


 
 
 
 
 
 
Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Kot bi trenil, so minile počitnice in za nami je že cel mesec pridnega dela.  Mnogi ste šolski prag 
prestopili prvič.  Vam in vsem ostalim želimo uspešno šolsko leto.  Tudi letos vas bo spremljal Vojč, 
v katerem vas bomo obveščali o zanimivih stvareh, ki se bodo dogajale na naši šoli.  
Prijetno branje vam želimo. 
 
 
 
 
Roditeljski sestanki na OŠ Vojnik – Aleš Kolšek  
 
V drugem tednu septembra so za starše učencev razredne in predmetne stopnje OŠ Vojnik ter podružnic 
potekali skupni roditeljski sestanki. Na njih je ravnateljica, ga. Majda Rojc, staršem predstavila Letni delovni 
načrt, pedagoški kader ter organizacijo pouka in dela v tem šolskem letu. Pomočnica ravnateljice, ga. Olga 
Kovač,  je prisotne seznanila z voznim redom šolskih avtobusov in kombijev, šolsko prehrano pa je 
predstavila ga. Polona Bastič. Sestanek se je nadaljeval po posameznih razrednih skupnostih, kjer so starši 
izbrali svojega predstavnika v Svet staršev.  
 
 
Novo otroško igrišče – Aleš Kolšek 
 
V petek, 14. septembra 2007, so v Vojniku  odprli novo o
igrišče. V kulturnem programu so poleg otrok Vrtca Mavrica 
Vojnik sodelovali tudi učenci 2. a in 2. b razreda OŠ Vojnik, ki
so pod mentorstvom ge. Milanke Kralj in ge. Mateje Fidler 
zapeli in zaplesali. Program odprtja je odlično vodila Tinkara
Žnidar, vsi prisotni ter ostali pa so bili težko pričakov
otroškega igrišča zelo veseli. 
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1. sestanek Sveta staršev  - Aleš Kolšek 
  
V četrtek, 20. septembra 2007, je potekal 1. sestanek Sveta staršev v tem šolskem letu, na katerem je bilo 
prisotnih   23   staršev. Po uvodnem pozdravu ravnateljice, ge. Majde Rojc, so prisotni s soglasjem za 
predsednika Sveta staršev izvolili g. Arnolda Ledla, ki je nato prevzel vodenje sestanka. Ga. ravnateljica je 
predstavila Letni delovni načrt šole, prisotni pa so prejeli tudi publikacijo. Svet staršev je soglasno sprejel 
naslednje sklepe: 
1. Učenci morajo imeti v šoli mobitele izklopljene in spravljene v šolski torbi. Ne smejo pa uporabljati MP3 ter 
MP4 predvajalnikov ter ostalih avdio naprav. 
2. Zapisniki Sveta staršev bodo objavljeni na šolski spletni strani, prav tako sprejet Hišni red. 
3. Odmor za kosilo na POŠ Šmartno bo trajal od 12.15 – 12.35. 
4.  Skupne govorilne ure na POŠ-ih bodo v torek, 2. 10. 2007 ob 17. uri. Na centralni šoli bo v okviru Šole za 
starše predavanje Biti dober starš, ki ga je financirala Občina Vojnik,v četrtek, 4. 10. 2007, od 17.-18.ure. 
Nato bodo ob 18. uri roditeljski sestanki vseh oddelkov od 1.-9. razreda. Na   teh sestankih bodo starši podali 
predloge k Hišnemu redu OŠ Vojnik. 
 
 
 



 
Prvi šolski dan – Anka Krajnc 
 
Prvi šolski dan  smo prvošolčkom popestrili z zgodbico, ki jo 
je prebral učenec Tilen Dobovičnik, s pesmijo pa nas je 
razveselil učenec Tit Lončarevič. Po uspešnem preskoku 
vrvice, je gospa ravnateljica prvošolčkom podelila diplome 
za sprejem v Šolsko skupnost. Prvošolčki so ponosno prejeli 
tudi  rumene rutice in kapice. V razredu pa smo jih pogostili 
še s tortico. Po pripovedovanju zgodbice Lumpi v prometu 
smo se poslovili in veselo zaključili prvi šolski dan. 
 
Roditeljski sestanek oddelka podaljšanega bivanja 
(OPB) – Nataša Gorenak 
 
V ponedeljek, 17. 9. 2007, smo se ob 17.30 v jedilnici šole  zbrali starši otrok, ki so vključeni v oddelek 
podaljšanega bivanja, ter učitelji in vzgojiteljici, ki delamo v tem oddelku. Z uvodnim pozdravom in 
strokovnimi odgovori je sodelovala tudi ravnateljica, gospa Majda Rojc. 
Starše smo povabili z namenom, da bi spoznali strokovne delavce, ki delajo v tem oddelku,  in da smo jim 
razložili novo organizacijo OPB, sistem kroženja otrok med športnimi, ustvarjalnimi in sprostitvenimi 
dejavnostmi ter samostojnim učenjem, pravila, urnike in fleksibilno sestavo obveznih elementov tem oddelku. 
Prosili smo jih za prispevek v višini 5 € za materialne potrebščine ter za redno obveščanje odsotnosti in 
sprememb. To pa naj starši opravijo v pisni obliki ali po telefonu na številko 031-227-138. Po skupnem delu 
sestanka je sledil še razgovor z nosilci oddelkov podaljšanega bivanja.     
   
Akcije Skupnosti učencev v tem šolskem letu – Simona Žnidar 
 
Kot že nekaj let do sedaj bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali z zbiralno akcijo odpadnega papirja. Na 
ta način zbran denar se nabira na računu šolskega sklada in se lahko porabi za različne namene, skladno s 
pravilnikom sklada. 
Odpadni papir v Vojniku zbiramo vsak prvi teden v mesecu (tisti teden, ko so popoldanske govorilne ure). 
Papir lahko učenci ali starši pripeljejo kadarkoli v tednu, saj stoji kontejner na parkirišču šole in je odklenjen. 
Prosimo pa, da vanj resnično odlagate samo odpadni papir in ne vseh ostalih odpadkov. 
V začetku leta smo začeli  z zbiralno akcijo izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov. V tajništvu šole je 
pripravljen poseben zabojnik, kamor to odlagate vsak dan od 7.30 do 8.00 ure. Vodimo tudi seznam vseh 
učencev, ki so prinesli karkoli, saj bomo na koncu šolskega leta nagradili razred, ki bo zbral največ. Prvi 
odvoz zbranega materiala bo v petek, 5. 10. 2007. V akcijo smo zaradi upoštevanja pravil varnosti pri 
rokovanju z kartušami, trakovi in tonerji  vključili le učence predmetne stopnje. K sodelovanju vabimo seveda 
tudi mlajše učence, vendar naj v tem primeru zbrano prinesejo starši. 
Zbrani denar se bo nakazoval v šolski sklad. 
V mesecu oktobru že začenjamo z zbiranjem prispevkov za novoletni srečelov, ki ga bomo imeli zadnji 
šolski dan v letu. K sodelovanju vabimo vse starše, ki nam lahko pomagajo pri zbiranju dobitkov, saj želimo 
pripraviti vsaj toliko dobitkov, da lahko vsak učenec kupi vsaj eno srečko. Kdorkoli lahko pomaga, naj se 
obrne name, kjer bo lahko dobil prošnjo za donatorje. 
 
Male sive celice – Simona Žnidar 
 
19. 9. 2007 smo se z dvema ekipama sedmošolcev udeležili predizbora za sodelovanje v priljubljeni 
televizijski oddaji Male sive celice. Tekmovanje je potekalo v OŠ Šmartno ob Paki. Udeležilo se ga je 26 
ekip.  
Naši ekipi v sestavi: 1. ekipa (Ula Selčan, Tilen Marčič, Tilen Kozole) in 2. ekipa (Jernej Gačnikar, Domen 
Simonič, Katarina Žlavs) sta se odlično izkazali, saj je 1. ekipa osvojila deseto, 2. ekipa pa odlično drugo 
mesto. Vsem tekmovalcem čestitamo in jim želimo lepih uspehov v nadaljevanju tekmovanja. 
Druga ekipa se je udeležila še finalnega izbora in zopet osvojila drugo mesto in si tako pridobila možnost 
sodelovanja v TV oddaji. Svoje sive možganske celice bomo zopet napeli 24. 10. 2007v oddaji Male sive 
celice. Vabimo vas k ogledu oddaje. 



Prvi kulturni dan za sedmošolce – Ivanka Krajnc 
 
21. septembra letos so imeli učenci 7. razredov kulturni dan. Rastem s knjigo in obisk fotografskega ateljeja 
Pelikan je bila tema tega kulturnega dne. Učenci so to dopoldne preživeli v Celju. V treh šolskih urah so 
spoznavali različne oddelke Osrednje knjižnice Celje. Ogledali so si oddelek za študij, oddelek za nabavo in 
obdelavo gradiva, v domoznanskem oddelku pa so videli najstarejše knjige in ostalo gradivo, ki ga hrani 
knjižnica. Zanimivo je bilo tudi srečanje s knjigovezom. Poudarek pa je bil vsekakor na projektu Rastem s 
knjigo, ki ga podpira Ministrstvo za šolstvo in šport,  izvaja pa se v večini slovenskih osnovnih šolah v 
povezavi med šolskimi in splošnimi knjižnicami. V projekt so vključeni učenci 7. razredov. 
Glavni namen projekta je dvig bralne kulture, zato so tudi vsi učenci v Celju prejeli lepo knjižno darilo, in sicer 
knjigo Spričevalo, katere avtor je priljubljen mladinski pisatelj Slavko Pregl. 
Mnogo zanimivega pa so učenci videli in slišali tudi v fotografskem ateljeju Pelikan.  
 
Hišni red – Simona Žnidar 
 
S hišnim redom smo razredniki seznanili vse učence prvi šolski dan, starše pa na uvodnih roditeljskih 
sestankih.  
O hišnem redu, kot sestavini Vzgojnega načrta šole, je razpravljal  Svet staršev in sprejel sklep, da se z njim 
seznani  starše na skupnem roditeljskem sestanku (po oddelkih)  v prvem tednu oktobra. V okviru tega 
roditeljskega sestanka lahko starši predlagajo tudi kakšne dopolnitve, spremembe ipd. 
Hišni red je na dnevnem redu oktobrskih razrednih ur. Konec meseca oktobra pa bo o predlogih zanj 
razpravljal še šolski parlament. 
 
Statusi – Simona Žnidar 
 
Do dogovorjenega datuma smo dobili 26 vlog za dodelitev statusa glasbenika ali športnika. Večina vlog je 
bila nepopolna, tako da so jih učenci in starši dopolnjevali do konca meseca. Vloge bodo tistim, ki izpolnjujejo 
pogoje za dodelitev statusa, odobrene od 1. 10. 2007. Vsi starši in učenci bodo podpisali pogodbe o 
medsebojnem sodelovanju in prilagajanju šolskih obveznosti. 
 
Šolsko tekmovanje v znanju logike – Petra Strnad 
                                                      
V petek, 28. 9. 2007, je med 13.00 in 14.30 uro na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju logike. Udeležilo 
se ga je 66 učencev in učenk od 5. do 9. razreda. Na državno tekmovanje, ki bo letos na I. OŠ v Žalcu so se 
uvrstili naslednji učenci in učenke:  
 
7. razred: Taja Kuzman, Tilen Kozole in Ula Selčan, 
8. razred: Nika Šaloven, Patricija Majger in Amadeja Belej, 
9. razred: Sara Koprivnik ter Petra Vivod. 
 
 
Prvi tehniški dan petošolcev  – Jure Štokovnik 
 
V sredo, 26. 9. 2007, smo učenci petih razredov devetletke s 
spremljevalci obiskali Muzej premogovništva Slovenije v 
Velenju.  
Na  začetku smo zakorakali v preteklost in si ogledali tipično 
rudarsko stanovanje.  Sledile so priprave na pot proti 
»središču« Zemlje. Opremljeni z rudarsko čelado, haljo in 
malico v žepu smo se z dvigalom spustili v  jašek. 157 m pod 
površjem Zemlje smo si ogledali, kako je potekal delavnik 
rudarjev nekoč in ga primerjali z  njihovim delom danes. 
Najbolj  nas je presenetila in navdušila  simulirana eksplozija.  
Prav tako nam je nadvse teknila »knapovska« malica. Utrujene noge pa so se najbolj razveselile rudarskega 
vlakca, ki nas je popeljal nazaj do dvigala.  
Na površju smo se zahvalili in poslovili od prijaznih rudarjev. SREČNO! 



 
Nagrajeni učenci – Irena Kalšek 
 
V lanskem šolskem letu so naši učenci sodelovali z likovnimi izdelki na nagradnem natečaju Misli s svojo 
glavo. Nagrajenih je bilo 6 učencev, in sicer Žlavs Natalija, Delčnjak Jaka, Hrovat Matic, Ovtar Domen, 
Koštomaj Rok in Kunej Maša. Za nagrado so prejeli majice. Vsem čestitamo.  
 
 
Testiranje devetošolcev - Irena Kalšek 
 
V  torek, 25. 9. 2007, so bili devetošolci testirani s testi MFBT, za namen poklicne orientacije.  Testni rezultati 
se ne bodo več uporabljali za izbor kandidatov za Zoisovo štipendijo, saj se je v letošnjem letu spremenil 
pravilnik za dodeljevanje štipendij. Podrobnejše informacije bodo znane v mesecu decembru.  
 
 
Lumparije – Tatjana Hedžet 
 
28. septembra letos so v okviru občinskega praznika 
pred šotorom na šolskem igrišču potekale Lumparije. Ker 
je v tem času tudi svetovni dan turizma, so učenci 
pripravili razstavo na temo »Kaj bi pokazal turistom v 
Vojniku in njegovi okolici«. Učenci so pripravili plakate, 
makete gradu in  razne izdelke, ki bi jih ponudili turistom. 
Učenci so naredili tudi zgibanko o Vojniku. Zanimivo 
razstavo pa sta pripravila učitelja ga. Polona Krajnc in g. 
Dušan Žgajner. 
Na razstavi so sodelovale tudi naše podružnice, ki so na 
zelo zanimiv  način predstavile turistične posebnosti 
svojega kraja. 
 
 
1. naravoslovni dan v 8. razredu – Polona Bastič 
 
V ponedeljek,  24. 9. 2007, smo se z osmošolci 
radovedno odpeljali proti Ljubljani. Naš prvi vodeni ogled 
smo imeli v botaničnem vrtu. Z velikim zanimanjem smo 
si ogledali posamezne dele vrta, in sicer od arboretuma 
do zeliščnega dela. Še posebej pozorno smo opazovali kranjski jeglič in juvanov natresk, ki sodita med 
slovenske endemite.  
Sledila je kratka vožnja do živalskega vrta. Pozorno smo prisluhnili razlagi vodičev ter natančno spoznali 
indijskega pitona in navadno krastačo. Večina učencev je zbrala dovolj poguma in se obeh živali tudi 
dotaknila, najpogumnejši pa so si kačo ovili okoli vratu. Nato smo si ogledali še preostale živali, ki domujejo v 
tem živalskem vrtu. 
Polni vznemirljivih vtisov in doživetij smo zaključili prvi naravoslovni dan.  
 
 
Državno srečanje DRUŠTEV MLADI GASILEC – Milena Jurgec 
 
V petek in soboto, 28. in 29. 9. 2007, je v Blanci potekalo državno srečanje DMG, na katerem je sodelovala 
tudi ekipa naše šole. Gregor Kramar, Jure Sentočnik in Uroš Jurgec, ki so člani olimpijske tekmovalne enote 
iz PGD Nova Cerkev, so tekmovali v teoretičnem znanju iz prve pomoči, gasilske preventive in znamenitostih 
kraja ter v praktični vaji z vedrovko, vezanju vozlov in prikazu prve pomoči. Uvrstili so se na odlično 3. mesto 
v državi in prejeli pokal. Za prikaz spretnosti in znanja si zaslužijo iskrene čestitke. DMG OŠ Vojnik je edino 
društvo v celjski regiji, ki deluje že 27 let. 
 
 



 
Oktober, mesec požarne varnosti – Milena Jurgec 
 
Letošnje geslo meseca požarne varnosti je ''ČE ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI''. Gre za navodila otrokom, 
veljajo pa tudi za odrasle. Pomembno je, da če je možno, takoj obvestiš odraslo osebo ali pokličeš številko 
112 in poveš:  

o svoje ime in priimek, 
o kje gori, 
o kaj gori, 
o kako velik je požar,  
o ali so ogroženi ljudje in živali. 

Ko prideš do zaprtih vrat, previdno potipaj kljuko, saj je lahko 
vroča. Če je vroča, pomeni, da je za vrati ogenj. Takoj se obrni 
in poišči drugo varno pot. 
 
Če je v prostoru dim, se plazi po tleh, saj je pri tleh čistejši. Usta  
in nos si prekrij z vlažnim robčkom ali krpo. Izhod boš našel prej, 
če se boš gibal ob stenah. 
Če ti dim ali ogenj prepreči varen umik, ostani v prostoru, odpri 
okno in pokliči na pomoč. 
Če ti zgori obleka, se povaljaj po tleh, kar bo zadušilo ogenj. 
Obraz si zakrij z rokami. 
 
 
 
 
VZORNI UČENCI v mesecu septembru  
 
7. a   Gregor Kramar – za osvojeno 3. mesto na državnem tekmovanju DMG, 

Domen Simonič, Katarina Žlavs in Jernej Gačnikar – za borben nastop in osvojeno drugo  
mesto na izbornem tekmovanju za TV oddajo Male sive celice, 

 
7. b   Ula Selčan, Tilen Marčič in Tilen Kozole– za borben nastop na izbornem 

 tekmovanju Male sive celice, 
 
8. b   Sergeja Tekavc – za skrbno pripravo materiala za Lumparije v Vojniku, 
 
8. c Jure Sentočnik - za osvojeno 3. mesto na državnem tekmovanju DMG, 
 Tadej Kuzman – za skrbno pripravao materiala za Lumparije v Vojniku, 
 
9. b Gregor Stolec – za skrbno pripravo materiala za Lumparije v Vojniku, 
 
9. c Uroš Jurgec -za osvojeno 3. mesto na državnem tekmovanju DMG, 

Urška Koštomaj, Lucija Krašovec in Urša Kresnik – za skrbno pripravo materiala za  
Lumparije v Vojniku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dejavnosti na POŠ Socka – Stanka Štravs 
 
Tudi med počitnicami smo bili dejavni, saj smo 18. avgusta nastopali na Dobrotinu. Na srečanju borcev smo 
sodelovali z recitalom. 
 
Prvi šolski dan – Stanka Štravs in Tatjana Pungertnik 
 
Prvi šolski dan je bil posebno doživetje za naše prvošolčke. Učenci naše šole so jim pripravili kratek kulturni 
program. Ob pomoči pomočnice naše šole, gospe Olge Kovač, jih je  učenka Maša Felicijan sprejela v 
Šolsko  skupnost. Podarili smo jim skromna darilca. Dobili  so čepico, tortico in Švigazajčka, ki jih bo 
spremljal vso šolsko leto in jim pomagal, ko ga bodo potrebovali.  
 
 
Prireditev na Veliki Ravni in gradu Lemberg – Stanka Štravs 
 
12. 9. 2007 so učenci naše šole sodelovali s kulturnim programom na spominski slovesnosti na Veliki Ravni 
v počastitev padlim XIV. divizije. 
V nedeljo, 13. 9. 2007, je Turistično društvo Nova Cerkev pripravilo tradicionalno prireditev Nedeljsko 
popoldne na gradu Lemberg.  
Na tej prireditvi so prav tako sodelovali naši učenci. Ker je bilo vse grajsko obarvano, so tudi naši otroci 
postali kralji, kraljice, kraljične in kraljeviči. S plesom, pesmijo in kratko igrico so popestrili njihovo prireditev. 
 
 
Športni dan – Stanka Štravs 
 
V torek, 25. 9. 2007, smo pripravili športni dan. Učenci so tekmovali v krosu, metu žogice ter skoku v daljino 
z mesta. Najboljši so si prislužili pohvale. 
 
Pohvaljeni učenci – Stanka Štravs 
 
Na športnem dnevu sta Tomaž Kuserbanj iz 5. razreda osemletke in Matevž  Zagrušovcem iz 1. razreda 
dosegla najboljše rezultate. 
Lucija Božnik, Vid Kok, Ana Božnik in Nika Plevnik pa so bili še posebej prizadevni pri pripravljanju 
razstave na temo  Kaj bi pokazali turistom v Vojniku in njegovi okolici. 
 
 
 
 
 
 
Dogodki na POŠ Nova Cerkev   
 
Prenovljeni šolski prostori – Ida Grobelnik 
 
Notranjost naše šole je tokrat dobila novo podobo, saj je bilo v času počitnic prenovljenih nekaj prostorov 
(sanitarije, učilnice za predšolsko vzgojo, obnova podov in stropov, zamenjava oken, namestitev žaluzij, 
ureditev strojnih in elektro instalacij v obnovljenih prostorih). Čeprav je še potrebnih nekaj obnovitvenih del, 
so najnujnejše prenove že izboljšale počutje in pogoje za delo. 
V jesenskem času pa se veselimo otvoritve telovadnice z večnamensko dvorano. 
 
V Sorževem mlinu – Ida Grobelnik 
 
Gospodu Otonu Samcu se zahvaljujemo, ker nam je prijazno ponudil prostore za pouk, ko so v prvih 
septembrskih dneh pri nas še potekala obnovitvena dela tal. Bilo je tako prijetno, da smo si en dan takšnega 
pouka rezervirali še za zimski čas. 
 



Nastopi učencev POŠ Nova Cerkev – Sabina Penič 
 
Z otroškim pevskim zborom smo s svojim programom sodelovali na naslednjih prireditvah: 
6. julij – proslava ob 100-letnici gasilstva v Novi Cerkvi, 
7. julij – proslava pri spomeniku padlih borcev NOB v Novi Cerkvi, 
18. avgust – kulturna prireditev počastitev spomina na padle v NOB pri spominskem obeležju na Dobrotinu, 
8. september – spominska slovesnost padlim borcem XIV. divizije na Veliki Ravni, 
9. september – sodelovanje na tradicionalni prireditvi na gradu Lemberg. Četrtošolci so se predstavili s 
plesno točko pod vodstvom ge. Suzane Jelenski. 
 
 
Prvi šolski dan – Sabina Penič 
 
Naše prvošolce so najprej z glasbenimi točkami pozdravili učenci višjih razredov, sami pa so se predstavili s 
plesom, ki so se ga naučili na uvajalnih uricah v mesecu juniju. Gospa ravnateljica je prvošolce sprejela v 
Šolsko skupnost, nato pa smo jih ob pomoči ge. Ide Grobelnik obdarili še s priročnimi darilci. Upihnili smo 
svečke ter se posladkali s torto. 
 
1. naravoslovni dan v 1. razredu – Sabina Penič 
 
Že v drugem tednu v septembru smo izvedli prvi naravoslovni dan na temo »zdravi zobje – lep nasmeh«. Na 
obisk smo povabili zobozdravstveno sestro. Spregovorila nam je o zdravi prehrani, pokazala pa nam je tudi, 
kako si pravilno ščetkamo in čistimo zobe. 
 
Policist na obisku – Sabina Penič 
 
V tem mesecu je prvošolce obiskal tudi policist. Opozoril jih je na nevarnosti, ki najpogosteje ogrožajo 
varnost otrok. V dar je v razred prinesel družabni igrici Varna pot v šolo, vsak prvošolček pa je dobil še 
kresniičko, obesek za ključe in balon. Nazadnje smo skupaj s policistom prehodili še najnevarnejše poti okoli 
šole. 
 
 
Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini – Marjana Pikelj 
 
Prvi šolski dan smo v Šolsko skupnost sprejeli dve prvošolki. 
Ob igricah, plesu  ter spremljavi  harmonike sta skupaj  s starši  in  svojimi   novimi  sošolci, učenci drugega 
razreda,  preživeli prijetni  urici. 
V tem  mesecu  smo izvedli  že  prvo  zbiralno  akcijo  starega papirja. Tudi  tokrat so  se otroci, seveda ob 
pomoči  staršev zelo potrudili, saj so ga zbrali  res veliko. 
 
