100

Učni uspeh na razredni in predmetni stopnji oš vojnik in podružnic
Šola
SKUPAJ POŠ – i in RS
PS
SKUPAJ

Razred
1. – 4.
5. - 8

Število otrok
358
332
690

Število pozitivnih
356
324
680

Učni uspeh
99,4
97,6
98,6

Nagradni izlet v Salzburg – Simona Žnidar
Občina Vojnik je v ponedeljek, 12. junija, kot vsako
leto najboljše učence OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo
popeljala na nagradni izlet v Salzburg.
Izleta se je udeležilo 31 učencev OŠ Vojnik in 12
učencev Oš Frankolovo. Ti učenci so bili aktivni na
raziskovalnem področju, dosegali so izjemne rezultate
na tekmovanjih iz znanj, bili so dobri športniki ali pa
so se izkazali kot odlični prostovoljni delavci pri
izvajanju učne pomoči sošolcem.
V Salzburgu nas je pričakalo sonce, ki je poleg dobre organizacije izleta poskrbelo za
čudovito preživet dan v Mozartovem mestu.
Vsem udeležencem izleta želimo, da bi se tudi v prihodnje izkazovali z dobrimi rezultati in
tako uspešno zastopali šolo in občino v širšem okolju.
Dejavnosti na POŠ SOCKA – Stanka Štravs
Tehniški dan v 1., 2. in 3. razredu
15. junija imeli učenci tehniški dan.
Izdelovali so rožice iz papirja. Pri delu
nam je pomagala ga. Marta Cvikl z
Dobrne, ki je vešča izdelovanja rož iz
krep papirja. Bili so zelo ustvarjalni.
Vsak učenec si je naredil svoj šopek
pisanega cvetja.
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Športni dan
V mesecu juniju smo imeli zadnji, tradicionalni športni dan. Skupaj z učenci smo peš odšli
na Dobrno. Za nagrado so otroci dobili sladoled. Rahlo utrujeni smo se vrnili v šolo.
Uvajalne urice za bodoče prvošolčke
Tri dni v mesecu juniju smo imeli z bodočimi prvošolčki uvajalne urice. Druženje je bilo
prijetno. Otroci so bili pri delu aktivni in ustvarjalni. Želeli so si še več dni druženja.
Nastop na tradicionalni prireditvi Kulturnega društva Socka
18. junija so učenci naše šole sodelovali na tradicionalni prireditvi Kulturnega društva
Socka. Predstavili so se s plesom in pesmijo.
Dejavnosti na POŠ NOVA CERKEV –
Ida Grobelnik
Zaključni pikniki
Za vesel zaključek šolskega leta smo se
tudi tokrat »povabili« na piknik k sošolcu
oziroma sošolki na dom. Pri pripravi hrane
so nam priskočile na pomoč mame, očetje
pa so se izkazali pri organizaciji
zabavnega programa. Tokrat smo
gostovali pri Niki Žmavc, Marjeti Štrljič,
Sari Jakop in Eneju Jakop.
Staršem se zahvaljujemo za gostoljubnost.
Kolesarski izpit
Četrtošolci so po uspešnem teoretičnem preizkusu prometnega znanja pokazali še
praktične sposobnosti za samostojno vožnjo kolesa v prometu. Pred vožnjo na javnem
cestišču je vsak kolesar po pregledu kolesa dobil nalepko VARNO KOLO.
V veliko pomoč nam je bil policist, saj je bil prisoten pri večini vožnjah.
Vsi učenci so pridobili Kolesarsko izkaznico. Želimo jim prijetno in varno kolesarjenje!
Naravoslovni dan – 2. razred – Suzana Jelenski
20. junija smo se odpravili na zadnji naravoslovni dan v Celje. Obiskali in ogledali smo si
avtobusno postajo, spoznali razliko med avtobusnim postajališčem in postajo, spoznali
vozni red, si kupili vozovnico za lokalni avtobus in se z njim odpeljali do Vojnika. Ustavili
smo se tudi na sladoledu, ki nam je v teh vročih dneh resnično prijal. Prijetno utrujeni se
že veselimo počitnic, ki so pred nami.
Uvajalne urice za šolske novince – Mateja Fidler
Šolsko leto se bliža koncu, mi pa že zremo v september. V dneh od 13. do 15. junija smo
imeli na obisku bodoče prvošolce. Med igro so spoznavali sošolce, učilnice, knjižnico in
jedilnico. Zadnji dan so se pomerili še v športnih igrah. Bilo je lepo. Bodoči prvošolčki so
nam obljubili, da v jeseni gotovo pridejo, a takrat s šolskimi torbicami.
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Predaja ključa in ples za devetošolce – Petra Strnad