 
Ekskurzija v Muzej premogovništva – Monika Dimec 
 
V sredo, 26. 9. 2007, smo se učenci petega razreda odpeljali v Muzej premogovništva v Velenje. Izvedeli 
smo, kako težko so živele rudarske družine, kako so kopali premog v preteklosti in kako ga kopljejo danes. 
Ogledali smo si rudarsko stanovanje, rudarsko  
garderobo, se peljali z vlakcem in pojedli pravo rudarsko malico. Bilo je zelo  
zanimivo in naučili smo veliko novega. 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
 



 
 



 
 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Pred vami je nova številka informatorja Vojč poroča, v katerem vam želimo na kratko predstaviti 
dejavnosti, ki  smo jih na šoli počeli v mesecu oktobru. Ta mesec jih je bilo nadvse veliko. Ker oktobra  
praznujemo teden otroka, smo za naše učence na šoli  med drugim pripravili precej dejavnosti, pri 
katerih so se veselili in radostili.   
Prijetno branje vam želim. 
 
Tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič 
V sredo, 2. otobra letos, smo za učence 9. razredov izvedli 1. tehniški dan z naslovom Analiza in planiranje 
prehrane. Učenci so obnovili svoje znanje o hrani in njeni energijski vrednosti ter se naučili izračunati hranilno 
in energijsko vrednost obroka. 
Spoznali so indeks telesne mase in razmišljali, ali imajo primerno telesno težo. Poglobili so znanje o tem, kaj 
se dogaja s hrano, ko ta vstopi v naše telo. Na internetu so iskali smernice zdrave prehrane v različnih 
življenjskih obdobjih in spoznavali piramido zdrave prehrane. 
 
Lutkovna predstava Promet ni hec – Maša Stropnik 
Med pomembnejše cilje vsake osnovne šole sodi osveščanje o varnosti  in vedenju na cesti ter seznanitev z 
osnovnimi prometnimi pravili. Zaradi tega v septembru in oktobru v vseh razredih tej tematiki posvečamo kar 
nekaj ur. Za piko na i smo letos že drugo leto zapored našim otrokom organizirali ogled lutkovne predstave 
Promet ni hec. Otroci so tako na zabaven in izredno zanimiv način spoznali najpomembnejše prometne znake 
ter spoznali pomen lepega obnašanja na poti v šolo in iz nje. Otroci so na predstavi uživali in verjemite, tudi 
učiteljice in učitelj smo se pošteno nasmejali.  
 
Tehniški dan v prvem razredu – Urška Agrež 
V četrtek, 4. oktobra, smo imeli prvošolci tehniški dan. V različnih delavnicah smo ustvarjali z jesenskimi 
plodovi.  Izdelali smo tetko Jesen, izdelek iz umetne gline in ježka. Otroci so pri izdelovanju izdelkov zelo 
uživali. Na koncu druženja smo se posladkali  s pečenimi jabolki in krompirjem ter kuhanim kostanjem, ki so ga 
v šolski kuhinji odlično pripravili, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.  
 
»Mi  'mamo se fajn« na Osnovni šoli Vojnik – Branka Pavšer 
V sredo, 17. oktobra 2007, je že četrto leto ob Dnevu otroka na OŠ Vojnik potekala prireditev »Mi 'mamo se 
fajn«. Že ko se je takšna prireditev dogajala prvič, so učenci in učitelji spoznali, da je to ta prava stvar. 
Ob 8.uri so nam mladi gasilci v spremstvu svojih mentorjev, ki so se kot edini predstavniki slovenskih gasilskih 
mladincev udeležili gasilske olimpiade na Švedskem, prikazali,  kako obvladajo gasilske spretnosti. Bilo je 
zanimivo in poučno.  
Od pol devetih do dvanajstih pa so potekale razne delavnice in dejavnosti: priprava jesenskih dobrot v 
gospodinjski učilnici, med dvema ognjema, rokomet, nogomet, odbojka, košarka, tenis, ples, hip-hop, tehniška 
delavnica, likovna delavnica idr. Društvo Mladi gasilec je pripravilo tekmovanje trojk v vaji z vedrovko. 
V času malice pa je bilo prijetno druženje ob glasbi, jedači in pijači. Tokrat so za lačne želodčke poskrbele 
učiteljice in učitelji. Pekli so bučke, jajčevce, kokice, hrenovke, pleskavice, krompir, jabolka, različno pecivo in 
pripravljali sadne kupe. Učitelji so vse pripravljene dobrote in pijačo postregli učencem. Za dobro glasbeno 
spremljavo so poskrbeli učenci.  
Tudi letos smo združili prijetno s koristnim in preživeli čudovit dan. 
 
Pevski vikend na Celjski koči -  Emilija Kladnik Sorčan 
Od 4. do 6. oktobra smo se člani Mladinskega pevskega zbora odpravili na Celjsko kočo, kjer smo marljivo 
vadili na intenzivni vaji v mirnem in prijaznem okolju. Šestdeset učencev je ob spremstvu ge. Jurgec in ge. 
Žnidar, zborovodke ter korepetitorjev Aleša Kolška in Davida Preložnika osvajalo nov pevski repertoar, se 
zabavalo na kostanjevem pikniku in nočnem sprehodu ter zapelo družinam, ki so prišle na zaključek. Ker nas 
letos čaka naporna sezona, je pomembno, da že zgodaj dobro zastavimo svoje delo. O ciljih in načrtih smo 
predhodno seznanili starše na roditeljskem sestanku, po uspešni izvedbi pevskega vikenda se jim lepo 
zahvaljujemo za pomoč.  
 
Športni dan za učence predmetne stopnje – Robert Suholežnik 
3. 10. 2007 je potekal športni dan iz atletike za učence 5. in 8. razredov, naslednji dan pa še za 7. in 9. 
razrede. Vsi so tekmovali v skoku v daljino z mesta, skoku v višino, teku na 60 m in v metu žogice (peti in 
sedmi razredi) oziroma suvanju krogle (osmi in deveti razredi). Tek na 600 m smo opravili na urah športne 
vzgoje. 
 
 
 



Začetek ŠKL-ja – Robert Suholežnik 
Žreb, ki se je odvijal v mesecu septembru, nam je namenil 
ekipo iz OŠ Šmarje pri Jelšah in OŠ Franja Malgaja Šentjur. 
Prvo tekmo bodo gostovali pri nas učenci iz Šentjurja. 
Podrobnejše informacije o terminih in pravilih si lahko 
preberete na spletni strani ŠKL-ja. 
 
Prva tekma ŠKL-ja že odigrana  
Na prvi domači tekmi smo se pomerili z OŠ Franja Malgaja 
Šentjur. Iz Ljubljane nas je prišla snemat ekipa ŠKL-ja, ki je 
priredila tudi nekaj nagradnih iger. Uvodni govor sta imela 
gospa Olga Kovač in gospod Beno Podergajs. Skupaj sta 
izvedla tudi sodniški met. Kot je bilo pričakovati, so bili 
tekmovalci iz Šentjurja občutno boljši, saj so ob koncu slavili z 
rezultatom 63 : 36. 
 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA – Maja Kovačič 
 
Sodelovanje na razstavi v Vojniku 
Občina Vojnik in TKD Globoče – Dedni vrh sta v septembru organizirala razstavo likovnih del osnovnošolcev 
ter predstavitev turističnih društev. Na razstavi so sodelovali tudi učenci naše šole s svojimi likovnimi izdelki. 
Obiskovalcem smo predstavili naš kraj Socko z vsemi njenimi zanimivostmi.  Upamo, da smo s predstavitvijo v 
naš kraj privabili tudi nove obiskovalce, ki imajo radi lepo naravo, svež zrak, igranje tenisa, jahanje konjev, 
ogled graščine in stare kmečke hiše.  
 
Jesenske delavnice in igranje tenisa 
V tednu otroka smo imeli na šoli jesenske delavnice. Učenci so iz listja, mahu ali jesenskih pridelkov izdelovali 
dekoracije, slike iz semen in listja, strašila iz buč …  
Po končanih delavnicah pa smo se odpravili na teniško igrišče Koprivnik, kjer nam je gospod Boris pokazal 
osnove tenisa, poprijeli pa smo tudi za lopar in odbijali žogico ter poskusili igrati igro dvojic.  
Tudi v oddelku podaljšanega bivanja so bili ustvarjalni, saj so izdelali tetko Jesen in okrasili okna z lastovkami.  
 
Nastop na otvoritvi razstave Dediščina našega doma – notranja oprema stanovanja 
21. oktobra smo nastopali s kulturnim programom na odprtju razstave TD Nova Cerkev z naslovom Dediščina 
našega doma – notranja oprema stanovanja. 
 
Komemoracija na Veliki Ravni  
26. oktobra se odpravili na pohod proti Veliki Ravni. Tam smo ob spomeniku padlih borcem nastopili s 
kulturnim programom in  položili ikebano, ki smo jo izdelali sami, in prižgali svečke. 
 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV – Ida Grobelnik 
 
Sistematski pregled  
1. oktobra letos smo imeli v Zdravstvenem domu v  Vojniku sistematski pregled za tretješolce. 
 
Kostanjev piknik   
Ni jeseni brez kostanja in ni oktobra brez kostanjevega piknika pri Langerškovih v Rožnem vrhu. Tokrat smo se 
na pohod odpravili  3. oktobra. Iz hladnega jutra se je naredil čudovit jesenski dan. Na planinski postojanki nas 
je pričakala bogato obložena miza. Poleg kostanja in zeliščnega čaja nam je v tek šlo tudi domače pecivo. 
Gospod Franci pa nam je podaril  ptičjo hišico, ki jo je izdelal sam. 
 
Ustvarjalna delavnica - izdelki iz ličja 
6. oktobra so se učenci naše šole udeležili delavnice, ki jo je organiziralo Turistično društvo Nova Cerkev. Ob 
pomoči spretnih mentoric so izdelovali čudovite rože iz ličja, ki sedaj krasijo šolske prostore. 
 
Prvi tehniški dan za tretješolce 
V ponedeljek, 8. oktobra, smo jesen iz naše narave prenesli v učilnico. Iz najrazličnejših jesenskih materialov 
smo ustvarili tetko Jesen, ki nas bo s panojev opazovala vse do zime. 

 
 



Dediščina našega doma 
21. oktobra je Turistično društvo odprlo razstavo Dediščina našega doma, kjer je sodeloval naš pevski zbor. V 
naslednjih dneh smo si nadvse zanimive predmete ogledali. Ugotovili smo, da jih nekaj vidimo prvič. 
 
Na obisku pri lovcu 
V tem mesecu smo tretješolci odšli v Novake, kjer ima lovec g. Slavko Vranc jelena, košute in veliko zbirko 
lovskih trofej. Izmed vseh nas je najbolj navdušil medved, ki je v pokončni drži velik kot mi. Predstavil nam je 
kanjo, svizca, gamsa, največ pa nas je zanimalo o medvedu, s katerim se je g. Slavko že večkrat srečal. 
 
Ob mesecu požarne varnosti   
25. oktobra letos nam je skupina gasilcev z g. Ivanom Jezernikom 
predstavila sodobno gasilsko opremo in novo orodno gasilsko vozilo. Po 
zanimivi predstavitvi, so nam pionirji in pionirke prikazali eno izmed vaj. 
Ob koncu smo bili povabljeni v gasilsko sobo, kjer smo se odžejali. 
Poveljnik nam je za dobro sodelovanje izročil gasilsko odlikovanje, vsak 
pa je prejel še bilten, ki je nastal ob 100-letnici društva.  
 
Komemoracija 
26. oktobra smo pri spominskem obeležju NOB položili cvetje, prižgali 
sveče in se s kulturnim programom poklonili padlim. 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI – Marjana Pikelj   
 
Mesec  oktober  smo  pričeli  prav   ustvarjalno, saj  smo   z  darovi  narave  
pripravili  v okviru  tehniških dni   zanimive izdelke  ter  z  njimi  polepšali   naše  
šolske prostore, prav  tako  pa tudi   zunanji  izgled  šole. 

 
 

 
 
Poseben  dan  v  tem  mesecu   pa  je  bil tako  
za  učence kakor  tudi  za delavce  šole  
vsekakor   3. 10.,   ko  smo   na  šoli  gostili  g.  
Dušana  Bojanoviča  iz  balonarskega  kluba  
Vojnik  in   njegovega  pomočnika g. Albina 
Apotekarja.  Napihovanje  balona  in  potem   
dvig  z  njim  v  višino  je  bil  za  vse nas  
nepozabno  doživetje. Za    to  res  res  
neverjetno     zanimivo izkušnjo  smo  mu  zelo  
hvaležni  in  upam, da jo  bomo  lahko  še kdaj  ponovili. 
 
13. 10.  so  imeli  v našem domačem  kraju  srečanje  tudi  starejši  krajani, stari  
nad  70. let. S krajšim kulturnim programom si jih razveselili tudi naši učenci. 
Izkazali so se recitatorji 4. razreda in folklorna skupina s svojimi štajerskimi 
plesi. 

 
Zadnji  dan  pred  počitnicami  pa smo tudi mi   počastili   dan  spomina  na vse umrle. Spominsko  svečanost  
smo  skupaj  s predstavniki  zveze  borcev   tokrat  zaradi  slabega vremena izvedli  v kulturnem domu, pred 
njim  pa smo  prižgali  svečke in položili cvetje.  
 
Ekipno atletsko prvenstvo za osnovne šole - Urša Burja-Žnidaršič 
V oktobru se je OŠ Vojnik udeležila ekipnega atletskega tekmovanja v Celju. Ekipa je bila polovična, saj so na 
tekmovanje odšla le dekleta. Ta so tekmovala v vseh disciplinah programa. 
              

Nastopi in najboljše uvrstitve:  
tek na 60 m: Ana Vozlič – 18. mesto, 
tek na 300 m: Nina Majcen – 7. mesto,  
tek na 1000 m: Anja Novak – 4. mesto, 
skok v višino: Saša Koprivnik – 5. mesto, 
skok v daljino: Mojca Žerjav – 3. mesto, 
met žogice: Rebeka Gračner – 4. mesto, 
suvanje krogle: Martina Špes – 9. mesto, 
štafeta 4 x 100 m: Vojnik 1 – 11. mesto, Vojnik 2 – 15. mesto. 
 

Skupno je ekipa naših učenk med 11. šolami zasedla 7. mesto, za kar jim iskreno čestitam. 



  
2. športni dan na predmetni stopnji - Urša Burja Žnidaršič 
2. športni dan smo posvetili plavanju. Izvedli smo ga v bazenu Golovec v Celju. Poleg preverjanja plavalnih 
sposobnosti so se učenci pomerili še v medrazrednem tekmovanju v vaterpolu, skokih v vodo, vzdržljivostnem 
in medrazrednem štafetnem plavanju. Pri testiranju smo odkrili še dvajset neplavalcev, za katere bomo marca 
organizirali plavalni tečaj. 
 
Športni dan za učence razredne stopnje – Igor Fenko 
Na prvem športnem dnevu so učenci in učenke svoje motorične 
sposobnosti preverjali v kraljici športa, to je v  atletiki. Naši 
najmlajši (prvi in drugi razred) so nastopali v štirih disciplinah, 
ostali pa so preverjali svojo atletsko znanje v šestih disciplinah. 
Poligon je bil na vse zgodaj zjutraj postavljen in v nekoliko 
rosnem jutru se je preverjanje znanja lahko po urniku pričelo. 
Otroci so s svojimi vodji skupin pričeli krožiti od discipline do 
discipline. Preverjanje znanja in sposobnosti je bilo v sledečih 
disciplinah: met žogice, skok v daljino z mesta, tek na 60 m, tek 
na 60 m z ovirami, troskok in kros. Ob kratki prekinitvi 
tekmovanj, ko so otroci nadomeščali porabljeno energijo, je bilo opaziti zadovoljne obraze in vzhičenost pred 
naslednjim tekmovanjem. Po programu se je kar prehitro prvi športni dan zaključil.  Poudariti je potrebno, da je 
športno tekmovanje za najmlajše bilo prvenstveno za preverjanje lastnih sposobnosti, seznanitvijo s tekmovanji 
in druženje.  
Ocenim lahko, da je bil prvi športni dan uspešen.  
 
22. državno tekmovanje iz logike – Leonida Godec Starček 
V soboto, 20. oktobra 2007, je na  I. OŠ Žalec potekalo državno tekmovanje iz logike. 
Udeležili so se ga : 
7. razred – Ula Selčan, Taja Kuzman, Tilen Kozole, 
8. razred – Amadeja Belej, Nika Šaloven, Patricija Majger, 
9. razred – Petra Vivod, Sara Koprivnik. 
Tekmovalci so se intenzivno pripravljali tudi v soboto, vendar so bile nekatere naloge pretrd oreh. Resda  niso 
osvojili   priznanja, so pa pokazali precej znanja. Zlasti  mlajši tekmovalci tako pridobivajo izkušnje s tovrstnimi 
tekmovanji. 
  
Poklicna orientacija za devetošolce – Irena Kalšek 
24. 10. 2007 so  učenci devetega razreda obiskali Šolski center Celje, kjer so se udeležili delavnic na temo 
spoznavanja poklicev in si ogledali šolo. 
Foto utrinke si lahko ogledate na spletni strani naše šole. 
  
Prostovoljno socialno delo – Irena Kalšek 
Tudi letos so se učenci naše šole odločili za sodelovanje v krožku za prostovoljno socialno delo, kjer obiskujejo 
stanovalce Špesovega doma, se z njimi pogovarjajo, sprehajajo, jim berejo ali pa igrajo družabne igre. Krožek 
obiskuje 17 učencev.  
 
Medsebojna učna pomoč – Irena Kalšek 
V redovalnicah se že pojavljajo prve ocene. Nekateri učenci imajo težave in bi rabili pomoč pri učenju, zato 
smo tudi letos organizirali v okviru krožka RK medsebojno učno pomoč. Starši, ki želite, da se vaš otrok vključi 
v to obliko učenja, pokličete na številko 7800-554 . 
 
Mladinske delavnice – Irena Kalšek 
Mladinski center Celje vodi na naši šoli mladinske delavnice. Letos bo delovala skupina za osmošolce, ki so na 
uvodni predstavitvi pokazali zelo veliko zanimanje. 
 
Male sive celice – Simona Žnidar 
Ali veste, koliko je visok Mont Everset? 
Zagotovo čisto natančno vedo  Domen Simonič, Jernej Gačnikar in Katarina Žlavs, ki so nas že drugič zelo 
uspešno zastopali na tekmovanju v TV oddaji Male sive celice.  Spodbujalo in navijalo zanje nas je 35 
navijačev, učencev 7. a in 7. b oddelka. Oddajo ste si lahko ogledali na televiziji 24. 10. 2007.  Naša ekipa se 
je tako prebila med osem najuspešnješih šolskih ekip v Sloveniji. 
Tekmovalcem čestitamo in jim želimo, da bi imeli tudi na prihodnjem tekmovanju srečo na svoji strani. 
 

 
 



 
Komemoracija - Gregor Palčnik 
V petek, 28. 10., je pri spomeniku padlih borcev 
v Vojniku potekala občinska komemoracija, na 
kateri je sodelovala tudi Osnovna šola Vojnik.  
Najprej smo k spomeniku položili venec in 
umrle počastili z minuto molka. Govoru župana 
g. Podergajsa je sledil recital, v katerem so 
pesmi prebirale učenke Anja Novak, Anja Sivka 
in Suzana Feterikova. Izbrane recitacije so se 
prepletale s pesmimi šolskega otroškega 
pevskega zbora.  
 

 
Zbiralne akcije – Simona Žnidar 
Še vedno poteka vsak prvi teden v mesecu zbiralna akcija odpadnega papirja. Zelo pridni smo tudi pri zbiranju 
odpadnih tonerjev, kartuš in trakov. 
V tem mesecu smo začeli še z zbiranjem rabljenih mobilnih telefonov.  Odlagamo jih v kontejner, ki se nahaja v 
tajništvu. Za kos (ne glede na znamko, model ali stanje mobilnika) bomo dobili 1 euro. 
Denar od vseh zbiralnih akcij se nakazuje na račun Šolskega sklada. 
 
Skupni roditeljski sestanki -  Simona Žnidar 
Po prvih popoldanskih govorilnih urah v mesecu oktobru smo imeli za vse oddelke skupne roditeljske 
sestanke, na katerih smo starše seznanjali z osnutkom dopolnjenega hišnega reda. 
Predlog je bil s strani staršev zelo dobro sprejet in je tako dobra podlaga za nastanek vzgojnega načrta šole. Z 
metodo priprave vzgojnega načrta in vzporednimi aktivnostmi smo se predstavili na delovnem srečanju 
ravnateljev in ugotovili, da smo se naloge dobro lotili in tako nadgradili tisto, za kar se trudimo in delamo na 
naši šoli. 
Kitajski pregovor pravi, da se tisoč kilometrov dolga pot začne s prvim korakom, zato smo vesli, da smo že 
takoj na začetku uspeli  pritegniti tudi starše, kajti uresničevanje vzgojnega poslanstva šole je naša skupna 
naloga in odgovornost.  
 
Tehniški dan v 7. razredu – Tatjana Hedžet   
Tehniški dan je potekal na temo les. Delo je potekalo v petih delavnicah. Učenci so iskali informacije s pomočjo 
interneta, kjer so iskali  vsebine o lesu, izdelovali obeske iz lesa, ugotavljali lastnosti in vrste lesa. Seznanili so 
se z orodjem ter stroji  in naredili tudi izdelek iz furnirja. 
 
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 
V tem šolskem letu je svoje biološko znanje na 4. tekmovanju za Proteusovo priznanje preizkušalo 30 učencev 
in učenk iz 8. in 9. razreda. Letošnja tema so bile vodne rastline.  
Bronasto Proteusovega priznanje je osvojilo 12 učencev in učenk. Največ točk so dosegle: Nina Preložnik, 
Viktorija Majger, Sara Razgoršek, Valentina Špes in Sara Koprivnik. Omenjene učenke so se uvrstile na 
državno tekmovanje, ki bo 7. decembra letos. Za območje širše celjske regije bo to tekmovanje potekalo na 
naši šoli.  
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za dosežene rezultate. 
 
Naravoslovni dan v 9. razredu -  Marjeta Krušič 
Naravoslovni dan, ki smo ga izvedli v 11. oktobra letos in je bil namenjen učencem 9. razreda, smo 
poimenovali Potepanje po Pomurju in Prekmurju. 
Že pred šolo so učenci dobili delovne liste, ki so jih reševali na avtobusu. Njihova učilnica je bila tokrat 
pokrajina. V Radencih sta nas pričakali lokalni vodnici. Pospremili sta nas do zdravilišča Radenci. Ogledali 
smo si njegovo notranjost, pokušali mineralno vodo in se seznanili z zdraviliškim turizmom. Naslednja 
postojanka je bila v Ižakovcih, natančneje na »Otoku ljubezni«, kjer smo si ogledali plavajoči mlin na reki Muri 
in se z brodom popeljali čez reko. Po kosilu v Črenšovcih je sledil ogled domačije Miška Kranjca v Veliki 
Polani, kjer sedaj stoji obnovljeni muzej.  
Pot smo nadaljevali v vas Filovci. Pri lončarju smo spoznali staro kopasto peč, v kateri žgejo »črno keramiko«. 
Mojster lončar nam je prikazal postopek izdelovanja vrča od kepe gline do izdelka. Sprehodili smo se do 
tipičnih panonskih hiš, pokritih s slamo in opremljenih na tradicionalen način. V Bogojini pa smo občudovali 
»Belo golobico«, Plečnikovo mojstrovino, ki je grajena v modernem stilu ter polna simbolike.  
Nato smo zapustili prekmursko ravnino in si v valovitem svetu Goričkega ogledali še zanimivo kapelo, 
romansko rotundo sv. Nikolaja. 

 
 

 



 
 

Priprave na tekmovanje iz angleškega jezika – Grega Rojc 
Tudi letos je prvi krog tekmovanja iz znanja angleškega jezika potekal  v mesecu oktobru. 20. 10. 2007 smo se 
zbrali v šoli in sobotno dopoldne posvetili angleščini v upanju po doseganju dobrih rezultatov.  
  
Šolski sklad – Simona Žnidar 
Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 2006/07. V odbor so bili iz Sveta staršev predlagani ga. Alenka 
Đorđevič, ga. Sabina Majcen in g. Venčeslav Jakop, kot predstavniki OŠ Vojnik pa ga. Milanka Kralj, ga. 
Nataša Čerenak, ga. Simona Žnidar in g. Aleš Kolšek.  
Za predsednico Odbora je bila izvoljena gospa Simona Žnidar, njena namestnica je gospa Alenka Đorđevič, 
tajnica pa je gospa Nataša Čerenak. 
 
Odbor je pripravil Pravila delovanja sklada in Kriterije za dodeljevanje sredstev iz sklada.. Šolski sklad deluje v 
imenu in za račun šole. Ustanovili smo ga za naslednje namene: 

- pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, prispevkov staršev, donacij, 
zapuščin in drugih virov, 

- financiranje dejavnosti posameznega razreda, oddelka, interesne skupine otrok, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 

- nakup nadstandardne opreme, 
- nagrajevanje posameznih učencev ali skupin učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela, 
- spodbujanje razvoja nadarjenih učencev, 
- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, 
- pomoč socialno šibkim družinam učencev. 

 
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost o potrebah po financiranju 
dejavnosti in potrebah posameznega razreda, skupine otrok, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je 
potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah za izvajanje ekskurzij, o pomoči socialno šibkim 
učencem pri udeležbi na ekskurzijah, šolah v naravi, taborih, o nakupu didaktičnih pripomočkov, o 
nagrajevanju uspešnih učencev, o podpiranju raziskovalne dejavnosti ipd., za kar iz rednih virov ni zadosti 
sredstev. 
Denar se zbira na transakcijski račun šole. Pridobljena sredstva se porabijo za namen, za katerega so bila 
zbrana, Upravni odbor pa se lahko odloči tudi o prerazporeditvi sredstev v druge namene. 
 
V preteklem šolskem letu smo v okviru sklada izvedli akcijo zbiranja denarja za gostovanje čeških pevcev. S 
pomočjo donatorjev smo zbrali 790 evrov, g. Raid Wahibi in ga. Kveder Wahibi Diana pa sta poleg denarnega 
donatorstva uredila še poseben popust za vstopnino v Postojnsko jamo in kosilo v njihovi restavraciji. 
 
Šolski sklad pridobiva sredstva zaenkrat z različnimi zbiralnimi akcijami (papir, odpadne kartuše, mobilni 
telefoni). Zbrana sredstva iz akcij pa so dosti premajhna za potrebe delovanja Sklada, zato smo se določili, da 
povečamo dejavnost sklada.  
Za začetek smo v vse oddelke prve in druge triade namestili kartone za zbiranje odpadnega papirja, ki ostane 
od rezanja, lepljenja ipd. Tako bomo poleg tega, da se učimo ločevati odpadke in iskati možnosti ohranjanja 
narave, poskušali zbrati kar največ odpadnega papirja. 
 
Dvakrat letno bomo  zaprosili vse učence oz. njihove starše za prispevek v Šolski sklad. Prispevke bomo 
pobrali razredniki. Želimo, da bi lahko vsak učenec prispeval vsaj 5 evrov (lahko pa tudi več). Družine z več 
otroki, ki bi jim ta prispevek pomenil prevelik strošek, lahko prispevajo samo za enega otroka. Prispevke za 
Sklad bomo pobirali novembra in marcu. 
Za podporo Sklada bomo zaprosili tudi naše dobavitelje in delovne organizacije v naši občini. Iskanje virov 
financiranja bomo vzpodbudili z oblikovanjem lestvice prijateljev oz. podpornikov Sklada (Te bomo objavljali na 
naših spletnih straneh in na posebnem mestu v šoli). 
 
V prvem tednu decembra bo na šoli potekala prodaja drobnih darilc in voščilnic, ki jih pripravljajo naši učenci in 
jih bodo podarili Skladu. Prodaja bo potekala med odmori. Vsi izdelki pa bodo na voljo tudi staršem, in sicer, 6. 
12. 2007. 
 
V mesecu decembru bodo naši učenci prodajali voščilnice, ki jih bomo letos izdelali sami, natisnili pa nam jih 
bodo v podjetju Artpro d.o.o. V kompletu bo 10 voščilnic za 5 evrov. Vabimo starše, da letos svoje želje 
pošiljate na naših voščilnicah in da k temu spodbudite še kakšnega sorodnika. Voščilnice pa boste lahko kupili 
tudi za podjetja. 
 
Upamo, da bomo z predvidenimi aktivnostmi izboljšali stanje Sklada, saj si vsi želimo, da bi le-ta resnično 
lahko izvajal dejavnosti, za katere je bil ustanovljen. O vseh uspehih akcij vas bomo sproti obveščali. 



 
Gasilsko tekmovanje – Milena Jurgec 
V sredo, 17. 10. 2007, je na šolskem igrišču v okviru Društva mladi gasilec potekalo gasilsko tekmovanje trojk 
v vaji z vedrovko. Tekmovanja se je udeležilo 15 ekip. Med fanti je zmagala ekipa, ki so jo sestavljali Janez 
Smerkolj, Gregor Stolec in Uroš Jurgec, med dekleti pa ekipa v sestavi Laure Guzej, Alje Sinkovič in Ane 
Lucije Župnek. Za dobro izvedeno vajo si zaslužijo čestitke vsi sodelujoči. Tekmovanje sta vodila gasilska 
sodnika Drago Kasesnik in Jože Kunst, pomagal pa jima je Zdenko Vrenko.   
21. oktobra je v Slovenskih Konjicah potekalo področno tekmovanje pionirskih in mladinskih enot PGD, kjer je 
ekipa mladincev iz Nove Cerkve osvojila 1. mesto. Ekipo sestavljajo učenci Gregor Stolec, Janez Smerkolj, 
Uroš Jurgec, Nejc Cehner, Gregor Kramar, Gašper Ribič, Jure Sentočnik ter dva bivša učenca naše šole.  
  
Biti dober oče in mama – Olga Kovač 
V okviru šole za starše smo 4. oktobra v šolski jedilnici spremljali predavanje z 
naslovom Biti dober oče in mama. Na srečanju staršev in učiteljev je Drago 
Jerebic spretno s prepleti predavanj, vprašanj in igre vlog  predstavil značilnosti 
dovolj dobrega partnerskega starševstva in enotnost staršev pri vzgoji svojih 
otrok. Prisotni smo bili mnenja, da je bila ura  druženja s predavateljema prijetna, 
koristna in predvsem za vse nas uporabna. Starši se vedno znova sprašujemo, 
kaj smo pri vzgoji svojih otrok ravnali narobe ali kaj bi lahko storili drugače. 
Udeležba na takšnem predavanju doda drugačen vidik razmišljanja, zato vabim 
vse starše, da se nam na  delavnicah pridružite, saj jih ravno s tem namenom 
organiziramo. 
 
 
Svet šole – Olga Kovač 
17. 10. je bila v prostorih Podružnične šole Nova Cerkev 10. seja Sveta šole, na kateri so člani sprejeli poročilo 
o učnem uspehu in dosežkih v preteklem šolskem letu. Obravnavali in potrdili  so tudi Letni delovni načrt za 
šolsko leto 2007/08. Na pobudo nekaterih staršev, da lahko sredstva Šolskega sklada obogatimo s pomočjo 
prostovoljnih prispevkov staršev, je bil takšen predlog obravnavan tudi na seji. Stališče Sveta šole je, da je 
prispevek staršev naravnan na prostovoljni osnovi v višini 5 evrov na družino. 
V zadnjem delu je sledil ogled večnamenskega prostora ob šoli, ki je v zaključni fazi gradnje in bo uradno odprt 
za uporabnike v novembru. 
 
 
Vzorni učenci 

5. a  Maja Felicijan, Tanja Terjašek, Hana Potočnik – za marljivo delo v šolski knjižnici. 
 

5. b  Laura Guzej, Ana Lucija Župnek – za marljivo delo v šolski knjižnici in za zmago v tekmovanju  
trojk v vaji z vedrovko, Janja Ogrizek, Rebeka Vrečer – za marljivo delo v šolski knjižnici. 
 

5. c Katja Komplet, Klara Podergajs, Anja Suholežnik, Tinkara Starček – za marljivo delo v šolski 
knjižnici. 
 

7. a  Katarina Žlavs, Jernej Gačnikar, Domen Simonič – za zmago v oddaji Male sive celice. 
 

8. b  Sara Razgoršek – za doseženo bronasto Proteusovo priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje za 
Proteusovo priznanje, Janja Lavbič - za doseženo bronasto Proteusovo priznanje 
 

9. a  Matija Del Negro – za vestno in marljivo opravljanje nalog dežurnega učenca, Nik Jakop – za  
osvojeno 3. in 4. mesto na državnih prvenstvih v lokostrelstvu v Šenčurju in v Turjaku, Zuzana 
Feterikova, Anja Sivka – za sodelovanje na komemoraciji, Valentina Špes - za doseženo bronasto 
Proteusovo priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje za Proteusovo priznanje, Jožef-Mark Škoflek 
– za doseženo bronasto Proteusovo priznanje.  
 

9. b  Petra Vivod - za doseženo bronasto Proteusovo priznanje, Janez Smerkolj, Gregor Stolec– za 
zmago v tekmovanju trojk v vaji z vedrovko. 
 

9. c Uroš Jurgec – za nastop na komemoraciji in zmago v tekmovanju trojk v vaji z vedrovko, Anja Novak 
– za nastop na komemoraciji, Sara Koprivnik, Viktorija Majger, Nina Preložnik –  za doseženo 
bronasto Proteusovo priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje za Proteusovo priznanje, Kristina 
Ledl, Tomaž Tekavc, Saša Koprivnik - za doseženo bronasto Proteusovo priznanje.  
 

Ekipa učenk na področnem atletskem tekmovanju v Celju – za osvojeno 7. mesto  
 
 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniška obdelava: Jure Uranič                                             

 
 



 
 
 
 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Mesec je zopet naokoli in pred vami nova 
številka Vojč poroča. Preberite, kaj vse smo 
počenjali v mesecu novembru in kako se 
pripravljamo na prihajajoče praznike ter novo 
leto. 
 
Zanimivih dogodkov je na naši zelo veliko, zato 
se nam je prejšnji mesec zgodilo, da so se nam 
trije članki izmuznili, za kar se gospema Mateji 
Fidler in Milanki Kralj, avtoricama člankov, 
opravičujemo. 
 

Veliko miru, zdravja in topline 
vam želimo v teh prazničnih dneh. 

V novem letu pa naj bo 
vaš korak odmeven, 

vaša beseda pogumna, 
vaše življenje iskrivo, ustvarjalno 

in polno lepih trenutkov! 
 
 
 
 

Najmlajši v mesecu oktobru – Mateja Fidler 
Prvi teden v  mesecu oktobru je namenjen otrokom. Tudi naši učenci 
so bili deležni nekaterih dodatnih dejavnosti. V 4. in 5. razredih 
devetletke smo izvedli naravoslovne dneve in ustvarjalno-likovne 
delavnice. Učenci 1. triade so bili deležni lutkovne predstave Promet 
ni hec. Na to temo so se odvijali tudi tehniški dnevi. Prvošolci so 
ustvarjali iz jesenskih plodov, posladkali pa so se tudi s pečenim 
krompirjem, jabolki in kostanjem. Obiskali so jih tudi policisti in jim 
povedali mnogo koristnega v zvezi s prometom in varnostjo. Veliko 
časa smo  namenili tudi igri, ogledu filmov in poslušanju glasbe. 
Učenci OPB pa so pod vodstvom svojih učiteljev pričarali v šolsko 
avlo kar pravo  jesen.  
Bilo je lepo, zato si takšnih dni še želimo.     

 
Piknik pri sv. Tomažu – Milanka Kralj 
V sončnem torkovem popoldnevu smo se planinci podali še na en pohod. Pot nas je vodila po gozdnih 
poteh in jasah. Na vrhu vojniškega hriba smo občudovali jesensko obarvano listje in modro nebo prepleteno 
s koprenastimi oblaki. Vsi smo nestrpno pričakovali nadaljevanje poti. Pri cerkvici sv. Tomaža smo se 
ustavili in pomalicali. Želja po cilju nas je gnala naprej. Še malo navzgor pa skozi gozd in že smo prispeli na 
cilj. 
Vonj pečenega kostanja, napitek in rahla utrujenost so nas potegnili na klopi. Uživali smo ob dobrem 
kostanju, naši spremljevalci pa so bili zadovoljni ob pogledu na vesele planince. Nato nas je čakala pot do 
šole, kjer so nas čakali starši. Bilo je lepo in veselimo se že novih planinskih podvigov. 

 
Obisk podjetja Avto Celje – Mateja Fidler 
Učenci 2. in 3. razredov smo se razveselili ponudbe PSC Peugeot iz Avto Celja.  Povabili so nas na ogled 
in predstavitev poklicev, in sicer  prodajalec vozil, voznik, mehanik in serviser. Z modernim avtobusom so 
nas prišli iskat pred šolo in nas odpeljali v Celje, kjer so nas prijazno sprejeli. Z velikim zanimanjem smo si 
ogledovali nove avtomobile v salonu, avtovleko in mehanične delavnice. V salonu sta nam prodajalki 
predstavili video igrico Štirje bajsi. V spomin so nam podarili pobarvanko Alfred, čokoladice in nagradne 
kupone za vstopnice v živalski vrt. Pred salonom smo napravili še skupinske posnetke in se poslovili. Videli 
smo veliko zanimivega. V šoli smo podoživljali vtise ob izdelovanju vozil iz modelirne mase. 



Gledališka predstava Maček Muri – Mateja Fidler 
Kdo ne pozna knjige Maček Muri? Veliko otrok jo rado prebira. Učenci razredne stopnje so nestrpno čakali 
na 15. november, da so se odpeljali v Celje v Slovensko ljudsko gledališče. Tukaj namreč letos igrajo eno 
svojih največjih uspešnic, in sicer Mačka Murija. V dvorani smo se posedli, luči so ugasnile,  zavesa se je 
dvignila. Pisani kostumi, čudovita scena in glasba so nas silno pritegnili. Med igro smo zaploskali, saj je bilo 
res čudovito in zanimivo. Predstava je bila kar prekratka in kmalu smo se morali posloviti in oditi domov. 

Osmošolci nastopali v Banki Celje – Emilija Kladnik-Sorčan 
Tudi letošnjega novembra je manjša skupina učencev iz osmega razreda nastopila na občnem zboru 
upokojencev Banke Celje. S kulturnim programu, kjer so nastopili Nika, Mojca, Amadeja, Tomaž, Neža in 
Urška, so popestrili njihovo druženje. Tovrstno sodelovanje z banko je postalo že kar tradicionalno. Učenci 
tudi vedno prejmejo za svoj trud prikupna darila.  

Roditeljski sestanek za planinsko šolo v naravi – Aleš Kolšek 
V torek, 20.novembra 2007, smo v jedilnici naše šole pripravili 1. roditeljski sestanek za starše četrtošolcev 
OŠ Vojnik, POŠ Nova Cerkev ter POŠ Šmartno. Na njem smo podrobneje predstavili planinsko šolo v 
naravi, način plačila le-te, razdelili pa smo tudi prijavnice. Letošnjo planinsko šolo bomo izvedli meseca 
aprila 2008 na Celjski koči. 
 
Dejavnosti na POŠ Socka – Maja Kovačič 
 
Mesec november je bil pri nas v znamenju tehniških dni, saj smo imeli kar dva. 
14. novembra smo ga izvedli v 4. razredu, kjer smo izdelovali vozila na notranji pogon. 
27. novembra pa je imela tehniški dan kar cela šola. Ta dan smo v različnih delavnicah izdelovali novoletne 
voščilnice, aranžmaje in dekorativne predmete. 
Sredi novembra pa smo odšli v Celje, kjer smo si ogledali gledališko predstavo Maček Muri, v kateri smo 
neznansko uživali. 
 
Ta mesec pa si zasluži pohvalo Lucija Božnik, saj je osvojila bronasto priznanje na tekmovanju iz logike. 
 
Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev  
 
Otvoritev večnamenske dvorane s telovadnico – Ida Grobelnik 
3. november 2007 bo za Novo Cerkev, našo šolo in občino Vojnik 
zapisan z velikimi črkami. 
Sanje, ki smo jih sanjali kar dve desetletji, so postale resnične. 
Kulturni program, ki je bil izveden ob otvoritvi, so pripravili otroci šole in 
vrtca v sodelovanju s plesalkami in pevci OŠ Vojnik, moškim pevskim 
zborom, godbo na pihala in rogisti iz Nove Cerkve. 
Povabilu na slavnostni dogodek so se poleg krajanov odzvali mnogi 
gostje, med njimi tudi generalna direktorica Direktorata za vrtce in 
osnovno šolstvo, ga. Mojca Škrinjar, predstavnica Ministrstva za kulturo, 
ga. Lučka Žlender Jukič, in legendarni slovenski košarkar g. Ivo Daneu. 
Prireditev sta simpatično povezovala ga. Klavdija Winder Pantner, 
nekdanja učenka šole,  in petošolec Klemen Kozole. 
Mavrične barve, v katere smo bili odeti, nas bodo še dolgo spominjale na 
zadnji novembrski dan. Sedaj je tu prazničen december, za nas tak, kot 
še nikoli doslej. 

 
  
 
 
 
 
Družabna igrica Polžki – Suzana Jelenski 
V treh mesecih druženja v oddelku podaljšanega bivanja 
smo počeli marsikaj zanimivega. Poleg različnih dejavnosti 
ob tednu otroka smo pred jesenskimi počitnicami izdelali 
namizno družabno igro Polžki, s katero si lahko krajša čas 
vsa družina. 
 



Šola za starše - Simona Žnidar 
Tokrat smo v šolo za starše povabili predstavnika društva Srečanje, gospoda Zlatka Blažiča. Ker ima g. 
Blažič devetletne osebne izkušnje uporabe prepovedanih drog in petletne heroinske odvisnosti skozi in 
uspešno osvoboditev iz njenih spon, nas je spodbudil k razmišljanju o odgovornosti  za lastno življenje in s 
tem povezanimi odločitvami, ki temeljijo na vrednotah življenja.  
G. Blažič bo v mesecu decembru in januarju izvedel še delavnice za učence 8. in 9. razredov. 
  
Sobotna šola za nadarjene učence – Simona Žnidar 

Na veliko veselje učencev in  tudi 
mentorjevsmo začeli s sobotnimi šolami, v 
okviru katerih ponujamo številne dejavnosti, 
ko so namenjene učencem, ki so pripravljeni 
poleg šolskega dela narediti še kaj več. V 
delavnice so prišli vsi povabljeni učenci. 
Tokrat smo delali v naravoslovni delavnici, 
delavnici tujega jezika, športni delavnici, z 
veliko veselja pa smo reševali logične naloge 
in socialne zaplete. V vseh aktivnostih je bila 
zaželena inovativnost in kreativnost. 
Učencem je bila zelo všeč tudi malica, ki so 
jo lahko imeli v zbornici, učitelji pa smo bili za 
trdo delo poplačani z zagnanim delom in 
prijaznim odnosom naših učencev. 

 
S sobotnimi šolami, v katere bomo vključevali aktualne in učencem zanimive vsebine, bomo nadaljevali do 
konca šolskega leta. 
 
 
Tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah                                                        
Letos smo na naši šoli prvič izvedli tekmovanje iz nemškega jezika, ki je namenjeno učencem zaključnega 
razreda osnovne šole, ki izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja bralne in pisne sposobnosti 
sporazumevanja v nemščini. Naloge temeljijo na bralnem razumevanju, poznavanju in rabi jezika in pisnem 
poročanju. Udeležilo se ga je šest devetošolcev, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina 3, in sicer Viktorija 
Majger, Domen Ovtar, Martin Noner, Rok Kroflič, Mark Škoflek in Jaka Delčnjak. Priprave smo imeli 
dvakrat, ob petkih popoldne v mesecu novembru. Kljub temu da je tekmovanje razpisano za tiste, ki se 
nemški jezik učijo kot prvi tuj jezik, torej že od 4. razreda dalje, so se naši učenci odlično odrezali. Dva 
učenca sta uvrstitev na državno raven zgrešila le za nekaj točk, Jožef Mark Škoflek in Jaka Delčnjak, oba iz 
9. a, pa sta se uvrstila na nadaljnje tekmovanje, kar je že samo po sebi velik uspeh. 
 
 
                  
Dejavnosti  na POŠ Šmartno – Marjana Pikelj 
 
Krajevna skupnost  Šmartno  praznuje  svoj  
praznik  prav  na  martinovo, saj  je  naš  krajevni  
zavetnik  sv. Martin. Ob  tej  priložnosti  so  na  
krajevni  prireditvi   sodelovali  tudi  naši učenci.   
Tretješolci  so se predstavili s plesno   točko, 
petošolci  pa  so  krajanom povedali, kaj  pogrešaj  
in kaj jih moti  v  domačem  kraju.  
 
Z velikim  veseljem pa smo  si  tudi  mi  15. 
novembra letos ogledali   gledališko predstavo  
Maček   Muri, ki  nas  je  vse  zelo, zelo  navdušila. 
 
Ker pa  se  bližajo  praznični  dnevi,  smo se z  
učenci  že  začeli pripravljati nanje. Izdelovali  smo  
božično-novoletne okraske in  pletli adventne  
venčke. 
 
 



Šolski parlament – Simona Žnidar 
29. 11. 2007 smo imeli prvi šolski parlament, na katerem smo se pogovarjali o hišnem redu. Udeležili so se 
ga predstavniki oddelčnih skupnosti od 5. do 9. razreda. Predstavili so delo pri  razrednih urah. Skupna 
ugotovitev je bila, da ni nobenih pripomb na hišni red, kar nekaj oddelčnih skupnosti pa je predlagalo 
prepoved ličenja in neprimernega oblačenja. Veliko smo se pogovarjali o nadzorovanju upoštevanja reda in 
sankcijah za kršitelje. Učenci so predlagali, da se kršitelji za svoja dejanja »odkupijo« s kakšnim družbeno- 
koristnim delom. O različnih oblikah tega pa se bomo pogovorili na našem naslednjem parlamentu. 
 
Šolsko tekmovanje v znanju angleščine – Grega Rojc 
V četrtek, 22. novembra letos, je bilo šolsko tekmovanje v znanju angleščine. Udeležilo se ga je 16 
devetošolcev. Bronasto priznanje je osvojilo 10 učencev, od teh pa jih je pet doseglo tolikšno število točk, 
da se bodo pomerili v znanju angleščine tudi na državnem tekmovanju. Ti učenci so: Uroš Jurgec, Rok 
Kroflič, Martin Noner, Tomaž Tekavc in Dejan Vozlič. Iskrene čestitke. 
   
ŠKL – Robert Suholežnik 
V mesecu novembru je naša šola gostovala v Šmarju 
pri Jelšah. Domačini so pokazali, da so letos eden 
glavnih favoritov lige, saj so nas tudi prepričljivo 
premagali. 
 
 
Občinsko prvenstvo v košarki za starejše dečke in 
deklice – Robert Suholežnik 
Letos se je obema ekipama naše šole uspelo uvrstiti v 
finale občinskega prvenstva. Na koncu so dečki 
osvojili tretje, deklice pa drugo mesto, kar jim je 
zagotovilo uvrstitev na področno tekmovanje. Vsem 
nastopajočim čestitamo za borbeno igro in uspešno 
zastopanje naše šole. 
 
Kviz gasilske mladine – Milena Jurgec  
22. 10. 2007 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 tekmovali za 
PGD Nova Cerkev in  osvojili 1. mesto. 26. 11. 2007 pa so sodelovali tudi na državnem tekmovanju v 
Turnišču. Predsednik komisije za mladino je Branko Dobovičnik iz Dobrne. 
Naša ekipa je osvojila zlato priznanje, za pokazano znanje pa si zaslužijo čestitke. 
 
Vzorni učenci meseca novembra – Simona Žnidar 
 
5. c Tinkara STARČEK – za nesebično pomoč sošolki 
 
7. a Tina ROČNIK – za vestno delo blagajnika, Domen SIMONIČ – za vestno delo tajnika, Taja 

KUZMAN – za vestno delo predsednika oddelka 
 
7. b Tilen KOZOLE – za vestno in uspešno učno pomoč 
 
8. c Jure SENTOČNIK – za osvojeno 2. mesto na državnem gasilskem tekmovanju 
 
9. a Rok KROFLIČ in Martin NONER – za osvojeno bronasto priznanje iz tekmovanja iz nemškega 

jezika, Jaka DELČNJAK in Mark ŠKOFLEK – za uvrstitev na državno tekmovanje v znanju 
nemškega jezika 

 
9. b Gregor STOLEC – za osvojeno 2. mesto na državnem gasilskem tekmovanju, 

Petra VIVOD – za vestno delo blagajničarke v oddelku, Janez SMRKOLJ – za vestno delo 
blagajnika 

 
9. c Uroš JURGEC – za osvojeno 2. mesto na državnem gasilskem tekmovanju. 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 



 
 
 
 
 
 
 
 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
 
 

Kakor pozlačena skrinja 
novo leto se nam zdi, 

vsega je po malem notri, 
vsak iz skrinje kaj dobi. 