13. junija je potekalo tradicionalno tekmovanje 8. razredov v predaji ključa. Lanskoletni
zmagovalci, 9. d razred, so letos pripravili zanimive igre, ki so navdušile tekmovalce in
tudi gledalce. Letošnji zmagovalec je 8. c razred. Želimo, da bodo učenci tega razreda na
ključ pazili tako skrbno, kot njihovi predhodniki. Za slavnostno predajo ključa pa je sledil
težko pričakovani ples devetošolcev.
Dejavnosti na POŠ ŠMARTNO v
ROŽNI DOLINI – Lidija Eler –
Jazbinšek
Kljub bližajočim počitnicam nam
dogodkov v tem mesecu ni manjkalo.
V zadnji delovni akciji so nam očetje
uredili peskovnik.
Učenci 3. in 4. razreda so se polni lepih
doživetij vrnili iz planinske šole v naravi na Arehu.
Imeli smo tudi športni dan s športnimi igrami.
Bodoči prvošolci so trikrat obiskali šolo ter se spoznali z učiteljico in s sošolci.
Na centralni šoli v Vojniku smo obiskali koncert Adija Smolarja.
16. junija smo skupaj s starši in učenci uživali v Kekčevih dogodivščinah na graščinskem
dvorišču v Preboldu.
Učenci 2. razreda pa so imeli naravoslovni dan. Odpeljali so se v Celje, kjer so si ogledali
avtobusno postajo in ponovili pravila ob vstopu in izstopu iz avtobusa.
Tudi člani vrtnarskega krožka niso bili brez dela. Znova so lepo poskrbeli za šolske
gredice.
Nastopi Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik – Emilija Kladnik Sorčan
9. junija so v Celjskem domu zelo uspešno nastopile s pevskim programom članice MPZ
Vojnik. Povabilo jih je Društvo prijateljev slepih, da so jim popestrile svečano sejo
upravnega odbora.
MPZ je po uspešnem gostovanju na Češkem želel predstaviti svoj program tudi staršem
in učiteljem. Koncert v šolski avli je bil zelo uspešen, vključeval je skladbe iz različnih
obdobij in krajev. Vse skladbe so spremljali člani zbora, in sicer na klavirju Janja Belej,
Doli Sorčan, Lučka Žnidar in Sara Gobec, na flavto Uroš Jurgec ter na citre Špela Majcen.
Predstavile so se solistke Tjaša Košir, Doli Sorčan in Barbara Leber ter povezovalci
Simon Preložnik, Manca Golčman in Sara Špes. S pesmijo in spominskim darilom pa smo
se poslovili od petnajstih devetošolcev.
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Koncert smo združili tudi s predstavitvijo razstave fotografij v organizaciji Sveta za Darfur,
ki so jo pripravili predstavniki Unicefa. V ta namen smo že prej zbirali denarna sredstva in
potrebščine.
Letos smo že tretjič pripravili tradicionalni skupni koncert vseh šolskih zborov naše šole.
Tokrat je bil v Novi Cerkvi. Vsak zbor je odpel tri skladbice, po vrsti pa so nastopili: MPZ
Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan, OPZ POŠ Socka, ki ga vodi Nataša
Čerenak, OPZ POŠ Šmartno z zborovodkinjo Lidijo Eler – Jazbinšek, OPZ OŠ Vojnik
prav tako pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan in nazadnje kot gostitelj OPZ POŠ Nova
Cerkev z zborovodkinjo Sabino Penič. Poslušalci, predvsem starši, so bili navdušeni,
posebej so pohvalili lepo pripravljeno sceno po zamisli Sabine Penič, ki je oblikovala tudi
priznanja za sodelujoče zbore. Mladi pevci so se poslovili z dvema skupnima pesmicama
in se posladkali v garaži gasilskega doma v Novi Cerkvi.
Poletna šola v naravi 24. – 28. junij 2006 – Majda Rojc, ravnateljica
V soboto bo 88 naših učenk in učencev z desetimi spremljevalci odpotovalo v poletno
šolo v naravi na Debeli Rtič. Tam bomo, ker se obeta lepo vreme, veliko časa preživeli na
obali in izvedli plavalni tečaj.
Otrokom
smo
pripravili
tudi
naravoslovno, družboslovno, likovno
in plesno-pevsko delavnico. Z barko
se bomo odpeljali na ogled Pirana,
večere pa bomo preživeli v disku na
prostem, v poletnem kinu ter s
pesmijo in plesom v našem
paviljonu. Upamo, da bomo preživeli
pet nepozabnih dni.

Uredila in lektorirala: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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