Nina Brunčič, 5. a 
 

 
 
 
Pozdravljeni v novem, čisto novem letu. Gotovo ste si 
tudi tokrat zadali veliko ciljev. Lepim željam se 
pridružujemo tudi mi. V tokratni številki vas bomo 
seznanili z dejavnostmi, ki smo jih počeli v veselem 
mesecu decembru. 

 
 
Miklavževanje na Celjski koči – Milena Jurgec 
V soboto, 1. decembra 2007, so na Miklavževanju, ki so ga pripravili na Celjski koči, sodelovali tudi učenci naše 
šole. Sodeloval je pevski zbor POŠ Socka, učenci 2. b iz Vojnika in precej učencev predmetne stopnje. 
Prireditev je potekala zunaj, kjer je bilo zelo mrzlo, zato so imeli učenci kar nekaj težav s svojimi instrumenti. 
Organizatorji so bili zelo zadovoljni, saj se je Miklavževanja udeležilo veliko otrok, Miklavž pa je prav vse obdaril. 
 
2. tehniški dan v 7. razredu – Petra Strnad 
V sredo, 5. 12. 2007, je za učence sedmih razredov potekal 2. tehniški dan. Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine. 
V prvi so izdelovali novoletne voščilnice, v drugi izdelke za na novoletno jelko, tretja skupina je poskrbela za 
dekoracijo šole, četrta skupina pa je ustvarjala iz lesa in das mase. V vsaki skupini so učenci in učenke izdelali po 
dva izdelka. En izdelek so lahko odnesli domov, drugega pa smo uporabili pri dekoraciji šole. Nekaj najlepših 
novoletnih voščilnic smo podarili za prodajo na božično-novoletnem sejmu in tako tudi mi nekaj prispevali za Šolski 
sklad. 
                                                                                                                             
Božiček na obisku – Mateja Fidler 
Težko smo čakali zadnji dan pouka v mesecu decembru. Vsi smo 
namreč nestrpno pričakovali obisk Božička. S pesmijo in klici smo ga 
končno priklicali. Veselo nas je pozdravil, nam  povedal pravljico, 
učence od 1. do 3. razreda pa je še razveselil z darili. 
Vsakemu izmed nas je stisnil roko in zaželel uspešno novo leto. 
Učence 4. in 5. razreda pa je pozdravil,  jih prijazno nagovoril in 
razveselil z bonbončki, ki jih je imel v velikem cekarju. Nato smo se z 
njim še fotografirali in ga  poprosili, da nas obišče tudi v naslednjem 
letu.                                      

                                                                                                    
Snežaki v šoli – Milanka Kralj 
Učenci 2. razreda so se svojim staršem predstavili z igrico Snežaki v šoli in tako pričarali prijetno prednovoletno 
vzdušje. Ob koncu predstave so učenci staršem izročili skromna darilca, voščilnice in mnogo lepih želja za 
prihajajoče leto. Naslednji dan pa nas je v resnici pričakal sneg. Kdo ve, mogoče smo ga priklicali prav mi. 

                                                               
Veveriček posebne sorte –Mateja Fidler 
V mesecu decembru so učence razredne stopnje s poučno igrico Veveriček posebne sorte razveselili igralci skupine 
Za boljši svet. Na zanimiv način so nam prikazali, kako težko se je včasih, predvsem drugačnim, vključiti  v 
prijateljske odnose. Z malo dobre volje in strpnosti pa lahko storimo veliko. Tudi mi smo kdaj pa kdaj Veverički , še 
večkrat pa tisti, ki takšne Veveričke sprejemamo medse. Ogledali smo si kratko igrico, ki pa nam je dala zelo veliko.            



Tehniški dan v 9. razredu - Polona Bastič 
2. 12. 2007 smo v devetih razredih izvedli 2. tehniški dan na temo aditivi v živilih. Učenci so si najprej ogledali 
dokumentarni film, ki je prikazoval zdravstvene težave in posledice pretiranega uživanja enolične in hitre hrane. 
Sledil je teoretični del o vrstah aditivov in njihovih oznakah, ki jih živilska industrija dodaja hrani. Med aditive sodijo 
tudi barvila. Med seboj smo pomešali tri in s pomočjo kromatografije dokazali, katera barvila je vseboval vzorec. 
Eno šolsko uro pa smo posvetili prebiranju deklaracij različnih živil in odkrili kar nekaj zanimivih mešanic aditivov. 
Tehniški dan smo sklenili z mislijo, da se aditivom v hranil lahko izognemo, če smo pozorni na to, kaj jemo. 
 
Tehniški dan v 8. razredu -  Polona Bastič 
Tokratni tehniški dan je potekal na temo od vlakna do blaga, izvedli pa smo ga na Srednji tehnični in poklicni šoli 
Zreče.  
Osmošolci so spoznali delitev vlaken glede na izvor, njihove lastnosti in najpogostejše tekstilne izdelke iz 
posameznih vrst.  
Kako iz volnenega vlakna dobimo prejo oziroma nit, nam je s pomočjo kolovrata prikazala gospa Zofka. Z različnimi 
vzorci blaga smo nabirali izkušnje, kako ločiti tkanine, vlaknovine in pletenine. 
Po teoretičnem delu smo se razdelili v skupine in delo nadaljevali v štirih delavnicah. Slikali so na svilo, zlagali 
prtičke iz blaga, vezli in iz flisa izdelovali novoletne okraske. 
V Zrečah smo preživeli zelo zanimiv in pester dan.  

Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 
7. decembra 2007 je na naši šoli potekalo 4. državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 
katerega organizator je Prirodoslovno društvo Slovenije.  
Bili smo ena od sedmih lokacij državnega tekmovanja. Gostili smo 167 učencev 8. in 9. razreda iz 51 osnovnih šol in 
njihove mentorje ter spremljevalce. Vstopnica za državno tekmovanje je bilo doseženih 80% točk s šolskega 
tekmovanja.  
Ob prihodu na šolo so se vsi udeleženci zbrali v avli prizidka. Sledil je kratek kulturni program. Učenci so nato odšli 
v učilnice, mentorji pa so se zbrali v zbornici, kjer so dobili natančnejša navodila.  
Tekmovalci so odgovarjali na pisne naloge, tema pa so bile vodne rastline. Na voljo so imeli 90 minut časa. V 
jedilnici jih je nato čakala malica.  
Prvi občutki glede rezultatov so bili dobri. Uradni rezultati so potrdili, da so se naše učenke dobro odrezale. Srebrno 
Proteusovo priznanje so dosegle Sara Koprivnik, Viktorija Majger  in Nina Preložnik, vse učenke 9. c razreda. Za 
udeležbo na državnem tekmovanju velja pohvala tudi Valentini Špes iz 9. a in Sari Razgoršek iz 8. b. razreda. 
Udeleženci tekmovanja so domov odhajali zadovoljni, za organizacijo tekmovanja pa smo prejeli tudi veliko pohval. 
 

Jelkovanje – Gregor  Rojc 
Kot vsako leto smo tudi letos zadnji šolski dan koledarskega leta organizirali 
novoletno praznovanje oziroma jelkovanje.  
V sklopu jelkovanja smo v telovadnici priredili ples, ki ga je otvoril šolski pevski 
zbor, športne igre, v katerih so se pomerili dekleta in fantje, ki našo šolo 
predstavljajo v ŠKL, in zabavne igre osmošolcev. Po prikazu svojih spretnosti so 
se ŠKL-jevci pomerili še z učitelji v zabavnih športno naravnanih igrah. Sledilo je 
še tekmovanje v igrah med predstavniki osmih razredov, ki so jim ga kot 
generalko pred bojem za ključ ob koncu leta pripravili devetošolci. Igre so bile 
zelo zabavne, kar je še dodatno popestrilo dogajanje v telovadnici. 
Seveda pa dogajanje ni bilo omejeno samo na telovadnico, pač pa se je veliko 
dogajalo tudi izven nje. Tako je bilo od začetka plesa možno v naši mali 
prodajalni po ugodni ceni kupiti različne napitke in prigrizke, tisti pa, ki niso 
najbolj navdušeni nad plesom, so si lahko namesto le-tega ogledali film. 

To dopoldne pa smo imeli na šoli tudi srečolov, zbrana sredstva pa so bila namenjena Šolskemu skladu. 
 
Natečaj za »naj voščilnico« - Ivanka Krajnc 
V mesecu decembru smo na šoli izvedli natečaj za najlepše voščilo in voščilnico. S svojimi izdelki so lahko 
sodelovali učenci razredne in predmetne stopnje. Učenci so se zelo potrudili, saj smo prejeli veliko čudovitih 
voščilnic. 
Ker so bile vse želje lepe in take iz srca, so bili tudi vsi učenci, ki so sodelovali na natečaju, nagrajeni.  
Nagrade smo podelili na jelkovanju v telovadnici, vse 
voščilnice pa so na razstavi v naši knjižnici. 
  
Pa še eno nagrajeno voščilo: 
 
Nikoli ne veš, koliko zvezd sije zate, 
kot ne moreš vedeti, koliko src bije zate. 
Vedi pa, da vedno za nekoga obstajaš. /Lucija Krašovec, 9. c/  
 



Šola za starše – Simona Žnidar 
Tokratno srečanje smo s terapevtoma družinskega inštituta Bližina namenili družinskim pogovorom o drogah, 
motnjah hranjenja in samopoškodovanja.  
Skupna ugotovitev razmišljanj je bila, da je v ozadju neke odvisnosti vedno napačna pot za zadovoljitev neke 
normalne potrebe (potreba po varnosti, potreba po sprejetosti, potreba po zabavi ipd.). Starši nismo odgovorni za 
otrokove poskuse uživanja droge, smo pa odgovorni, če ostanejo na njej. Kar se mladostnikom dogaja, je vedno 
odraz nečesa širšega in je največkrat neubeseden simptom nečesa, kar se dogaja v družini. 
 
Predavanje za devetošolce - Simona Žnidar 
V sredo, 12. 12. 2007, so se devetošolci srečali s predstavnikom društva Srečanje, ki jim je skozi osebno izkušnjo 
srečanja z drogo poskušal približati prave vrednote življenja . Poudarli je pomen prevzemanja odgovornosti za 
lastno življenje in s tem povezanimi odločitvami in vrednotami. Skupaj so razmišljali o tem, kako se človek lahko 
osvobodi svojih odvisnosti in zakaj si je vredno pizadevati za avtonomno, enakovredno in svobodno življenje v vseh 
vidikih osebnega in socialnega  življenja. 
 
Prednovoletni bazar – Simona Žnidar 
V prvem tednu meseca decembra smo po simboličnih cenah na šolskem hodniku prodajali izdelke, ki so jih v 
okviru pouka in različnih interesnih dejavnosti pripravili naši učenci. Bili smo zelo uspešni, saj smo s prodajo 
zaslužili  552.02 evrov, ki smo jih nakazali v Šolski sklad. 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ Socka – Maja Kovačič 
 
V decembru smo pred popoldanskimi govorilnimi urami prodajali naše izdelke 
(voščilnice, aranžmaje, slike…. za Šolski sklad. Pri izdelavi in prodaji smo bili 
zelo uspešni. 
V tem mesecu nas je na šoli obiskal policist. V petem razredu je imel 
predavanje o varnosti pri uporabi pirotehničnih sredstev, v prvem in drugem pa 
o varnosti v prometu, uporabi rumenih rutic … Otrokom je razdelil tudi 
novoletna darila (svinčnike, zgibanke…). 
 
Za starše in druge krajane smo pripravili igrico Izgubljena snežinka. Igrica nas je preselila v leto 2257, ko na našem 
planetu ljudje niso več poznali snega. Zemlja je bila namreč preveč onesnažena in na njej je za zimo postalo 
pretoplo. A zima se ne da. Vrne se na naš planet, da bi razveselila otroke. V igrici so nastopali vsi učenci naše šole, 
na koncu pa so se jim ob novoletnem voščilu pridružile še učiteljice. 
  
Zadnji šolski dan, 21. 12. 2007, pa smo imeli kulturni dan. Na šoli 
nas je obiskal Božiček. Z njim smo rajali, se veselili in prepevali. Po 
malici pa smo si ogledali predstavo Krtek Zlatko ali Kakec, ki je 
padel z neba. Ob njej smo se prav vsi iz srca nasmejali in dobre 
volje odšli domov na težko pričakovane božično-novoletne 
počitnice. 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV – Ida Grobelnik 
 
Ustvarjalna delavnica novoletnih voščilnic 
V soboto, 8. 12. 2007, so  mnogi naši učenci skupaj s starši ustvarjali  voščilnice. Ves material so pripravile članice 
Turističnega društva Nova Cerkev, ki so delo tudi vodile. Druženje je bilo prijetno in koristno. Nekaj fotografij si lahko 
ogledate na spletni strani TD. 
 
Praznični tehniški dnevi - V petek, 14. decembra letos, smo pričeli z 
izdelovanjem novoletnih okraskov. Izdelovali smo različne okraske iz papirja, 
das mase, slanega testa, posejali  pa smo tudi božično žito. Na hodniku smo 
z veseljem krasili smrečico, pod katero smo zložili »darila«. 
 
Športne igre - 20. 12. 2007  je bilo naše dopoldne športno obarvano. 
Učenci prve triade so se preizkusili v različnih spretnostih, učenci  4. in 5. 
razreda pa so tekmovali v igrah z žogo. Vsi so prejeli »Božičkove kolajne«. 
 
Drugi kulturni dan - 21.decembra  smo si v telovadnici ogledali lutkovno 
predstavo  Kakec, ki je padel z neba, v  izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-fru.  Predstavo sta nam  skoraj v celoti 
podarila KS in TD Nova Cerkev. Po malici smo ob bučni glasbi našega »glasbenega  tehnika«, g. Greg, zarajali z 
Božičkom, ki je bil v zelo dobri plesni kondiciji. 
Ko je iz svoje vreče potegnil nekaj žog, smo se vsi strinjali, da nas je tokrat obiskal Božiček, ki da veliko na šport. 
 



Na božičnem  koncertu z Modrijani - V petek, 21.12. 2007, so Nika, Amadeja, Mojca, Ema in Andrej izdali svoje 
novoletne želje vsem, ki so prišli na božični koncert Kam le čas beži. Držimo pesti, da se jim želje uresničijo. 
 
DEJAVNOSTIH  NA POŠ  ŠMARTNO  V ROŽNI DOLINI – Marjana Pikelj 
 
V mesecu decembru so se v našem kraju zvrstili številni  kulturni dogodki, na katerih so sodelovali tudi naši učenci. 
V sredini decembra smo se odzvali  povabilu  Kork in  s folklornimi plesi nastopili  na dobrodelnem  koncertu  
RK  Šmartno.  
Vsakoletno  novoletno  prireditev  za   krajane  smo  izvedli 17. decembra. Glavno  besedo  in  rdečo  nit  dogajanja  
na odru  smo  zaupali  duhcem, ki so  stopali  v pravljice ter na oder zvabili igralce,  plesalce,  pevce  ter spregovorili  
še v angleškem  jeziku. Skupaj   smo preživeli prijetno popoldne. 
 
Zadnji  dan pouka pred   božično- novoletnimi počitnicami  pa smo  namenili  plesu  in  igricam. Prav posebno pa 
smo se  veseli  obiska Božička. V njegovi družbi smo se z dobrimi  željami  poslovili  od starega leta.  
                                                                                         
Otroci in starši nastopili skupaj - Monika Dimec 

 
Otroke in krajane naše skupnosti je tudi letos obiskal 
Božiček. Pri obdarovanju so mu pomagale prizadevne 
članice Kork, ki so materialna sredstva pridobile z 
dobrodelnim koncertom. 
Z igrico Osumljeni volk so jih razveselili učenci petega 
razreda.  V igro so učenci vključili tudi svoje starše. 
Igrati in nastopati s starši je gotovo nekaj posebnega. 
Starši in otroci so pod mojim vodstvom pripravljali 
nanjo v večernih urah in z njo presenetili občinstvo, ki 
je to novost navdušeno sprejelo. Igrico so pripravili za 
šolsko novoletno prireditev in se zraven pošteno 
zabavali.  
Tudi Božiček je takšno sodelovanje otrok in staršev 
zelo  pohvali. 

VZORNI UČENCI – Simona Žnidar  
 
5. a  Alen TILINGER – za nastop na Miklavževanju, Maja LEŠNIK in Anja DIMEC – za raziskovalno delo pri 

spoznavanju narave,  
5. b  Matic POČIVALNIK – za raziskovalno delo pri spoznavanju narave, 
5. c  Tinkara STARČEK – za nesebično pomoč sošolki 
8. b  Neža ZEME – za pomoč pri pripravi kompletov voščilnic za prodajo, pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja 

iz biologije  in za pomoč pri izvedbi novoletnega srečolova, Tomaž KAMENIK  in Urška OPRČKAL – za nastop 
na Miklavževanju, 

8. c  Mojca ŽERJAV in Lea Laura JAZBINŠEK – za vestno opravljanje blagajniških poslov, Nika ŠALOVEN, Nace 
VIVOD in Mojca ŽERJAV – za nastop na Miklavževanju, 

8. d  Sonja KRAŠOVEC in Jelena PERIČ – za pomoč pri pripravi kompletov voščilnic za prodajo, za pomoč pri 
izvedbi državnega tekmovanja iz biologije in za pomoč pri pripravi in izvedbi novoletnega srečelova in 
prednovoletnega bazarja, Lucija SLAPNIK in  Kaja RIBEŽL  – za pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz 
biologije, Lucija ŠPEGLIČ- za pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz biologije in pomoč pri pripravi in 
izvedbi novoletnega srečelova in prednovoletnega bazarja, 

9. a  Mark ŠKOFLEK – za nastop na Miklavževanju,  
9. b  Ajda STROPNIK – za pomoč pri pripravi kompletov voščilnic za prodajo, pomoč pri izvedbi državnega 

tekmovanja iz biologije in za pomoč pri pripravi dobitkov za novoletni srečelov,Petra VIVOD in Neja FINK – za 
pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz biologije, 

9. c  Sara KOPRIVNIK, Viktorija MAJGER in Nina PRELOŽNIK – za doseženo srebrno Proteusovo priznanje, 
Urška KRESNIK, Urška KOŠTOMAJ in Lucija KRAŠOVEC – za pomoč pri pripravi kompletov voščilnic za 
prodajo, za pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz biologije in za pomoč pri pripravi dobitkov za novoletni 
srečelov,Uroš JURGEC – za nastop na Miklavževanju 

 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniška obdelava: Jure Uranič 
 



 
 
 



Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, 
prehiter za tiste, ki se boje, 
predolg za tiste, ki žalujejo, 
prekratek ta tiste, ki se veselijo, 
toda za tiste, ki ljubijo, je neskončen. 
 
Ujemite kakšne trenutke časa samo zase in za svoje bližnje. 
Pa ne samo ta teden, ko se vse vrti in govori o ljubezni. Tudi 
mi smo jih in o njih vam poročamo v tej številki Vojča. 
 
Ples devetošolcev – Maša Stropnik 
V petek, 18. 1. 2008, se je devetošolcem izpolnila velika želja. 
Na šoli smo jim dovolili organizirati ples, ki se ga je udeležilo 
okoli 30 učencev. 
Dekleta in fantje so plesali, se zabavali in se imeli zelo lepo. 
Družbo pa jim je  delalo pet dežurnih učiteljev.  
 
Roditeljski sestanek za starše učencev in učenk 5. razreda devetletke – Majda Rojc, 
ravnateljica 
Na roditeljskem sestanku smo staršem predstavili program poletne šole v naravi, ki bo tudi letos 
organizirana na Debelem rtiču. Pokazali smo jim tudi nekaj posnetkov iz preteklih let, da so si lahko 
ustvarili vtis o bivanjskih pogojih, načinu dela in vzdušju na morju. Starši so nam že vrnili prijavnice in 
od celotne generacije se šole v naravi ne bodo udeležili le trije otroci. 
Upam, da bomo tudi letos na morju preživeli pet nepozabnih dni in se vrnili domov zdravi ter  
bogatejši za nova prijateljstva in znanja. 
 
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je v letu 2007/2008 doletelo kar nekaj sprememb. Po novem 
poteka tekmovanje na 3 stopnjah: šolsko, regijsko in državno. Prenovljena je vsebinska oblika 
tekmovanja – piše se samo razlagalni spis. Način preverjanja znanja je povezan s cilji tekmovanja, ki 
so predvsem spodbujati književno ustvarjalnost mladih in pokazati njihovo zmožnost doživljanja, 
razumevanja in vrednotenja leposlovnega dela. 
Letošnja tema tekmovanja je Drug svet in svet drugega. Učenci so brali dela pisateljice Janje Vidmar: 
Nimaš pojma, Prijatelja, Princeska z napako in se podrobneje seznanili z ustvarjalko in njenimi 
drugimi deli. 
Šolskega tekmovanja, ki je bilo 17. 1. 2008, se je udeležilo devet učencev iz 9. razredov in dve učenki 
iz 8. razreda. Na tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati: bronasto priznanje so dosegli Nika 
Šaloven, 8.c, Kristina Ledl, 9.c, Petra Vivod, 9.b, Uroš Jurgec, 9.c. 
 
Najbolje uvrščena tekmovalca iz 9. razredov in ena učenka iz 8. razredov se bodo udeležili regijskega 
tekmovanja za srebrno Cankarjevo priznanje, ki bo 14. 2. 2008 na OŠ Ljubečna. 
 
Državno tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah  
V petek, 25. januarja 2008, sta se Jaka Delčnjak in Jožef-Mark Škoflek, oba iz 9. a razreda, udeležila 
državnega tekmovanja iz nemškega jezika, ki je potekalo na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju. 
Tekmovanje je trajalo od 14. ure do 15.30, rezultati pa bodo znani v drugi polovici februarja. 

 
Tekmovanje iz znanja angleškega jezika – Gregor Rojc 
Konec januarja je našo šolo na tekmovanju iz znanja iz angleškega jezika zastopalo pet učencev, in 
sicer Tomaž Tekavc, Uroš Jurgec, Rok Kroflič, David Vozlič in Martin Noner. Vsi so se odrezali 
solidno, še posebno uspešen pa je bil Tomaž Tekavc, ki je osvojil srebrno priznanje, za kar mu 
iskreno čestitam. 
 
Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje – Edi Fidler 
28. januarja 2008 smo tekmovali tudi v znanju kemije. Učenci 7. in 8. razreda so osvojili štiri bronasta 
priznanja. Trije med njimi pa se bodo 15. marca borili na državnem tekmovanju tudi za srebrna in 
zlata Preglova priznanja. To so Primož Žlavs, Mark Škoflek in Tomaž Tekavc. Vso srečo.  
 



Učni uspeh ob 1. konferenci na celotni šoli – Majda Jelen 
 

ŠOLA RAZRED ŠTEVILO 
OTROK 

ŠTEVILO 
POZITIVNIH

UČNI USPEH 
(%) 

1. 6 6 100(opisno) 
2. 8 8 100(opisno) 
3. 6 6 100(opisno) 
4. 6 6 100 

5./9 2 2 100 

Podružnična šola 
SOCKA 

5./8 7 7 100 
1. 2 2 100(opisno) 
2. 6 6 100(opisno) 
3. 10 10 100(opisno) 
4. 12 12 100 

Podružnična šola 
ŠMARTNO 

5./9 13 13 100 
1. 9 9 100(opisno) 
2. 21 19 90,5(opisno) 
3. 13 13 100(opisno) 
4. 15 15 100 

Podružnična šola 
NOVA CERKEV 

5./9 17 17 100 
1.a 20 20 100(opisno) 
1.b 19 19 100(opisno) 
2.a 19 19 100(opisno) 
2.b 21 21 100(opisno) 
2.c 19 19 100(opisno) 
3.a 22 21 95,4(opisno) 
3.b 21 21 100(opisno) 
4.a 25 25 100 
4.b 23 23 100 

5.d/9 16 16 100 

Razredna stopnja 
VOJNIK 

5.e/9 22 22 100 
SKUPAJ 227 226 99,6 

5.a/8 21 20 95,3 
5.b/8 22 22 100 
5.c/8 22 19 86 
7.a 25 24 96 
7.b 23 21 91,3 
7.c 21 20 95,3 
8.a 23 22 95,7 
8.b 24 22 91,7 
8.c 22 18 82 
8.d 21 18 86 
9.a 27 26 96,3 
9.b 23 19 82,8 

Predmetna stopnja 
VOJNIK 

9.c 26 22 84,8 
SKUPAJ 300 273 91,0 
SKUPAJ 680 650 95,6 

 
 
Tekme v ŠKL-ju – Robert Suholežnik 
Ob koncu meseca decembra je pri nas gostovala OŠ Šmarje pri Jelšah. Tokrat smo bili močno 
premagani. V skupini smo osvojili tretje mesto in se s tem uvrstili na turnir tretje uvrščenih. Ta turnir je 
potekal v Črnomlju sredi meseca januarja. Domačini so nas porazili z dvainsedemdeset proti 
šestintrideset. S tem se je sezona tekmovanj v Škl-ju za to šolsko leto zaključila. Pohvale vsem 
sodelujočim učencem in učenkam za redno obiskovanje treningov in zastopanje naše šole. 
Treningi bodo za  deklice  potekali še vse šolsko leto. Vse deklice, ki si želijo zastopati našo šolo in 
imajo rade košarko, vabim, da se nam pridružijo. 
 
 



Srečanje učencev 8. in 9. razreda z Zlatkom Blažičem - Emilija Kladnik Sorčan 
V decembru in januarju je naše najstarejše učence obiskal g. Blažič, ki jim je na srečanju z naslovom 
Zgodovina moje heroinske odvisnosti orisal svojo življenjsko pot od odvisnika do uspešnega, 
ozdravljenega človeka. V obliki predavanja je predstavil temeljni problem, ki ga je navedel k 
odvisnosti, opisal izkušnje narkomanskega življenja in pot ozdravljenja v komuni. Učenci so lahko v 
razgovoru tudi spraševali, kar jih je zanimalo in verjamemo, da je bilo za večino udeležencev 
srečanje, organizirano v času razrednih ur, poučno in koristno. 
 
POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI  
 
Izdelava glasbenih inštrumentov – Maja 
Grosek Drobnič  
Pri glasbeni vzgoji smo izvedli projekt z naslovom 
Otroška ljudska glasbila. Izdelovali smo preproste 
inštrumente, se naučili nekaj ljudskih pesmi in jih 
z izdelanimi inštrumenti tudi spremljali. Pri tem 
smo se neznansko zabavali in tudi veliko novega 
naučili. Odločili smo se,  da tak način dela 
uporabimo tudi pri drugih predmetih.  
 
Zbiralna akcija – Marjana Pikelj 
V   začetku  tega meseca  smo   z učenci  
ponovno  izvedli  zbiralno  akcijo  starega papirja. 
S  pomočjo  staršev in prijaznih krajanov  nam  je 
akcija  zelo  dobro  uspela. 
 
Ogled kmečke hiše – Marjana Pikelj 
V našem kraju  imamo  nadvse  zanimivo  staro  kmečko  hišo, ki  je  vredna ogleda. Z učenci  1. 2. in 
5. razreda smo se   namenili  na Brezovo, kjer  ta hiša stoji.  V njej   smo si res lahko  predstavljali,  
kakšno  je bilo  življenje  prednikov, ki  so v njej bivali. 
 
                                                                               
POŠ NOVA CERKEV - Ida Grobelnik 
 
Pustne  delavnice 
Januar je bil tokrat pri nas v znamenju priprav na tradicionalni 
pustni karneval v Novi Cerkvi. 
Kot vsako leto so nam starši tudi tokrat priskočili na pomoč pri 
izdelovanju pustnih kostumov. Ustvarjali so skupaj z otroki in 
nastale so čudovite maske, ki si jih že lahko ogledate na internetni 
strani Turističnega društva Nova Cerkev. 
Za pomoč se jim iskreno zahvaljujemo. 
 

 
POŠ SOCKA – Maja Kovačič 
V januarju smo pripravili popoldansko delavnico 
za učence in starše. Skupaj smo izdelali 
skupinsko masko travnik pomladi. Z njo smo 
sodelovali na pustnem karnevali v Novi Cerkvi. 
Na tej delavnici smo skupaj risali, šivali, rezali, 
barvali, lepili … Najlepše se zahvaljujemo za 
pomoč vsem, ki so na popoldansko delavnico 
prišli in nam pomagali, še posebej pa gospe in 
gospodu Pesanu, ki sta pripravila šablone 
cvetic in krtkov. Najlepša hvala! 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniška obdelava: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Mesec je naokoli in pred vami se nahaja sveža številka Vojč poroča. Po nekoliko umirjenem januarju se 
je v tem mesecu na naši šoli dogajalo zelo veliko stvari, na katere vas želimo opozoriti. 
 
Vsem mamicam ob prazniku čestitamo pa tole pesmico podarjamo. 
 

»Mamica, ne jezi se, 
če sonček se skrije. 
Jaz sem tvoj sonček, 

ki ves dan ti sije. 
 

Mamica, ne jezi se, 
če sonček ne greje. 

Stisni se k meni, 
pa bo tudi tebi topleje. 

 
Mamica, ne jezi se, 

če svetlo ni, 
ali ne vidiš lučke – 

to so moje oči.« 
 
Tehniški dan v sedmem razredu – Petra Strnad 
V torek, 5. 2. 2008, je za učence sedmih razredov potekal 3. tehniški dan. Učenci so bili razdeljeni v štiri 
skupine. V prvi skupini so izdelovali zastavice Češke, v drugi lepljenko vojniškega in čeških pevskih zborov, v 
tretji krtke iz  stiropora (na temo risanke Krtek), četrta skupina pa iz lesa in flisa palčke Smuke.  
Izdelke smo shranili in jih bomo uporabili v mesecu marcu pri projektu  Evropsak vas. 
  
Tretji tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič 
Ure tretjega tehniške dne so bile namenjene temi stanovanje,  izvedli pa smo ga na Srednji tehniški in poklicni 
šoli Zreče.  
Devetošolci so se v uvodnem teoretičnem delu seznanili s posameznimi stanovanjskimi prostori ter spoznali 
zakonitosti njihovega urejanja in opremljanja. Zanimivo je bilo izvedeti, kakšno barvo in dekorativne dodatke 
naj izberemo za prostor, da se bomo v njem počutili prijetno.  
Po teoretičnem delu smo se razdelili v skupine in delo nadaljevali v delavnicah. Naredili smo si obložene 
kruhke, aranžmaje iz spomladanskega cvetja, slikali na steklo in ustvarjali v valentinovi delavnici. 
 
Šolsko tekmovanje iz zgodovine – Lijana Žerjav Žilavec 
1. februarja letos je bilo izvedeno šolsko tekmovanje iz zgodovine. Udeležilo se ga je 31 učencev. Bili so zelo 
uspešni, saj je kar 18 učencev osvojilo bronasto priznanje, od tega 12 predpisani nivo za udeležbo na 
državnem tekmovanju. Skladno s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja zgodovine ima naša šola pravico poslati 
na to tekmovanje samo 5 najboljših učencev. 
Bronasto priznanje so osvojili: Ledl Kristina, Tekavc Tomaž, Majger Viktorija, Majer Jaka in Škoflek Mark. Za 
udeležbo na državno tekmovanje pa so osvojili točke naslednji učenci: Preložnik Nina, Zakonjšek Matic, Jurgec 
Uroš, Razgoršek Sara, Gobec Ribar Mateja, Tekavc Sergeja, Vivod Petra, Šaloven Nika, Turnšek Uroš, Krajnc 
Žiga, Oprčkal Andrej, Kroflič Rok in Majcen Nina. 
Vsem iskrene čestitke! 
       
Tralala, hopsasa, pustne smo šeme… - Mateja Fidler 
Razposajeno in veselo  so  na pustni torek v šolo prihajali učenci razredne stopnje. Pravzaprav so v šolo prišli 
kavboji, Indijanci, Pike Nogavičke, čarovnice… Do odmora smo v razredih risali, barvali, izrezovali in oblikovali 
pustne maske. Po malici pa smo pripravili rajanje v avli. Posamezne razredne skupnosti so se predstavile s 
plesom, petjem in igranjem. Sledil pa je ples vseh maškar, ki so se jim pridružile tudi učiteljice. Pustno rajanje 
je bilo zelo prijetno. 
 
 
Roditeljski sestanek za učence 9. razredov – Irena Kalšek 
7. 2. 2008 je bil v jedilnici naše šole roditeljski sestanek za starše naših devetošolcev. Na njem sem jim 
predstavila postopek vpisa v srednjo šolo, programe, v katere se lahko vpisujejo učenci, kakšni so pogoji vpisa 
in novosti na tem področju. 



Informativni dan na srednjih šolah – Irena Kalšek 
Devetošolci in njihovi starši so se lahko udeležili ogledov srednjih šol. Informativni dan je bil v petek, 15. in 16. 
februarja letos, namenjen pa je bil vsem pa je bil učencem, ki letos zaklučujejo osnovnošolsko obveznost. 
  
Občinsko tekmovanje v košarki za mlajše dečke in deklice – Robert Suholežnik 
V mesecu februarju so se odvijala občinska in področna tekmovanja v košarki za mlajše dečke in deklice. 
Mlajši dečki so osvojili peto mesto. Za ekipo dečkov so nastopili Jaka Kugler, Tomaž Pantnar, Nik Pušnik, Jan 
Kačičnik, Žan Korošec, Urh Krajnčan, Dejan Ovtar, Žan Anderle, Domen Gobec, Timi Prevec, Žan Kovačič in 
Jernej Ledl. Deklice so zasedle drugo mesto in se uvrstile na področno tekmovanje. Na tem tekmovanju so 
osvojile četrto mesto. Vsem, ki so zastopali našo šolo, čestitamo! 

 
Ekipa dečkov ŠKL v nadaljnje tekmovanje – Robert Suholežnik 
Po pregledu ločenih rezultatov dečkov in deklic se je  v nadaljnje tekmovanje uvrstila ekipa dečkov. Ti se bodo 
13. marca pomerili na polfinalnem turnirju. Nasprotnici naše ekipe sta OŠ Rogaška Slatina in OŠ Šmarje pri 
Jelšah. V finale se bo uvrstila zmagovalka turnirja. 
 
2. sestanek Sveta staršev –Aleš Kolšek 
 
V sredo, 20. 2. 2008, je v jedilnici OŠ Vojnik potekal 2. sestanek Sveta staršev v tem šolskem letu, na katerem 
je bilo prisotnih 24 staršev. Svet staršev je sprejel naslednje sklepe: 
1. Učenci POŠ Šmartno morajo pri  kosilu prejemati vedno topel obrok. 
2. Učiteljice POŠ Šmartno naj s 6. šolsko uro pričnejo ob 12.35 in ne prej. 
3. Oba avtomata se iz šole odstranita. Učenci si bodo v jedilnici lahko kupovali sendviče, štručke in ostale 
priboljške iz programa zdrave prehrane. 
4. Rezultati ankete Vzgojnega načrta in sankcioniranje postopkov bomo obravnavali po posameznih oddelčnih 
skupnostih na okroglih mizah, in sicer:  
                          1. skupina - 1., 2., 3. razred Vojnik 
                          2. skupina – 4., 5. razred 
                          3. skupina – 5. r,/8, 7. razred 
                          4. skupina – 8., 9. razred 
                          5. skupina - na vseh podružničnih šolah. 
Možnost sodelovanja v razpravi pri pripravi Vzgojnega načrta šole je tudi na forumu na šolski spletni strani. 
5. Šola bo pridobila več ponudb za odkup rabljenih tonerjev in kartuš  po najugodnejši odkupni ceni. 
6. Program letošnjih razrednih ekskurzij in način izračuna prispevka staršev je bil soglasno potrjen. 
7. Predstavniki  Sveta staršev so po javnem glasovanju delo ravnateljice soglasno ocenili z oceno odlično. 
8. G. Arnold Ledl bo na odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik naslovil pobudo za dosledno upoštevanje 
in izvajanje prepovedi prodajanja alkoholnih pijač in tobačni izdelkov v gostinskih lokalih in trgovinah 
mladoletnim osebam. 
9. Zapisnik sestanke Sveta staršev je objavljen na naši šolski spletni strani. 
 
 
Slovenski kulturni praznik – Milena Jurgec 
 
V četrtek, 7. 2. 2008, so učenci, ki obiskujejo 
izbirno vsebino Gledališki klub, Mladinski pevski 
zbor in nekateri instrumentalisti pod vodstvom 
mentorja Aleša Kolška in zborovodkinje Emilije 
Kladnik Sorčan pripravili kulturni dan v obliki 
proslave v čast slovenskega kulturnega 
praznika. v Kulturnem domu v Vojniku. Ob 
čudovitih melodijah harfe, flavt in klavirja ter 
lepih pesmih, med drugimi ob Prešernovi Od 
železne ceste, so prikazali, kako se moramo 
vesti na kulturnih prireditvah, poleg tega pa tudi, 
kako se ne smemo. Gostoval je kvartet 
klarinetov Glasbene šole iz Celja. Program so ponovili trikrat, tako so si ga lahko ogledali vsi učenci od 
drugega do devetega razreda. Prepričani smo, da bo učencem ostal v spominu, predvsem takrat, ko se bodo 
udeležili proslav in raznih kulturnih prireditev.  
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Tekmovanje iz nemške bralne značke – Simona Šarlah 
V sredo, 6. februarja 2008, je ob 12.30 na naši šoli že drugo leto zapored potekalo tekmovanje iz nemške 
bralne značke. Udeležilo se ga je 55 učencev in učenk, ki se učijo nemški jezik kot drugi tuj jezik in tudi letos 
so se odlično odrezali. Med sedmošolci, osmošolci in devetošolci je 34 takšnih, ki so osvojili zlato priznanje, od 
tega je kar 8 učencev osvojilo vse možne točke (Katarina Žlavs, Domen Simonič, Lucija Dolšek, Taja Kuzman, 
vsi 7.a, Patricija Majger, Katarina Ograjšek, Matic Zakonjšek, vsi 8. a, in  Jožef Mark Škoflek, 9. a). Med vsemi 
najbolj izstopa Katarina Ograjšek iz 8. a, ki je osvojila kar dve zlati priznanji z vsemi možnimi točkami – za osmi 
in deveti razred. Srebrno priznanje je osvojilo 18 učencev in učenk. 
Vsem učencem in učenkam, ki so v tako velikem številu udeležili tekmovanja, čestitamo! 
 
Tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah 
25. januarja 2008 je na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju potekalo tekmovanje iz nemškega jezika na državni 
ravni, ki sta se ga udeležila dva učenca naše šole. V tem mesecu pa smo dobili tudi uradne rezultate. Jožef 
Mark Škoflek iz 9. a je osvojil srebrno priznanje, Jaka Delčnjak, Rok Kroflič in Martin Noner pa so osvojili 
bronasta priznanja. Vsem iskreno čestitamo za odlične dosežke!  
 
Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
V četrtek, 14. februarja, je na OŠ Ljubečna potekalo regijsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo 
priznanje. Po uvodnem pozdravu in prijaznem sprejemu g. ravnatelja je sledil kulturni program, po njem pa je 
ga. Damjana Hrovat, vodja regijskega tekmovanja, podala navodila za tekmovanje.  
Tekmovanja so se udeležile tri najbolje uvrščene učenke s šolskega tekmovanja: Nika Šaloven, 8. c, Petra 
Vivod, 9. b, Kristina Ledl, 9. c. Vse učenke so se trudile doseči dobre rezultate.  
Srebrno priznanje sta osvojili Nika Šaloven in Kristina Ledl. Čestitamo! 
Pohvaliti je treba tudi gostoljubnost učiteljev in učencev OŠ Ljubečna. 
 
Šolsko tekmovanje v Veseli šoli -  Simona Žnidar 
Šolsko tekmovanje v znanju iz tem Vesele šole je potekalo 4. 2. 2008. Udeležilo se ga je 35 učencev od 
petega do devetega razreda. Pisali so v treh skupinah. Zadostno število točk za udeležbo na tekmovanju druge 
stopnje je doseglo 15 učencev. 
Za vse tekmovalce smo pred tekmovanjem organizirali pet ur skupnega ponavljanja, kar bomo storili tudi pred 
naslednjim tekmovanjem, ki bo v torek, 11. marca letos. Držimo pesti, da se bodo naši učenci tudi tokrat 
uspešno odrezali.  
 
Šolski sklad - Simona Žnidar 
V mesecu marcu bomo pobirali drugi prostovoljni prispevek v šolski sklad. Kot smo že poročali, smo bili z 
različnimi akcijami v tem šolskem letu uspešni in smo nabrali kar nekaj sredstev, s katerimi bomo lahko 
pomagali nekaterim učencem do udeležbe na pevskem gostovanju na Češkem, z novim didaktičnim 
pripomočkom pa bomo lahko razveselili  tudi skupino nadarjenih učencev in učence, ki obiskujejo izbirne 
vsebine iz področja naravoslovja. Učenci zaključnih razredov si zelo želijo nakupa disko luči, s katerimi bi bili 
šolski plesi še bolj zanimivi in privlačni. Upamo, da bodo tudi naše prihodnje akcije uspešne in bomo lahko 
uresničili še kakšno potrebo in željo učencev. 
 
Vzgojni načrt - Simona Žnidar 
V tem šolskem letu načrtno in sistematično pripravljamo Vzgojni načrt, ki ga moramo vse šole skladno z 
Zakonom o OŠ sprejeti do 1. 7. 2009. Že na začetku šolskega leta smo vse starše na skupnih roditeljskih 
sestankih, nato pa še v okviru oddelčnih sestankov, povabili k sodelovanju, saj je priprava Vzgojnega načrta 
naša skupna naloga in odgovornost. Vemo, da bo dobro pripravljen Vzgojni načrt pripomogel k ustvarjalnemu 
sodelovanju vseh, ki živimo in delamo na naši šoli in k doseganju naše vizije. 
V mesecu februarju smo za vse starše pripravili anonimno anketo, s katero smo želeli preveriti,  katerim 
vrednotam v praksi posvečamo dovolj pozornosti in katerim mogoče premalo. Zanimalo nas je tudi, koliko smo 
po vašem mnenju uspešni na področju vzgojnega delovanja. Zbirali smo predloge oz. želje po različnih oblikah 
sodelovanja med starši in šolo. 
O rezultatih ankete smo spregovorili že na sestanku Sveta staršev, več pa bomo o njih spregovorili na okroglih 
mizah, ki jih bomo izvedli v okviru posameznih oddelčnih skupnosti oz. podružničnih šol. 
Ker si želimo čim večji odziv staršev, smo predstavitev vsebine vzgojnega načrta pripravili tudi na šolskih 
internetnih straneh, odprli pa smo tudi forum, na katerem zbiramo mnenja, predloge ipd. 
Veseli smo, da se je večina staršev odločila za sodelovanje v anketi. Veseli smo mnogih priznanj in pohval, pa 
tudi kritik, ki nam bodo pomagale, da svoje delo tudi v prihodnje načrtujemo skrbno in z velikim posluhom za 
otroke in starše. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
Pustni karneval v Novi Cerkvi – Maja Kovačič 
 
Tudi letos smo se udeležili pustnega karnevala v Novi Cerkvi. Čeprav hude zime letos ni bilo, smo jo preganjali 
s pustno masko spomladansko cvetočega travnika. Naš travnik so krasili zvončki, trobentice ter žafrani. Da pa 
cvetice niso bile osamljene, so se jim pridružili še krtki, ki so nagajivo kukali iz zemlje. 
 
Vesela šola – Nataša Čerenak 
 
V mesecu februarju je potekalo šolsko  tekmovanje iz Vesele šole, kjer so učenci pokazali, kako so svoje 
znanje obogatili še z dodatnimi informacijami, ki so si jih pridobili s prebiranjem priloge Vesela šola, ki je v reviji 
PIL. Tekmovalo je 7 učencev.  Maša Felicijan, Mojca Oprčkal in Lucija Božnik so zbrale dovolj točk in 
osvojile bronasto priznanje. Uvrstile so se na regijsko tekmovanje, ki bo 11. marca. Za uspeh jim čestitamo in 
jim želimo veliko sreče na naslednjem tekmovanju.  
 
Zanimiv dan za petošolce – Nataša Čerenak 
 
Na naši šoli imamo kombinirane oddelke. Tako so letos skupaj v razredu petošolci devetletke in petošolci 
osemletke. V petek, 19. 2. , je bil za naše učence še posebej zanimiv dan, kajti pouk so imeli na centralni šoli v 
Vojniku. Najprej je učence pozdravila ga. Olga Kovač, ki jim je predstavila program dela v zimski šoli v naravi, 
ki se je bodo učenci udeležili v marcu. Nato so s knjižničarko  go. Ivanko Krajnc spoznali knjižnico. V 
nadaljevanju pa so petošolci osemletke imeli kuharski dan. Z go. Polono Bastič so pripravili okusno 
zelenjavno juho in slastne čokoladne mafine. Petošolci devetletke pa so imeli  tehniški dan na temo »Kaj jih 
poganja?«. Izdelali so preprost vetromer, vetrnico in vodno brizgalko. Na koncu smo se pridružili našim 
»kuharjem« in skupaj z njimi poskusili kuharsko mojstrovino, ki so nam jo pripravili.  Moramo priznati, bila je 
odlična.  
 
 
Tehniški dan v tretjem in četrtem razredu - Maja Kovačič 
 
Kombiniran oddelek tretjega in četrtega razreda se je 13. februarja letos odpravil v Celje. Imeli smo tehniški 
dan, v okviru katerega smo si ogledali tovarno pisal Viva in Center za ločevanje odpadkov Dinos.  
V tovarni pisal Viva so nas prijazno sprejeli, nam pokazali, kakšna pisala izdelujejo in kako pisala nastanejo.  
Z oblikovalcem, ki skrbi za zunanjo podobo pisal, smo risali papige. Uporabljali smo seveda pisala tovarne 
Viva.  Ob koncu obiska so nas v tovarni še prijazno obdarili. Vsak je dobil nalivno pero, bombice, flomastre in 
stojalo za pisala.  
Odpravili smo se še v Dinos. Tu smo si ogledali ločevanje odpadkov. Povedali so nam tudi, kaj se s temi 
odpadki dogaja, ko jih zberejo in preberejo. Obljubili smo jim, da bomo skrbeli za naše okolje in pridno ločevali 
odpadke.  
 
 
Tradicionalni pohod po poteh 14. divizije - Maja Kovačič 
 
V petek, 22. 2. 2008, so učenci naše šole sodelovali s kulturnim programom na Tradicionalnem pohodu po 
poteh 14. divizije, ki ga organizira Šaleška konjenica. Na tem pohodu sodelujejo udeleženci z vse Slovenije. 
Letos pa se ga je udeležil tudi gospod Dolničar, borec 14. divizije. 
 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO 
 
 
Ob  slovenskem  kulturnem  prazniku  - Marjana Pikelj 
 
Na šoli smo ob kulturnem prazniku gostili  čarodeja Janija Jošovca.  Učenci  so  bili  navdušeni  nad  njegovimi  
čarovniškimi  triki in  v njegovi  družbi smo  preživeli  prijetno  urico. 
 
 



Pustovanje – Marjana Pikelj 
 
Pust, pust,  krivih  ust   je  na  pustni  torek obiskal   tudi  našo  
šolo. Skupaj  z njim  smo  oblečeni  v klovne, princese, gusarje in 
še druge maske ob  glasbi  rajali in se veselili tudi mi. 
 

 
 
 
 
 
 
Tehniški dan – Monika Dimec  
 
21. 2. 2008 smo pri naravoslovju in tehniki izvedli tehniški dan. 
Izdelali smo vetromer, vetrnico in vodno brizgalko. Pri delu smo 
morali biti zelo natančni. Nastale izdelke smo tudi preizkusili. Bilo 
je zabavno in hkrati poučno. 
 

 
 
Moja knjiga in Naš časopis – Maja Drobnič Grosek 
 
V 3. razredu smo v okviru slovenskega jezika izvedli dva projekta, in sicer 
Moja knjiga  ter Naš časopis.  
O posameznem projektu smo se najprej pogovorili, si razdelili vloge in 
potem začeli z delom. Učenci so se »prelevili« v pisatelje in ustvarili svojo 
knjigo, ki so jo tudi ilustrirali. Nato smo pripravili razstavo naših knjig.  
Pri projektu Moj časopis, ki smo ga poimenovali Zabavnik, pa smo ustvarili 
prav poseben časopis. Razdelili smo ga v rubrike in prav vsak je nekaj 
napisal ali narisal. Pri spoznavanju okolja vse prepisali na računalnik, 
obdelali slike in tako je bil naš časopis tudi uradno izdan. Z veseljem smo 
ga pregledovali in ugotavljali, koliko stvari že znamo in zmoremo.   
 
 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Pustni karneval  - Ida Grobelnik 
 
V soboto, 2. 2. 2008, smo sodelovali na tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. 
Tokrat smo se spremenili v zajčke s korenčki, ptičje hišice, darila, vesoljske otroke in mlečne izdelke. 
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Tehniški dan v 3. razredu – Ida Grobelnik 
 
13. februarja letos smo obiskali tovarno pisal Viva  v Celju. Ogledali smo si proizvodnjo različnih pisal, 
brisalcev in drugega pisarniškega materiala. Zelo zanimivo je bilo risanje s slikarjem. Ob slovesu so nas 
obdarili z različnimi pisali. Temu je sledil še ogled Dinosa, kjer zbirajo odpadno  surovino. Nismo se mogli 
načuditi ogromnim količinam plastike, stekla, papirja, železa in  lesa. 
Sedaj vemo, kako pomembno je predelovanje tukaj zbranih surovin za ohranitev naše narave. 
 

  
 
 
 
VZOREN UČENEC – Simona Žnidar 
 
 
V mesecu februarju lahko pohvalimo naslednje učence: 
 
5. a 
Maja Felicijan, Tanja Terjašek, Hana Potočnik in Alen Tilinger – za marljivo delo pri knjižničarskem krožku 
Maja Lešnik in Ana Potočnik – za vzorno pripravljene in predstavljene raziskovalne naloge pri spoznavanju 
narave 
 
5. b 
Janja Ogrizek, Laura Guzej, Barbara Rebernak in Petra Zorko – za marljivo delo pri knjižničarskem krožku 
Matej Arih, Gregor Ferlež in Peter Kus – za vzorno pripravljene in predstavljene raziskovalne naloge pri 
spoznavanju narave 
Ana Lucija Župnek –za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku   
 
5. c 
Katja Komplet in Ana Majcen – za marljivo delo pri knjižničarskem krožku 
Katarina Tadina - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku   
 
 
 
7. a 
Tilen Marčič – za nastop na občnem zboru PGD Vojnik 
Taja Kuzman – za uspešno vodenje oddelčne skupnosti in osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
Sandra Rošer – za pripravo šolske strani v Ogledalu 
Tjaša Župnek – za pripravo šolske strani v Ogledalu 
Katarina Žlavs, Domen Simonič, Lucija Dolšek, Jani Kamenik, Tilen Lončar, Jernej Gačnikar in Sandra 
Rošer – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački  
 
 
 7



 
7. b 
Karmen Štrljič in Tilen Kozole – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
 
7. c 
Barbara Melanšek in Veronika Pirman – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
 
8. a 
Patricija Majger, Katarina Ograjšek, Sergeja Tekavc, Blaž Doler in Matic Zakonjšek – za osvojeno zlato 
priznanje pri nemški bralni znački 
 
8. b 
Urška Oprčkal - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku in osvojeno zlato 
priznanje pri nemški bralni znački 
Sara Razgoršek, Janja Lavbič in Nina Majcen – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
 
8. c 
Jure Sentočnik – za sodelovanje na občnem zboru PGD Vojnik 
Mojca Žerjav in  Amadeja Belej - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku   
Nika Šaloven – za osvojeno srebrno Cankarjevo priznanje in osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
Amadeja Belej, Sara Guček in Žiga Škoflek – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
 
8. d 
Veronika Tadina - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku in   za osvojeno 
zlato priznanje pri nemški bralni znački 
Lucija Slapnik - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku  
Sonja Krašovec– za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
 
9. a 
Jožef-Mark Škoflek - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku in osvojeno 
zlato priznanje pri nemški bralni znački 
Matija Del Negro - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku 
Rok Kroflič in Jaka Delčnjak – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački   
 
9. b 
Petra Vivod - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, za osvojeno bronasto 
Cankarjevo priznanje, za udeležbo na regijskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje in  za osvojeno zlato 
priznanje pri nemški bralni znački 
Matija Božnik - za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku 
Gregor Stolec – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački 
 
9. c 
Kristina Ledl – za osvojeno srebrno Cankarjevo priznanje in osvojeno bronasto priznanje iz znanja iz 
zgodovine 
Viktorija Majger – za osvojeno zlato priznanje pri nemški bralni znački in osvojeno bronasto priznanje iz 
znanja zgodovine 
Uroš Jurgec- za nastop in sodelovanje na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku in za osvojeno bronasto 
Cankarjevo priznanje 
Tomaž Tekavc– za osvojeno bronasto priznanje iz znanja zgodovine 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne v žepu ali pod palcem zaklad. 
Sreča je, če se delo dobro opravi 
in če se imamo preprosto radi. 
 
V številki Vojča, ki jo imate pred seboj, vam predstavljamo samo delček našega dela v preteklem 
mesecu. Da so naše dolžnosti postale tudi radosti, pa vam bodo pokazale fotografije. 
 
 
Vpis v srednje šole - Irena Kalšek  
 
V mesecu marcu so se naši devetošolci  vpisali v srednje šole. Odločali so se za naslednje programe: 
gimnazija (28), srednja strokovna šola (38), srednja poklicna šola (10) in nižja poklicna šola (2). Skupno 
zaključuje osnovnošolsko obveznost v devetem razredu 76 učencev, v nižjih razredih pa 2 učenca.  
Učenci so lahko prijavnice prenesli na druge šole do 14. 4. 2008. Podatke o stanju prijav na dna 25.3.08 
najdete na oglasni deski svetovalne službe ali na internetnih straneh Ministrstva za šolstvo. 
 
 
Poklicna orientacija - Irena Kalšek  
 
Osmošolcem smo v sodelovanju z družbo Racio ponudili možnost, da spoznajo posamezne poklice kar na 
terenu. V času od 10. 3. do 14. 3. 2008  smo organizirali oglede podjetji, ki so jih lahko obiskali skupaj s 
starši in  spoznali naslednje poklice: mizar, orodjar, steklar, tehnik optike, kozmetični tehnik, maser, pediker, 
zdravstveni tehnik, pek, slaščičar, kuhar, natakar, gradbenik, elektrikar, voznik in vojak. Ti ogledi bodo 
osmošolcem pomagali pri njihovi poklicni odločitvi. 
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Zima, zima bela… - Olga Kovač 
 
Letošnja zima, ko smo pričakovali šolo v naravi, je bila 
podobna pravi pomladi. Naše želje so bile zato povsem 
drugačne. Pričakovali in želeli smo si le snega. Teden dni pred 
odhodom pa je je pričelo snežiti, česar smo se vsi zelo 
razveselili. 
Na Rogli smo v času od 8. do 12. marca letos preživeli pet 
poučnih in nepozabnih dni. Skoraj ves čas smo bili na 
smučišču. Lepo pa smo se imeli tudi ob drugih spremljajočih 
aktivnostih. Uživali smo v telovadnici, discu, na adrenalinskem 
sankališču, ob gledanju filma in medsebojnem druženju. 
Skoraj nam je zmanjkovalo časa za počitek. Najbolj smo bili veseli ugotovitve, da so se kljub temu da je bilo 
v naši šoli 35% učencev začetnikov, zadnji dan vsi učenci veselili  slalomske vožnje. Vsi so bili uspešni. 
 
Z Rogle smo se vrnili utrujeni, a zadovoljni in ponosni na naše smučarsko znanje. 
 
 
Plavalni tečaj za učence predmetne stopnje – Urša Burja Žnidaršič 
 
Tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 10. do 14. marca letos. Od 18 povabljenih učencev 
predmetne stopnje se ga je udeležilo 10 učencev. Najslabši odziv je bil v osmem razredu. Po končanem 15-
urnem tečaju imamo 5 plavalcev (50 m), 2 delfinčka (35 m), 2 zlata konjička (25 m) in enega srebrnega 
konjičeka (8 m).  
 
 
Plavalni tečaj za učene 3. razreda – Urša Burja Žnidaršič 
 
Tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 17. do 28. 3. 2008. Udeležilo se ga je 64 učencev. Ti  
so bili devet dni po uro in petinštirideset minut v vodi. Vmes so se pojavljali krajši izostanki zaradi bolezni, 



vendar je na zaključku pred starši plavalo 62 učencev plavalcev. 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 (25m 
v poljubni tehniki). 44 učencev dosega predpisani standard, delno 13, 5 pa še žal ne. 
 
 
Dečki v ŠKL končali tekmovanja v letošnjem letu – Robert Suholežnik 
 
Na polfinalnem turnirju v Šmarju pri Jelšah so sodelovale OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Rogaška Slatina in naša 
šola. Z osvojitvijo tretjega mesta na turnirju so naši dečki zaključili tekmovanja v letošnjem šolskem letu. 
 
Prišla je pomlad – Milanka Kralj 
  
Pa je prišla pomlad. Z njo pa tudi dnevi, s katerimi obeležimo praznike naših mamic. Tudi učenci 2. a, b  in c 
razreda smo s prireditvijo Prišla je pomlad zvabili v Kulturni dom naše mamice, babice in krajanke Vojnika. V 
kustumih živalic smo s plesom, petjem in igro ob pomoči pridnih otrok očistili gozd. Dvorano so naše mamice 
in babice zapuščale nasmejane in zadovoljne. 
  
         
Državno tekmovanje iz zgodovine – Lijana Žerjav Žilavec 
 
Na OŠ Slivnica je bilo 19. marca letos državno tekmovanje iz znanja zgodovine. Udeležili so se  ga naslednji 
učenci: Viktorija Majger, Kristina Ledl, Tomaž Tekavc, Jaka Majer in Mark Škoflek. Uradni rezultati bodo 
objavljeni v naslednjih dneh in jih bomo objavili v prihodnji števili Vojča. 
    
 
Šolsko tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
 
Za bronasto Stefanovo priznanje je tekmovalo 33 učencev iz 
8. razreda in 21 učencev iz 9. razreda. Šolsko tekmovanjeje 
potekalo 4. marca 2008. 
V 8. razredu, kjer je bila mentorica tekmovanja gospa Tatjana 
Hedžet, so bronasto priznanje osvojili naslednji učenci: Gregor 
Blazinšek, Žiga Krajnc, Ana Vozlič, Andrej Oprčkal, Timej 
Vengušt, Martin Melanšek, Urška Oprčkal, Nika Šaloven, 
Mojca Žerjav, Lucija Špeglič, Rok Klančnik in Veronika Tadina. 
 
V 9. razredu je bil mentor tekmovanja gospod Jure Uranič. 
Bronasta priznanja je uspelo osvojiti naslednjim učencem: 
Jaka Majer, Petra Vivod, Domen Ovtar, Sara Koprivnik, Jožef-
Mark Škoflek, Janez Smerkolj in Viktorija Majger. 
 
Na področno tekmovanje so se uvrstili: Andrej Oprčkal, Timej Vengušt, Ana Vozlič, Jaka Majer, Petra Vivod, 
Domen Ovtar  in Jožef-Mark Škoflek. 
 
   
Področno tekmovanjeje iz fizike – Tatjana Hedžet 
 
Tekmovanje je potekalo 27. marca letos na OŠ v Šoštanju. 
Naši tekmovalci so bili zelo uspešni, saj je vseh sedem osvojilo srebrno Stefanovo priznanje. 
Iskrene čestitke! 
 
Regijsko tekmovanje v znanju iz Vesele šole – Simona Žnidar 
 
Na regijskem tekmovanju v znanju iz Vesele šole, ki je potekalo 11. 3. 2008 na naši šoli, je sodelovalo 15 
učencev. Zahtevano število točk za uvrstitev na državno tekmovanje je doseglo 7 učencev, in sicer: Taja 
Kuzman, Domen Simonič, Uroš Jurgec, Mark-Jožef Škoflek, Karin Štrljič, Tomaž Tekavc in Natalija Žlavs.  
Vsem uspešnim tekmovalcem čestitamo in držimo pesti za njih še na državnem tekmovanju, ki bo v torek, 
15. 4. 2008, na naši šoli. 
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Evropska vas – Barbara Ojsteršek 
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V petek, 28. marca, smo učenci in učitelji OŠ 
Vojnik in vseh treh podružničnih šol, OŠ Socka, 
OŠ Nova Cerkev in OŠ Šmartno izvedli projekt 
Evropska vas, katerega osnovna ideja je 
spoznavanje in sprejemanje različnosti držav 
Evropske unije.  
 
Tako učenci nižje kot višje stopnje so cel dan 
posvetili spoznavanju Češke. V ta namen so 
potekale najrazličnejše zanimive delavnice na 
temo Češke. Učenci so tako spoznali Češko kot 
državo, njene geografske, zgodovinske, 
kulturne, etnografske in druge značilnosti. 
 
V športni delavnici so učenci spoznali najzaslužnejše češke športnike, predvsem smučarske skakalce in 
nogometaše, v kulinarični delavnici češke jedi in si nekaj od teh tudi pripravili, v filmski delavnici so si ogledali 
nekatere najbolj poznane češke risanke, kot so Arabela, Krtek, Palček Smuk in A je to ter s Krtkom 
praznovali njegov 50. rojstni dan. V jezikoslovni delavnici so izdelali češko-slovensko-angleško-nemško-
italijanski slovar fraz, ki jih najpogosteje uporabljamo ob prvem stiku s tujcem, v glasbeni delavnici pa so se 
naučili zapeti in zaigrati češko ljudsko pesem in spoznali največje češke skladatelje. Vsekakor ne moremo 
mimo delavnice o slovenskem arhitektu Jožetu Plečniku, ki je povezan tako s Celjem in Vojnikom kot 
prestolnico Češke, Prago, kjer je pripomogel pri obnovi cerkve Srca Jezusovega in gradu Hradčani. 
Marsikateremu učencu pa je bilo zanimivo raziskovati zgodovino avtomobilske industrije na Češkem, ki jo 
predstavlja tovarna avtomobilov Škoda.  
 
Svoje delo bodo učenci predstavili na zaključni prireditvi, ki bo 9. maja v Celju. 
 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

 

Gusarski ples - Maja Drobnič Grosek 

Župnijska Karitas je v nedeljo, 9. marca letos, 
organizirala dobrodelni koncert, na katerem so v 
Kulturnem domu v Šmartnem nastopili tudi učenci 3. 
razreda s plesom o gusarjih. Bili so veseli, da so lahko 
razveselili. gledalce. 

 

Projekt Češka - Marjana Pikelj 

V  soboto  31. marca letos  smo  se prepustili    
ustvarjalnosti,  zato  je na temo  Češke  in  njihovih 
junakov iz filmov in risank zaživela  na gradu princesa  
Arabela, povečala se je družina Krtkovih, svoje  
sposobnosti  pa je pokazal  še maksi  pes Fik. 

 
 
 
 



Tekmovanje iz Vesele šole – Monika Dimec 
 
V torek, 11. marca letos, sta se Sara Črepinšek (5. razred)  in Miha Jug ( 4. razred), učenca naše šole, 
udeležila veselošolskega tekmovanja 2. stopnje. Miha Jug se je uvrstil na državno tekmovanje, ki  bo 15. 
aprila na centralni šoli. 
 
Plavalni tečaj – Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci 3. razreda so se tudi letos udeležili plavalnega tečaja. Ves 
čas so se neizmerno zabavali, pokazali veliko spretnosti in volje za 
učenje. 
Na zaključnem srečanju pa so se  »pobahali«  tudi pred starši in jim 
pokazali, kaj vse so se naučili.  

 
Materinski  praznik -  Marjana Pikelj 

Kakor  vsako  leto  doslej so  tudi  letos učenci svojim staršem in krajanom  polepšali dan ob materinskem 
prazniku. S plesom, petjem in z igrico so iskali srečo na mavrici, s prihodom zelenega Jurija pa so priklicali 
pomlad. 

 

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV  - Ida Grobelnik 
 

 
 
 
Cvetje iz krep papirja  
 
Sveže rože ovenijo, rože iz krep papirja pa ostanejo za vedno 
lep spomin. 
Gospa Milka Omerza nas je v mesecu marcu ob predstavitvi 
različnih cvetov navdušila za izdelavo. Sprva je bilo za nas 
izdelovanje zelo zahtevno. Z vztrajnostjo in pomočjo gospe 
Milke pa je vsak ustvaril svoj pisan šopek. Izvedeli smo tudi, 
da izdelovanje cvetja iz krep papirja spada med domače 
umetne obrti. 
 

 
Na koncertu z Majdo Petan  

 

 
Pevski zbor se je na koncertu ob dnevu žena 
predstavil z nekaj pesmimi, 
eno pa so zapeli skupaj s pevko Majdo Petan. Na 
koncertu je sodeloval tudi ansambel Dori. 

 
Darilo za mamo  
Vsi učenci naše šole smo svojim mamam ob 
njihovem prazniku, 25. marcu, poslikali svilen šal. 
Prepričani smo, da smo jih razveselili, saj smo v 
barve primešali tudi ljubezen in k temu dodali še lepe 
misli. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA  

Projekt Češka  
 
Ob spoznavanju Češke nismo mogli mimo Pata in Mata, dobrega vojaka 
Švejka, češkega porcelana, skladatelja Bedricha Smetane in kiparja 
Frančiška Foita. 
Prvošolci so narisali junaka risanke A je to, drugošolci so izdelali lutko 
Švejka, tretješolci so po »ajetojevsko« lepili lesene zabojčke, četrtošolci so 
poslikavali krožnike in skodelice, petošolci pa so risali portret skladatelja 
Bedricha. V OPB so spoznavali češkega kiparja Foita ter kiparili in ustvarjali 
afriške maske, ki so del njegove zbirke. 
 
 
 
 
 

 
V mesecu marcu smo pri pouku likovne vzgoje pripravili 
delavnice, v katerih smo izdelovali plastične pisanice. Da so 
bile naše pisanice res pisane, smo poskrbeli z 
marmoriranjem. Položili smo jih v košarice, ki smo jih izdelali 
iz šeleshamerja. Z njimi so naši učenci razveselili svoje 
domače.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V prvem in drugem razredu so imeli učenci tehniški 
dan. Izdelovali so »Šopek za mamico«. Uporabili so 
krep papir. Kako izdelati šopek, sta učencem pokazali 
gospa Marta Cvikl in gospa Ivanka Štravs. Veseli smo 
bili njunih idej in pomoči. Še enkrat se jima lepo 
zahvaljujemo. S svojimi čudovitimi šopki pa so učenci 
prvega in drugega razreda razveselili mamice ob 
materinskem dnevu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi v petem razrede devetletke so imeli tehniški dan. Tema 
tega so bila gonila. Sestavili so jermenska, zobniška in 
verižna gonila.   

 
 



 
 
VZOREN UČENEC – Simona Žnidar 
 
V mesecu marcu lahko pohvalimo naslednje učence: 
 
 
5. a 
Maja Lešnik in Ana Potočnik – za vzorno pripravljeno in predstavljeno raziskovalno nalogo 
 
 
5. b 
Matej Arih, Gregor Ferlež, Rebeka Vrečer in Peter Kus – za vzorno pripravljeno in predstavljeno 
raziskovalno nalogo 
 
 
5. c 
Žiga Šket – za lepo predstavitev dela v delavnici pri projektu Češka 
 
 
7. a 
Katarina Žlavs, Jernej Gačnikar in Domen Simonič – za odlično tekmovanje v četrtfinalni tekmi Male sive 
celice 
Taja Kuzman – za odličen uspeh na tekmovanju 2. stopnje v znanju iz Vesele šole in udeležbo na državnem 
tekmovanju 
Domen Simonič - za odličen uspeh na tekmovanju 2. stopnje v znanju iz Vesele šole in udeležbo na 
državnem tekmovanju 
Ula Selčan - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Jernej Gačnikar - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
7. b 
Tilen Kozole – za uspešno,vztrajno in nesebično nudenje učne pomoči sošolcem 
Špela Majcen – za korekten in pošten odnos do sošolcev in  delavcev šole  
Ana Marija Rančigaj - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Maja Rojc - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Karmen Štrljič - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
7. c 
Maša Kunej - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Katja Potočnik - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
8. a 
Žiga Apotekar – za pomoč pri urejanju in vzdrževanju šolskih prostorov in  
 za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Gregor Blazinšek - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Klemen Brodej – za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Andrej Oprčkal - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa  
Amadeja Belej - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Urban Strenčan - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Blaž Doler - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Katarina Ograjšek - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Urška Majhenič - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Nejc Žolnir - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
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8.b 
Okrožnik Svit – za pomoč pri urejanju in vzdrževanju šolskih prostorov 
Klara Rihtar - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Urška Oprčkal - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Žiga Pangerl - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Tadeja Stožir - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Martin Melanšek - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Nina Majcen - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Sara Razgoršek - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Helena Bobik - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Rok Koštomaj - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Janja Lavbič - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
8. c 
Gregor Urbančič - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Amadeja Belej - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
8. d 
Lucija Špeglič - za osvojeno zlato priznanje za raziskovalno nalogo z naslovom Izbira vzornika 
Sonja Krašovec - za osvojeno zlato priznanje za raziskovalno nalogo z naslovom Izbira vzornika 
 
 
9. a 
Natalija Žlavs - za odličen uspeh na tekmovanju 2. stopnje v znanju iz Vesele šole in udeležbo na državnem 
tekmovanju 
Karin Štrljič - za odličen uspeh na tekmovanju 2. stopnje v znanju iz Vesele šole in udeležbo na državnem 
tekmovanju 
Mark-Jožef Škoflek - za odličen uspeh na tekmovanju 2. stopnje v znanju iz Vesele šole in udeležbo na 
državnem tekmovanju 
Jaka Delčnjak - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
Rok Kroflič - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
9. b  
Janez Smerkolj - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
9. c 
Tomaž Tekavc – za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine in za odličen uspeh na 
tekmovanju 2. stopnje v znanju iz Vesele šole in udeležbo na državnem tekmovanju 
Jaka Majer –za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine 
Viktorija Majger – za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz zgodovine 
Kristina Ledl – za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju z zgodovine 
Uroš Jurgec – za uspešno zastopanje šole na regijskem in državnem otroškem parlamentu in za odličen 
uspeh na tekmovanju 2. stopnje v znanju iz Vesele šole in udeležbo na državnem tekmovanju 
Katarina Ograjšek - za sodelovanje pri nastajanju nemškega časopisa 
 
 
Vsem čestitamo in jim želimo še veliko uspehov. 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 





Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Spal sem in sanjal, da je življenje radost,
prebudil sem se in videl,
da je življenje dolžnost,

delal sem, in glej:
dolžnost je bila radost.

/Rabindranath Tagore/

Trdo delo in  mnogo opravljenih dolžnosti je ta mesec rodilo ogromno radosti. Opravili smo kar veliko
različnih dejavnosti in tekmovanj na državni ravni, kjer so se naši učenci izvrstno izkazali. Vse prebite ure
ob knjigah so zdaj bogato poplačale.
Pa kaj bi naštevala, preberite Vojča in se sami prepričajte.

»Na planincah sončece sije«  - Aleš Kolšek

S to pesmijo, ki je bila tudi naša planinska himna, smo se četrtošolci OŠ Vojnik ter POŠ Šmartno in POŠ
Nova Cerkev s šestimi spremljevalci od 7.do 11. aprila 2008 odpravili na petdnevno planinsko šolo v
naravi na Celjsko kočo. Spremljali so nas: ga .Anica Petek, ga. Ivanka Krajnc, ga. Jelka Kralj, ga. Petra
Ofentavšek, ga. Lidija Vrečko in g. Aleš Kolšek. Vseh nas je bilo 66. V dnevih, ki smo jih preživeli na tem
delu Celjskega hribovja, smo se naučili marsikaj zanimivega in koristnega in s tem zagotovo še dopolnili
šolsko znanje. Čist zrak, različne rastlinske vrste, prijazne gozdne živali ter prijateljsko vzdušje so nas
naredili bogatejše za veliko novih spoznanj in doživetij, ki se jih bomo tako spremljevalci kot otroci še
dolgo spominjali.

Vojč auf Deutsch – prvi časopis Osnovne šole Vojnik v nemškem jeziku – Simona Šarlah
V mesecu aprilu je izšla prva številka nemškega časopisa z naslovom Vojč auf Deutsch, ki ima kar 32
strani. Avtorji, ki so pomagali soustvarjati prvo številko, so učenci, ki se učijo nemščino kot izbirni predmet
v sedmem, osmem oziroma devetem razredu. Časopisne članke so učenci ustvarjali večinoma v svojem
prostem času, nekaj strani pa je nastalo tudi med urami nemškega jezika. V časopisu (naslov le-tega
smo izbrali na natečaju med vsemi učenci, ki se učijo nemško) lahko najdete stripe, križanke,
fotoreportaže, kroniko, članke o najzanimivejših aktualnih dogodkih, predstavitve slavnih osebnosti,
nastale pa so tudi pesmi v nemščini. Učenci so tako že po nekaj mesecih učenja ugotovili, da so
sposobni sestaviti vsaj krajši sestavek na določeno temo. Teme so si izbirali sami, zato je zanimanje za
pisanje prispevkov še toliko večje.
Prispevki za naslednjo številko časopisa, ki naj bi izšla nekje do konca šolskega leta, že nastajajo in
prepričani smo, da bomo tudi v naslednjem šolskem letu izdali še kakšno številko.



Državno tekmovanje iz znanja iz zgodovine - Lijana Žerjav – Žilavec

Tekmovanje je potekalo 19. marca letos. Udeležili so se ga :  Tomaž Tekavc, Kristina Ledl, Jaka Majer,
Viktorija Majger, vsi iz 9. c, in Mark Škoflek iz 9. a razreda. Srebrno priznanje pa sta osvojili Kristina Ledl
in Viktorija Majger, zlato priznanje pa Tomaž Tekavc in Jaka Majer. Čestitamo!

Občinsko prvenstvo v krosu – Robert Suholežnik

22. 4. 2008 je na letališču Levec potekalo občinsko prvenstvo v krosu. Naša šola je nastopila v vseh
kategorijah, kar pomeni, da so tekmovali tudi ekipno. Poleg nekaj vidnih posamičnih uvrstitev so bili naši
učenci uspešni tudi ekipno. V obeh kategorijah, dečki in deklice ločeno, je naša šola osvojila tretje mesto.
Rezultate posameznih uvrstitev si lahko ogledate tudi na oglasni deski naše šole. Vsem udeležencem
čestitam.

Pohod s čiščenjem okolja – Robert Suholežnik

25. aprila letos so učenci v spremstvu učiteljev opravili pohod, na katerem so čistili tudi okolje. Učenci so
bili dodeljeni na okoliš, kjer so doma. Kot že leta poprej smo tudi letos pobrali ogromno odpadkov, ki so
jih nekateri nemarno odvrgli v naravo. Žal je med njimi ogromno takih, ki so težko ali pa sploh
nerazgradljivi. Omeniti moramo še divja odlagališča, ki bi jih morali lastniki ali javna služba čim prej
odstraniti.

Slovenski knjižnično-muzejski kviz – Ivanka Krajnc

Letošnji slovenski knjižnično – muzejski kviz Znameniti Slovenci in njihove spominske hiše je potekal od
oktobra 2007 do konca marca 2008. Udeleženci so ga lahko reševali v naši šolski knjižnici ali pa v kateri
drugi splošni knjižnici, lahko pa tudi preko spletnih strani. V oddelek za otroke

Osrednje knjižnice Celje je prispela
skoraj 500 rešitev. 46 otrok, med njimi
šest iz naše šole, je bilo izžrebanih za
brezplačni izlet, ki je bil 23. aprila letos.
Pot nas je vodila iz Vojnika do
Vranskega, kjer smo si ogledali Muzej
motociklizma. Predvsem fantje so
občudovali stare motorje in kolesa. Nato
smo se popeljali do Trojan, kjer smo se
posladkali s slastnimi krofi. Vožnjo smo
nadaljevali mimo Zagorja, kjer smo se
spomnili na našega pokojnega
predsednika Janeza Drnovška, do
Trbovelj. Muzej premogovništva, ki smo
si ga ogledali, je bil zelo zanimiv, saj
smo spoznali delo rudarjev in njihovo
težko življenje.
Nagrajenci kviza celjske regije so se
imeli na izletu lepo.



DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Državno tekmovanje iz Vesele šole  – Monika Dimec

Miha Jug, učenec naše podružnice,  je osvojil zlato priznanje državnega prvaka iz Vesele šole. Vsi  se z
njim veselimo  in mu iskreno čestitamo.

Polje vetrnic - Marjana  Pikelj

Na pobudo  centra  RCERO Celje  smo
se   tudi  na naši šoli vključili v  tednu
odgovornega ravnanja z odpadki v akcijo,
kako  čim bolj  neškodljivo  pridobiti
energijo iz  narave. V ta namen  je vsaka
razredna skupnost  naredila  vetrnice,
katerih  delovanje  in  učinkovitost  smo
preizkusili  na šolskem  vrtu  in  z njimi
napravili polje  vetrnic.

Delovna akcija – Marjana Pikelj

Mesec april je v našem  kraju  zaznamovan  z  delovnimi akcijami. Ob  tej priložnosti se zahvaljujemo za
pomoč ob menjavi mivke iz peskovnika očetoma otrok iz vrtca, g. Kovaču in g. A. Apotekarju.

Zbiralna akcija papirja – Marjana Pikelj

V mesecu aprilu smo izvedli  že tretjo  zbiralno  akcijo  odpadnega papirja. Tudi  tokrat  so  se otroci in
njihovi starši zelo potrudili.

Očiščevalna akcija – Marjana Pikelj

25. aprila letos  smo  se pridružili  očiščevalni  akciji  učencev predmetne stopnje iz Vojnika. Čistili smo
domač kraj in okoliške vasi. Delo smo opravljali z veseljem, čeprav imamo mi vsak ponedeljek čiščenje
okolice šole, saj nas ta po vsakem vikendu pričaka zelo »čudovita«.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV

Ob dnevu Zemlje – Suzana Jelenski

22 aprila 2008, ob dnevu Zemje, smo ob
večnamenski dvorani zasadili tri nova
drevesa. V prisotnosti g. župana B.
Podergajsa, g. župnika A. Vicmana in
predstavnikov Društva Izvir smo učenci
prisostvovali in opazovali zasaditev
novih dreves. Ob tem smo okrog dreves
tudi zaplesali, zapeli in obljubili, da
bomo za drevesa  lepo skrbeli.



Očiščevalna akcija

1. aprila letos smo izvedli očiščevalno akcijo. Pridružili so se nam še otroci iz  vrtca. Čistili smo v bližnji in
širši okolici šole. Tudi tokrat nas je KS Nova Cerkev za trud nagradila s sladoledom in sokom.

Ureditev zelenih površin pri šoli

Ker želimo povečati travnate površine pri šoli, smo odstranili del asfalta in zemljišče pripravili za
ozelenitev. Zaradi bližine ceste si želimo travnik tudi ograditi in nanj postaviti še kakšno igralo.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA – Maja Kovačič

Očiščevalna akcija

V začetku aprila smo imeli očiščevalno akcijo. Nabrali smo kar 11 vreč odpadkov. Socka z okolico je tako
postala še čistejša, lepša in prijaznejša.

Športni dan

17. 4. 2008 smo imeli testiranje za športnovzgojni katron.

Popoldanske delavnice

Delavnice smo izvedli 22. aprila letos. Tema teh je
bila projekt Evropska vas, in sicer Češka. Delo za
starše in otroke je potekalo v štirih delavnicah. Z
lutkami smo se naučili zaigrati češko ljudsko
pravljico Trije metulji. Otroci so jo odigrali v
slovenskem jeziku, starši pa v češkem. Lutke so za
predstavo starši in otroci izdelali v lutkovni
delavnici. Poleg metuljev in rož so izdelali še lutki
Pata in Mata iz češke risanke A je to. Imeli smo tudi
pevsko delavnico. V njej so se otroci in starši
naučili češko ljudsko pesem Šly panenky silnici. V
kuharski delavnici pa so skuhali češke specialitete:
ragu z zelenjavo, češke

zdrobove cmoke in krhke košarice z vanilijevo kremo
in sadjem. Z vsem tem smo se po predstavitvah
delavnic okrepčali. Bilo je odlično. Za pomoč se
najlepše zahvaljujemo prof. dr. Jožetu Lipniku, gospe
Ceciliji Božnik in gospe Mariji Božnik.



Državno tekmovanje v Veseli šoli – Simona Žnidar

V torek, 15. 4. 2008, je bila naša šola
gostiteljica državnega tekmovanja v Veseli
šoli. Z veseljem smo medse sprejeli 72
tekmovalcev in 17 mentorjev, ki so prišli iz
11. šol. Po uvodnem kulturnem programu
so se tekmovalci spopadli s težkimi
nalogami. Med tekmovalci je bilo tudi 8
naših učencev. Najbolje so se odrezali Miha
Jug, Domen Simonič in Tomaž Tekavc, ki
so uspeli zbrati zahtevano število točk za
zlato priznanje oz. naziv državnega prvaka
v znanju iz Vesele šole.

Vsi državni prvaki se bodo 1. 6. 2008 z mentorji udeležili zaključne prireditve v Ljubljani. Iskreno
čestitamo vsem tekmovalcem in njihovim mentoricam, gospe Moniki Dimec, gospe Marjeti Krušič in
gospe Simoni Žnidar.

Polfinalna tekma Malih sivih celic – Simona Žnidar

Možgančki naše Katarine, Jerneja in Domna so bili tudi tokrat hitrejši in spretnejši, tako da smo v
polfinalni oddaji, ki smo jo snemali 22. 4. 2008, zmagali proti ekipi iz OŠ Toma Brejca iz Kamnika. Vsi
smo bili zelo veseli tudi zato, ker tokratna zmaga pomeni uvrstitev v finale in borbo za izlet v Gardaland.
Finalna oddaja bo v začetku meseca junija. Držite pesti, da bomo tudi tokrat lahko pokazali, kaj vse smo
se naučili preko celega šolskega leta.

Vzgojni načrt – Simona Žnidar

V mesecu aprilu smo izvedli štiri okrogle mize na temo priprave Vzgojnega načrta. Skupaj smo
ugotavljali, da nam je sicer vsem zelo jasno, da so v današnjem svetu vrednote, ki so nekaj pomenile
starejšim generacijam, na preizkušnji in da nanje zelo radi pozabljamo. Iskali smo možnosti za izvajanje
različnih preventivnih aktivnosti in oblikovali predloge za povrnitev nastale škode, kadar pride do nje
(metoda restitucije). V maju bomo izvedli še zadnjo okroglo mizo za starše učencev zadnje triade.



Vzorni učenci v mesecu aprilu

5. a
Alen Tilinger – za nastop v bolnišnici Vojnik

7. a
Katarina Žlavs, Jernej Gačnikar in Domen Simonič – za izjemno dobro tekmovanje na Malih sivih
celicah in uspešno zastopanje šole
Lucija Dolšek, Katarina Žlavs in Tjaša Župnek - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo
Taja Kuzman, Tina Ročnik in Aleksandra Rošer - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in
osvojeno srebrno priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja
Jerneja Žgajner in Sarina Novak - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo
Ula Selčan in Domen Simonič - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno srebrno
priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja
Taja Kuzman – za dobro uvrstitev na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole in skrbno vodenje
razredne skupnosti
Domen Simonič – za odlično uvrstitev na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole in naziv
državnega prvaka
Tina Ročnik – za vodenje oddelčne blagajne
Tilen Lončar – za vzorno skrb za dnevnik

8. b
Urška Oprčkal – Za nastop na tekmovanju iz Vesele šole

8. d
Lucija Slapnik in Jelena Perić - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo
Lucija Špeglič in Sonja Krašovec - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno zlato
priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja

9.a
Natalija Žlavs – za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno srebrno priznanje na regijskem
srečanju mladih raziskovalcev Podravja in dobro uvrstitev na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole
Katja Mastnak in Sabina Novačan - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno srebrno
priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja
Karin Štrljič – za dobro uvrstitev na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole
Mark Jožef Škoflek - za dobro uvrstitev na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole

9.b
Barbara Skaza in Petra  Vivod - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno srebrno
priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja
Neja Fink in Saša Kroflič - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo in osvojeno zlato priznanje na
regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja

9.c
Uroš Jurgec - za uspešno pripravljeno raziskovalno nalogo, osvojeno srebrno priznanje na regijskem
srečanju mladih raziskovalcev Podravja, za dobro uvrstitev na državnem tekmovanju iz znanja Vesele
šole in napovedovanje na reviji zborov
Tomaž Tekavc - za odlično uvrstitev na državnem tekmovanju iz znanja Vesele šole in naziv državnega
prvaka



Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pa smo prispeli do konca še enega šolskega leta.  Zaznamovano je bilo z mnogimi dejavnostmi,
različnimi cilji in doseženimi dobrimi rezultati.
Prepričani smo, da smo na naši šoli skupaj z vami našli tiste prave poti, ki vodijo k skupnim ciljem.
Naše poti so bile zadnji mesec vsekakor zaznamovane s pesmijo in gostovanjem naših pevcev na
Češkem.
Ker pa so pričele že težko pričakovane počitnice, želimo, da jih preživite lepo in predvsem varno.

Čebelar na obisku -  Mateja Fidler

Pri urah SPO smo se učili o živalih v različnih življenjskih okoljih. Zato smo se odločili, da bi bolj podrobno
spoznali čebele. V šolo smo povabili čebelarja in izvedli naravoslovni dan. Našemu vabilu se je prijazno
odzval g. Andrej Tadina. Že njegova noša čebelarja in veliko stvari, ki jih je prinesel s sabo, je pritegnilo našo
pozornost. Na zanimiv in prijazen način nam je predstavil čebele, njihove naloge, bivališče in pomen le teh v
naravi. Z velikim zanimanjem smo si ogledali tudi panj, v katerem je mrgolelo čebelic. Zelo lepo je bila vidna
tudi matica.
Za zaključek pa smo vsi lahko poskusili štiri vrste medu in cvetni prah. Bilo je zelo zanimivo. Hvala gospodu
čebelarju za prijetno  popestritev našega pouka.

Ekskurzija v Ljubljano z ogledom vojašnice – Gregor Rojc

V soboto, 10. 5. 2008, so številne vojašnice po Sloveniji odprle svoja
vrata v želji, da bi se predstavile širši javnosti vseh starosti. Ob tej
priložnosti smo za učence, ki so izrazili željo, organizirali obisk
Vojašnice Franc Rozman-Stane v Ljubljani, kjer smo doživeli in videli
kopico novih in nevsakdanjih stvari. Tako smo se npr. vozili z
oklepnimi vozili, si ogledali orožje, spoznali delo vojakov doma in po
svetu, uživali v golažu, ki so nam ga pripravili … Dan je bil za vse
nepozaben in verjetno vojašnice nismo obiskali zadnjič.
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Nagradni izlet “Zlatih bralnih značkarjev” – Ivanka Krajnc

“Knjiga je kot luč: prebereš jo, da sveti v tebi.”
Mnogo knjig so prebrali Zlati bralni značkarji, kakor imenujemo učence, ki so osem let zapored osvajali
bralno značko. Mnogo je sedaj tudi lučk, ki svetijo v njih. Na naši šoli je letos enajst takih učencev.  Za
nagrado so 21. maja 2008 odšli na brezplačni izlet na Primorsko. Najprej so obiskali rojstno hišo pesnika
Srečka Kosovela, za tem pa se podali še v prečudoviti podzemni svet Škocijanskih jam.  Izlet je bil zanimiv,
predvsem pa druženje z vrstniki drugih šol. Vsi ti pridni bralci pa bodo ob koncu šolskega leta v zahvalo za
pridno branje prejeli še lepe knjižne nagrade. Želim, da jih bo ljubezen do branja in knjig spremlja tudi poslej,
ko jih bodo pota življenja vodila na najrazličnejše strani.

Kviz National Geographic Junior Bistroum – Polona Bastič

V tem šolskem letu so se učenci 5. razredov devetletke prvič udeležili kviza NGJ Bistroum. 13. maja letos se
jih je 28 udeležilo šolskega tekmovanja.

Najuspešnejši med njimi je bil Miha Herlah iz 5. b razreda, ki se je uvrstil med 50 tistih petošolcev, ki so se v
znanju pomerili še 28. maja. Tekmovanje je potekalo v Ljubljani.
Miha Herlah je med petošolci dosegel 1. mesto. Biti najboljši bistroum med bistroumneži, ni kar tako. Za
nagrado odhaja skupaj z gospo Polono Bastič, svojo mentorico, na nagradni izlet v safari park Natura Viva v
Verono.
Čestitam!

Zaključne ekskurzije učencev predmetne stopnje – Gregor Palčnik

V četrtek, 29. 5. 2008, so se učenci naše šole podali na zaključne ekskurzije, namen katerih je bil predvsem
spoznavati lepote naše dežele.
Učenci petih razredov so se preko Gorjancev odpravili naprej v Krajinski park Lahinja, nato pa še v Metliko,
kjer so obiskali Belokranjski muzej in si med drugim ogledali znamenito zbirko Slovenskega gasilskega
muzeja.
Skrivnosti Cerkniškega jezera, Postojnske jame in Predjamskega gradu so odkrivali sedmošolci, osmošolci
pa smo obiskali rojstno hišo Franceta Prešerna, žebljarno v Kropi in Planšarski muzej v Bohinju.
Na daljšo pot pa so se odpravili devetošolci, saj so na avstrijskem Štajerskem spoznavali kraje zamejskih
Slovencev, zlasti Celovec, ter se podali celo okoli sveta – pa čeprav le v Minimundusu.



4

Ekskurzija  4. razredov -  Petra Ofentavšek

Četrtošolci smo se letos prvi odpravili na zaključno ekskurzijo. Najprej smo obiskali Živalski vrt Ljubljana, kjer
so nam prijazni vodiči predstavili kraljevskega pitona in činčilo. Sprva smo se ju plašno dotikali, na koncu pa
smo bili že kar »domači«in smo si ju dali za vrat ali pa kar na glavo. Ostale živali smo si ogledali samostojno,
bili pa smo kar malce žalostni, saj jih je dež pregnal v skrivališča.
V drugem delu naše ekskurzije smo se odpravili raziskovat staro Ljubljano. Peljali smo se s stekleno
vzpenjačo na grad, si ogledali znamenite stabve in spomenike ter se  sprehodili po tržnici. Nato smo
raziskovali v Hiši eksperimentov, kjer smo imeli delavnici o tlakologijo in zvokologiji.
Naporen in predvsem moker dan nam ni vzel dobre volje, ki se nas je držala kljub dežju, ki nas je spremljal
skoraj ves dan.

Pohod na Šmohor – Jure Štokovnik

V soboto, 26. 4. 2008, smo se planinci 4. in 5. razredov devetletke povzpeli na Šmohor nad Laškim. Vzpon ni
bil težak in je minil v vedrem razpoloženju. Ker pa morajo biti planinci pripravljeni na marsikakšno
nevšečnost, nam tudi dež nazaj grede ni pokvaril dobre volje. V Celje smo se vrnili z vlakom ob 15. uri.

Pohod na Bukovico – Nataša Jager

24. maja letos so učenci drugih in tretjih razredov, ki so vključeni v planinski krožek, odšli skupaj z
mentoricama, gospo Milanko Kralj in gospo Natašo Jager, ter vodičko, gospo Ireno Gorenak, na planinski
pohod.
Okoli devete ure smo se  zbrali in se polni energije začeli vzpenjati  po čudoviti gozdni poti na Bukovico. Ko
smo prisopihali na vrh, smo se najprej okrepčali pri koči, izpraznili prenapolnjene nahrbtnike in se posladkali
s sladoledom. Po nabranih močeh so mladobudni planinci oživeli v različnih igricah na travniku in gozdu ter
uživali ob pogledu na okoliške posavske hribe. Po krožni poti smo se vrnili v Griže in tam utrujeni počakali na
naše starše.

Zaključna ekskurzija 5. razreda devetletke – Jure Štokovnik

29. 5. 2008 smo se petošolci odpeljali v Prlekijo. Najprej smo se
ustavili v Razkrižju pri Ljutomeru, kjer so nam domačini prikazali
življenje v prazgodovini in prazgodovinsko vas.
Po okusnem kosilu nas je pot vodila v najstarejše slovensko mesto
Ptuj, kjer smo si na gradu ogledali zanimive muzejske zbirke.
Z lepimi  vtisi smo se utrujeni vrnili domov.

 Prazgodovinska naselbina
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Dejavnosti mladinskega pevskega zbora - Emilija Kladnik Sorčan

Naš mladinski zbor je letos zaokrožil zelo bogato sezono. V aprilu smo se udeležili revije „Pesemca“, na
kateri se v Celjskem domu srečajo šolski zbori osnovnih in srednjih šol. V maju smo peli v Šentjurju kot
gostje Mešanega zbora Sv.Jakob na njihovem letnem koncertu. Pred tem smo skupaj z ostalimi zbori naše
šole pripravili srečanje vseh pevcev v Novi Cerkvi.
Vse naše sile pa so bile usmerjene v zaključek sezone.  3. junija smo imeli letni koncert za starše in učitelje
na šoli, nato pa odšli na Češko k našim prijateljem iz Jirkova in Chomutova. V sklopu štiridnevnega
gostovanja smo odpeli tri koncerte, ki smo jih popestrili z različnimi instrumentalnimi spremljavami, tudi v
sodelovanju s pianistko Natalijo Podgoršek. Topel sprejem gostiteljev, zabavne skupne ure in številne
znamenitosti, ki smo jih videli, nam ostajajo v najlepšem spominu.  Vsi letošnji člani zbora si za svoje trdo
delo in uspešne nastope zaslužijo veliko priznanje.

Male sive celice – Simona Žnidar

Letošnji ekipi malih sivih celic, Katarini Žlavs, Jerneju
Gačnikarju in Domnu Simoniču, je uspelo v zelo težki
konkurenci premagati vse nasprotnike in zmagati tudi
v finalni oddaji. Postali so državni prvaki in s tem
ponesli glas o naši šoli po vsej državi.

Za nagrado se bodo tekmovalci udeležili
tedenskega športnega tabora Petra Vilfana v
Strunjanu. Tekmovalci in navijači pa so se
skupaj z njimi veselili na nagradnem izletu v
Gardalandu. Tja so se podali 10. junija letos.
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Ekskurzija za nadarjene učence – Simona Žnidar

Vedoželjni učenci5., 8. in 9. razreda so se skupaj z mentorji v
soboto, 17. 5. 2008, podali v Ljubljano. Ogledali smo si
razstavo Živi, obiskali Narodno galerijo in si poleg ostalega
ogledali še obsežno razstavo Slovenski impresionisti. Bili smo
v Hiši eksperimentov in se sprehodili po stari Ljubljani. Poleg
tega, da smo spoznali veliko zanimivega, smo se odlično
zabavali in se domov vrnili z lepimi spomini.

Vzgojni načrt – Simona Žnidar

Oblikovanje vzgojnega načrta smo v tem šolskem letu zaključili
s konferencami učiteljev. Srečali smo se v petih delavnicah, v
katerih smo po skupinah razmišljali o oblikovanju pravil
posameznih področij vzgojnega načrta, možnostih restitucije in
natančni določitvi postopkov obravnave.

Tekmovanje v znanju iz matematike za Vegova priznanja – Leonida Godec Starček

Šolsko tekmovanje za bronasto priznanje

RAZRED ŠT. TEKMO-
VALCEV

ŠT. DOSEŽENIH
PRIZNANJ

1. 31 18
2. 38 12
3. 47 16
4. 52 19
5. 44 15

5./8 24 8
7. 30 10
8. 35 11
9. 31 10

Področno tekmovanje za srebrno priznanje

7. razred: Tilen Kozole, Karmen Štrljič, Jernej Gačnikar, Taja Kuzman.
                   Priznanje sta osvojila Taja Kuzman in Jernej Gačnikar.

8. razred: Andrej Oprčkal, Veronika Tadina, Amadeja Belej, Nika Šaloven
     Priznanje je osvojila Veronika Tadina.

9. razred: Uroš Jurgec, Jaka Majer, Jožef – Mark  Škoflek, Sara Koprivnik
      Priznanje sta osvojila Sara Koprivnik in Jaka Majer.

19. aprila 2008 sta se udeležila  državnega tekmovanje za zlato Vegovo priznanje in dosegla lep rezultat.
Vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem čestitamo.
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KO HODIŠ, POJDI ZMERAJ DO KONCA ...
Aleš Kolšek

V četrtek, 12. junija 2008, smo se na zaključni
prireditvi, imenovani valeta, v telovadnici OŠ Vojnik
poslovili od letošnjih devetošolcev. V programu, ki sta
ga povezovala Petra Vivod in Uroš Jurgec, so se
prepletali ples, glasba, lepe misli in veliko iskrenih
želja.

Župan Občine Vojnik, g. Beno Podergajs,
je “Zlatim učencem in učenkam”, ki so
vseh 9 let dosegli odličen učni uspeh,
podelil posebna občinska priznanja.
Ravnateljica OŠ Vojnik, ga.Majda Rojc,
pa je s skupaj z razredničarkami
najuspešnejšim učencem podelila
priznanja in pohvale z različnih področij.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Maja Kovačič

V mesecu maju smo učenci odšli na zaključne ekskurzije,
kjer smo izvedeli veliko novega, videli mnogo zanimivega in
uživali v prijetnem skupnem druženju. Sodelovali smo tudi
na koncertu pevskih zborov v Novi Cerkvi.
20. maja  letos so imeli učenci tretjega razreda tehniški dan.
Izdelovali so peščene ure, jih umerjali in z njimi merili.

Obisk podjetja Šeško – Nataša Čerenak

Petošolci so spoznavali gospodarstvo v domači pokrajini. V
Socki je kar nekaj obrtnikov. Obiskali so Šeško, kjer so videli
proizvodni postopek izdelave vlečnih kljuk. Gospa Eva
Šeško jim je predstavila razvoj njihovega družinskega
podjetja in delo v delavnici.Za zanimivo dopoldne se ji
najlepše zahvaljujemo.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV

Srečanje pevskih zborov – Sabina Penič

V četrtek, 8. maja 2008, je bilo v Novi Cerkvi srečanje pevskih zborov OŠ Vojnik s podružnicami. S kratkim
programom so se predstavili naslednji pevski zbori:

- Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik (ga. Milka Kladnik – Sorčan)
- Otroški pevski zbor OŠ Vojnik – starejši (ga. Milka Kladnik – Sorčan)
- Otroški pevski zbor OŠ Vojnik – mlajši (ga. Jelka Kralj)
- Otroški pevski zbor POŠ Šmartno v R. d. (ga. Klavdija Winder – Pantner)
- Otroški pevski zbor POŠ Socka (ga. Nataša Čerenak)
- Otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev (ga. Sabina Penič).
Koncert smo zaključili vsi pevski zbori skupaj z dvema skupnima pesmima.
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S harmoniko na vasi – Sabina Penič

V nedeljo, 25. maja 2008, je Rok Švab s svojimi učenci, ki se učijo na diatonično harmoniko, pripravil
koncert, ki so ga neposredno predvajali na Radiu Maribor. V zaključni pesmi V dolini tihi je skupaj z mladimi
harmonikarji in Modrijani zapel tudi Otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev.

Uspešen dobrodelni koncert z Modrijani - Ida Grobelnik

V torek, 13. 5. 2008, smo učenci POŠ Nova Cerkev skupaj z najmlajšimi iz  Vrtca Mavrica in Modrijani
organizirali dobrodelni koncert, s katerim smo zbirali sredstva za nakup zunanjih igral, hkrati pa smo drug
drugemu poklonili čudovit večer. Na dan koncerta smo skupaj z vstopnino in donatorskimi sredstvi zbrali
3900 evrov, do konca meseca maja pa 4900 evrov. Donatorska sredstva še prihajajo, zato upamo, da bodo
naše sanje o ograjeni in z igrali obogateni zelenici uresničene.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Ogled čebelnjaka – Marjana Pikelj

V našem  kraju    je  kar  nekaj  čebelnjakov,  zato  smo    z  učenci  1. in 2. razreda   obiskali  enega izmed
njih. Seznanili  smo  se  s   pomenom članov  čebelje  družine,  si  ogledali  čebelnjak,  na koncu pa  se
posladkali še z medom. Hoteli  pa smo  se  preizkusiti  še  v  kuharskih spretnostih, zato   smo  spekli  še
medenjake, ki  so  nam  lepo  uspeli.

VTV Velenje na obisku - Klavdija Winder Pantner

V mesecu maju smo na naši šoli pripravili zanimivo dejavnost učencem vseh razredov. Na obisku je bila
snemalna ekipa lokalne televizije VTV, ki je z nami posnela reportažo za program oddaj VTV. Prijazna ekipa
je učencem prikazala, kako nastajajo posnetki, mnogi med njimi so lahko prvič spregovorili pred kamero in
posneli svoj prvi intervju. Vsi smo ob koncu še zapeli in zaplesali ter pokazali, da naša podružnica premore
veliko srce.
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Karaoke za mlade talente – Klavdija Winder Pantner

V letošnjem šolskem letu se je na naši šoli veliko pelo in plesalo. Ob zaključku naših pevskih druženj pa smo
se odločili, da pripravimo pevsko tekmovanje, kjer se bomo preizkusili kot odlični pevci znanih pesmi.
Učenci so po skupinah pripravljali svoj plesno pevski nastop. Skupine so izžrebale vrstni red nastopajočih in
v zadnjih junijskih dneh zapele pred zbranim občinstvom. Seveda smo poskrbeli za čisto prave mikrofone in
svetlobno dimne efekte.

Poklicna orientacija - Irena Kalšek

14. 4. 2008 je bil zadnji dan za preusmerjanje iz ene srednje šole na drugo.
Šole so ponovno preštele prijave in posredovala podatke. Glede na vpis
naših učencev so zanimive naslednje šole, ki imajo preveč prijavljenih kandidatov:

Ministrstvo za šolstvo in šport je 8. 5. 2008 objavilo, katere šole bodo imele omejitev vpisa. (Te šole bodo od
vas zahtevale seštevek vseh obveznik predmetov 7., 8. in 9. razreda, plus zaključni uspeh teh treh let.)

Kadrovske štipendije
Prejeli smo obvestilo, da bo razpis za kadrovske štipendije objavljen na
spletni strani www.skladi-kadri.si/kadrovske v začetku meseca junija.

Srednja šola program prosta
m.

št.
prijav

Omejitev
vpisa

Gimnazija Celje Center predšolska vzgoja 56 76 NE
gimnazija 180 222 DA
klasična gimnazija 30 41 DA

I. gimnazija v Celju

Športni oddelek DA
bolničar 26 46 NE
tehnik zdravstvene nege 168 190 DA

Srednja zdravstvena šola

kozmetični tehnik 28 31 NE
ŠCC, Poklicna in
tehniška
elektro in kemijska šola

elektrotehnik
računalništva

56 71 DA

mehatronik operater 26 34 DAŠCC, Poklicna in tehniška
strojna šola tehnik mehatronike 28 46 DA
Biotehbiška šola Maribor   veterinarski tehnik 28 56 DA
Sš za farmacijo,kozmetiko
in zdravstvo Ljubljana

zobotehnik 56 73 DA

http://:@www.skladi-kadri.si/kadrovske
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Državne štipendije
Te štipendije so namenjene socialno ogroženim družinam, katerih OD letno ne presega 60 % minimalne
plače na družinskega člana v preteklem letu ( to je 3.807,27 letno) . Vlogo boste oddali na Centru za socialno
delo Celje. Razpis bo objavljen na začetku septembra na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/ .

Roditeljski sestanek - Irena Kalšek

V mesecu aprilu in maju sta bila izvedena dva roditeljska sestanke na temo poklicne orientacije. Na prvem
smo staršem osmošolcev predstavili pomembne dejavnike, ki vplivajo na izbiro poklica in šole,  na drugem
pa se nam je predstavil Šolski center Celje z vsemi svojimi programi. Organizirane so bile tudi delavnica, v
katerih so učenci in starši lahko spoznali, s čim vse se na šoli ukvarjajo.

Krožek RK -  Irena Kalšek

Člani krožka rdečega križa  so pripravili kratek program, s katerim so obeležili teden RK in v to veliko
organizacijo simbolično sprejeli mlade člane, učence drugega razreda.

Športni dan za učence predmetne stopnje – Robert Suholežnik

9. maja 2008 je potekal športni dan za učence petega  in osmega razreda. Peti razredi so igrali košarko,
dečki osmega razreda nogomet, dekleta pa odbojko. 15. maja pa je potekal športni dan še za sedme in
devete razrede. Sedmi razredi so igrali košarko, dečki devetih razredov nogomet, dekleta pa odbojko.

Dan odprtih vrat - Milanka Kralj

Kot vsako leto smo imeli tudi letos v 2. a razredu Dan odprtih vrat. Skupaj s starši smo preživeli lepo
četrtkovo popoldne. Pri glasbeni vzgoji smo peli in plesali, pri slovenščini si izdali “sladke skrivnosti Kadar
staršev ni doma”, pri matematiki smo se tehtali in računali z enotami za težo ter nazadnje igrali razne
elementarne igre. Pri pouku so aktivno sodelovali starši in učenci,  tako da so nam štiri ure pouka kar prehitro
minile. Z nasmehom na obrazu smo se poslovili in se  dogovorili že za naslednje srečanje v tretjem razredu.

Bodimo prijazni – Milanka Kralj

 V Novi Cerkvi smo ob Tednu prijaznosti sodelovali tudi učenci 2. razredov. Z igrico Prišla bo pomlad smo
popestrili zaključno prireditev. Veseli in nasmejani smo se vračali domov, saj smo na odru uživali. Upamo, da
ste tudi vi, ki ste nas gledali.

Športni dan na razredni stopnji – Igor Fenko

Meseca maja smo izpeljali športni dan na temo
moštvene igre. Učenci so se pomerili v različnih
moštvenih igrah. Tekmovali so med dvema
ognjema, v nogometu in lovljenju repov. Samo
tekmovanje je sicer potekalo v napetih in
razburljivih dvobojih, ki pa so se vedno končali
prijateljsko in z veliko smeha. V ospredju je bilo
druženje ter veliko zabave.

http://:@www.sklad-kadri.si/
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Občinsko in področno posamično atletsko prvenstvo za osnovne šole – Robert Suholežnik

V sredo, 14. 5. 2008,  je potekalo na Kladivarju občinsko atletsko prvenstvo. Naši učenci in učenke so osvojili
nekaj vidnih rezultatov. Najboljši učenci in učenke pa so se pomerili še na področnem tekmovanju.

OBČINSKO PODROČNO

“Sive celice” v Gardalandu – Milena Jurgec

V torek, 10. 6. 2008, so se učenci 7. a razreda
in nekaj učencev 7. b razreda udeležili
nagradnega izleta v Gardaland, ki so ga s
svojim znanjem in zmago v oddaji Male sive
celice priborili sošolci Katarina Žlavs, Domen
Simonič in Jernej Gačnikar. Dolga pot je bila
malo utrujajoča, vendar je bilo ob prihodu v
Gardaland vse pozabljeno. Veselje se je
nadaljevalo na različnih izzivalnih igralih do
poznih popoldanskih ur, ko se je bilo treba
vrniti. Izlet je spremljala ekipa TV Slovenija, ki
bo reportažo pokazala v novi seriji tekmovanj
prihodnje šolsko leto.

MESTO IME IN
PRIIMEK

DISCIPLINA

1. Žerjav Mojca daljina
1. Kramer Gregor višina
2. Novak Anja 1000 m
2. Korenak David višina
2. Krajnčan Urh višina
3. Žgajner Jerneja 300 m
3. Rančigaj Ana

Marija
žogica

4. Štante Ana
Marija

višina

4. Vozlič Ana 60 m
4. Lavbič Janja 1000 m
4. Košar Naja 300 m
4. Župnek Ana

Lucija
višina

5. Žlaus Primož višina
5. Sodin Jaša višina
5. Smerkolj Janez daljina
5. Kugler Jaka 600 m
6. Noner Martin krogla
6. Potočnik Ana daljina

MESTO IME IN
PRIIMEK

DISCIPLINA

6. Urh Krajnčan višina
6. Župnek Ana

Lucija
višina

7. Noner Martin krogla
9. Jaka Kugler 600 m
10. Kramer

Gregor
višina

10. Korenak
David

višina

10. Košar Naja 300 m
10. Žerjav Mojca daljina
13. Šaloven Nika daljina
11. Rančigaj Ana

Marija
žogica

12. Žgajner
Jerneja

300 m

13 Lavbič Janja 1000 m
15. Novak Anja 1000 m
19. Vozlič Ana 60 m
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Vzorni učenci – Simona Žnidar

V mesecu maju lahko pohvalimo naslednje učence:

7. a  Kramar Gregor – za 1. mesto na gasilskem državnem tekmovanju, Domen Simonič, Jernej Gačnikar
in Katarina Žlavs – za izjemen uspeh, zmago, na tekmovanju v oddaji Male sive celice, Tilen Lončar,
Domen Simonič, Jernej Gačnikar, Aleksandra Rošer, Taja Kuzman, Lucija Dolšek, Katarina Žlavs
in Tjaša Župnek  - za vzoren odnos do dela pri pouku, izvenšolskih dejavnostih in delo v oddelčni
skupnosti, Tina Ročnik – za vzorno delo razrednega blagajnika

8. b   Gašper Ribič  in Nejc Cehner – za 1. mesto na državnem gasilskem tekmovanju

8. c  Jure Sentočnik – za 1. mesto na državnem gasilskem tekmovanju

9. a   Natalija Žlavs – za vzorno in skrbno delo v oddelčni skupnosti, Karin Štrljič – za nudenje pomoči
sošolki

9. b   Janez Smerkolj in Gregor Stolec – za 1. mesto na državnem gasilskem tekmovanju

9. c   Uroš Jurgec – za 1. mesto na državnem gasilskem tekmovanju

Nagrajeni raziskovalci v Budimpešti – Milena Jurgec

V torek, 17. 6. 2007, so se Neja Fink, Saša Kroflič, Sonja
Krašovec, Lucija Špeglič in Uroš Jurgec udeležili
nagradnega izleta v Budimpešto, ki so si ga prislužili z
odlično izdelanimi raziskovalnimi nalogami pod
mentorstvom profesoric Polone Bastič, Nataše Jager in
Simone Šarlah. Z njimi so sodelovali na regijskem
tekmovanju Podravja, ki je potekalo na OŠ Lovrenc na
Pohorju. Na pot so se podali ob pol dveh zjutraj, da so v
dopoldanskem času prispeli na cilj. Ogledali so si
znamenitosti madžarskega glavnega mesta, ki so jih
navdušile. Prijetno utrujeni in z lepimi spomini so se vrnili
domov ter hvaležni vsem, ki so jim potovanje omogočili.

Avdiometrija – Irena Kalšek

Učenci 8. razreda so imeli v Celju pregled sluha – avdiometrijo. Da pa smo obisk Celja v celoti izkoristili, smo
obiskali še Pokrajinski muzej in CIPS ter si ogledali  znamenitosti starega mestnega jedra.

Prostovoljno socialno delo – Irena Kalšek

Učenci naše šole so preko celega leta obiskovali starejše občane v Špesovem domu. Najbolj marljivi in
vestni učenci so dobili pohvalo za vzorno in požrtvovalno delo. To so bili: Luka Grum, Mateja Gobec Ribar,
Svit Okrožnik, Gašper Ribič, Tadeja Stožir in Urška Oprčkal.
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Genius Logicus – Leonida Godec Starček

V tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem tekmovanju Genius Logicus v reševanju logičnih
problemov, v katerega je vključenih 9 evropskih držav, in sicer Slovaška, Češka, Poljska, Madžarska,
Hrvaška, Rusija, Nemčija, Romunija in Slovenija.
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov:

- korespondenčno –  tekmovalci so naloge reševali med oktobrom in decembrom
- z merjenjem časa – v aprilu

Sodelovali so učenci 2. in 3. triade.
Naloga so reševali on-line.
Tekmovalec, ki se v mednarodni konkurenci uvrsti od 1. do 200. mesta, prejme zlato priznanje.
Uvrstitev med 201. in 500. mestom šteje za srebrno priznanje, ostali prejmejo bronasto priznanje.
Tekmovalci, ki zasedejo prvih 27 mest, so deležni tudi finančne nagrade:

1. mesto 300 €
2. mesto 200 €
3. mesto 100 €
4. mesto 70 €
5. – 27. mesto 50€

Med najmlajšimi učenci (8 in 9 let) so srebrno priznanje osvojili Tilen Ravtar, Miha Jug, Aljaž Zakošek in
Lana Kuzman; zlato priznanje pa Tilen Dobovičnik.

Med mlajšimi učenci (10 in 11 let) je srebrno priznanje osvojil Miha Herlah, zlato pa Peter Kus.

Med starejšimi učenci (12 in 13 let) sta Nika Šaloven in Lana Kuzman osvojili srebrno priznanje.

Poletna šola v naravi  - Majda Rojc

Petošolci devetletke so imeli Poletno šolo v naravi
na Debelem rtiču od 21. do 25. junija. V njej je
sodelovalo 72 učencev in devet spremljevalcev. Vsi
otroci so opravili 20 urni tečaj plavanja, se udeležili
naravoslovne, likovne in glasbene delavnice,
opravili pa so tudi tečaj reševanja iz vode. Z barko
pa so se odpeljali tudi na ogled Pirana. Ob večerih
smo imeli različne družabne igre, ples in športne
dejavnosti.

Za zaključek pa smo spremljevalci (Polona
Ahtik, Jure Štokovnik, Jolanda Klauški, Maja
Kovačič, Monika Dimec, Urša Burja Žnidaršič,
Edi Fidler, Aleš Kolšek in Majda Rojc) otrokom
zaigrali igrico Sneguljčica na Debelem rtiču.
Imeli smo se lepo, vroče, mokro in nasmejano.
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Srečanje Veteranov vojne za Slovenijo - Gregor Rojc

V Vojniku so se v soboto, 21.6.2008, srečali veterani vojne za Slovenijo. K sodelovanju na prireditvi so
povabili tudi našo šolo. Udeležence je v imenu učencev in delavcev šole pozdravila tretješolka Patricija
Petek, o svojih spominih na vojno za Slovenijo je spregovoril gospod Gregor Rojc, z glasbeno točko pa so
pod mentorstvom gospe Emilije Kladnik Sorčan nastopili  naši učenci Gregor Stolec, Matija Božnik, Urška
Operčkal ob pomoči gospoda Matjaža Krušiča.

Pomembni dosežki in priznanja na naši šoli v
letošnjem šolskem letu

Tekmovanje iz znanja zgodovine
NAZIV

TEKMOVANJA
IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šolsko Nina Preložnik, 9.c
Matic Zakonjšek, 8.a
Uroš Jurgec, 9.c
Sara Razgoršek, 8.a
Mateja Gobec Ribar, 8.b
Sergeja Tekavc, 8.a
Petra Vivod, 9.b
Nika Šaloven, 8.c
Uroš Turnšek, 8.d
Žiga Krajnc, 8.a
Andrej Oprčkal, 8.a
Rok Kroflič, 9.a
Nina Majcen, 8.b
Kristina Ledl, 9.c
Tomaž Tekavc, 9.c
Viktorija Majger, 9.c
Jaka Majer, 9.c
Mark Škoflek, 9.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Lijana Žerjav Žilavec

Državno Kristina Ledl, 9.c
Viktorija Majger,  9.c
Tomaž Tekavc, 9.c
Jaka Majer,  9.c

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Lijana Žerjav Žilavec

Tekmovanje v znanju nemškega jezika
NAZIV

TEKMOVANJA
IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šolsko Jaka Delčnjak,  9.a
Jožef-Mark Škoflek, 9.a
Rok Kroflič,  9.a
Martin Noner,  9.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Simona Šarlah

Državno Jožef Mark Škoflek, 9.a Srebrno priznanje
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Tekmovanje v znanju slovenskega jezika za
Cankarjevo priznanje

NAZIV
TEKMOVANJA

IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šolsko Nika Šaloven, 8.c
Kristina Ledl, 9.c
Petra Vivod,  9.b
Uroš Jurgec, 9.c

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Amalija Kožuh

Regijsko Nika Šaloven, 8.c
Kristina Ledl, 9.b

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Tekmovanje v znanju angleškega jezika
NAZIV

TEKMOVANJA
IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šolsko Tomaž Tekavc, 9.c
Uroš Jurgec, 9.c
Rok Kroflič, 9.a
Martin Noner, 9.a
Dejan Vozlič, 9.c
Kristina Ledl, 9.c
Jaka Majer, 9.c
Jožef - Mark Škoflek, 9.a
Barbara Skaza, 9.b
Nina Preložnik, 9.c

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Gregor Rojc

Državno Tomaž Tekavc,  9.c Srebrno priznanje

Kemija - Preglovo priznanje

NAZIV
TEKMOVANJA

IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šoslko Primož Žlavs,  9.a
Mark Škoflek, 9.a
Tomaž Tekavc, 9.c
Andrej Oprčka, 8.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Edvard  Fidler
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EPI LESEPREIS, nemška bralna značka
NAZIV

TEKMOVANJA
IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Sarina Novak, 7.a
Maša Kunej, 7.a
Jan Škrablin, 7.a
Ula Selčan, 7.a
Mojca Žerjav, 8.c
Lucija Slapnik, 8.d
Tadeja Stožir, 8.b
Gregor Blazinšek, 8.a
Lucija Špeglič, 8.d
Rok Koštomaj,  8.b
Klara Rihtar,  8.b
Eva Petek, 8.d
Helena Bobik,  8.b
Matic Zakonjšek,  8.a
Jasmina Hrovat,  9.b
Domen Ovtar,  9.a
Natalija Žlavs,  9.a
Saša Kroflič,  9.b

Katarina Žlavs, 7.a
Domen Simonič, 7.a
Lucija Dolšek, 7.a
Taja Kuzman, 7.a
Barbara Melanšek, 7.c
Jani Kamenik, 7.a
Tilen Lončar, 7.a
Karmen Šrtljič, 7.b
Veronika Pirman, 7.c
Sandra Rošer, 7.a
Jernej Gačnikar, 7.a
Tilen Kozole, 7.b
Patricija Majger, 8.a
Katarina Ograjšek, 8.a
Matic Zakonjšek, 8.a
Nika Šaloven, 8.c
Blaž Doler, 8.a
Sara Razgoršek, 8.b
Janja Lavbič, 8.b
Sergeja Tekavc, 8.a
Žiga Škoflek, 8.c
Veronika Tadina, 8.d
Sara Guček, 8.c
Amadeja Belej, 8.c
Urška Oprčkal, 8.b
Nina Majcen, 8.b
Sonja Krašovec, 8.b
Mark Škoflek 9.a
Katarina Ograjšek, 8.a
Rok Kroflič, 9.a
Jaka Delčnjak, 9.a
Petra Vivod, 9.b
Viktorija Majger, 9.c
Gregor Stolec, 9.b

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Simona Šarlah

Simona Šarlah
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Biologija – Proteusovo priznanje

NAZIV
TEKMOVANJA

IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šolsko Nina Preložnik, 9.c
Viktorija Majger, 9.c
Sara Razgoršek, 8.b
Valentina Špes, 9.a
Sara Koprivnik, 9.c
Jožef Mark Škoflek, 9.a
Petra Vivod, 9.b
Janja Lavbič, 8.b
Kristina Ledl, 9.c
Tomaž Tekavc, 9.c
Saša Koprivnik,  9.c
Nika Šaloven, 8.c

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Polona Bastič

Državno Sara Koprivnik,  9.c
Viktorija Majger,  9.c
Nina Preložnik,  9.c

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Polona Bastič

Matematika – tekmovanje za Vegovo priznanje
NAZIV

TEKMOVANJA
IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šolsko 1.razred /9    - 18 učencev
2. razred /9   - 12  učencev
3.razred /9     - 16 učencev
4.razred /9     - 19  učencev
5.razred/9 -      15  učencev
5.razred/8       - 8   učencev
7.razred/9    -  10  učencev
8. razred /9  -  11 učencev
8.razred /9   -   10 učencev

Bronasto priznanje Razredniki
1,2.,3. in 4. razredov,
Brigita Dobrotinšek v 5. r.
ter učitelji matematike:
Olga Kovač, Majda Rojc,
Leonida Godec Starček,
Tatjana Hedžet, Vilma
Ošlak

Področno Taja Kuzman, 7.a
Jernej Gačnikar, 7.a
Veronika Tadina, 8.d
Jaka Majer, 9.c
Sara Koprivnik, 9.c
Jožef – Mark Škoflek, 9.a
Rok Kroflič, 9.a

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Vilma Ošlak
Vilma Ošlak
Petra Strnad
Olga Kovač
Olga Kovač
Olga Kovač
Olga Kovač
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Fizika – Stefanovo priznanje

KVIZ  GASILSKE  MLADINE

NAZIV
TEKMOVANJA

IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Šoslko Andrej Oprčkal, 8.a
Timej Vengušt, 8.a
Ana Vozlič, 8.a
Veronika Tadina, 8.d
Žiga Krajnc, 8.a
Urška Oprčkal, 8.b
Mojca Žerjav, 8.c
Gregor Blazinšek, 8.a
Rok Klančnik, 8.d
Martin Melanšek, 8.b
Nika Šaloven, 8.c
Lucija Špeglič, 8.d

Jaka Majer, 9.c
Petra Vivod, 9.b
Domen Ovtar, 9.a
Sara Koprivnik, 9.c
Jožef - Mark Škoflek, 9.a
Janez Smerkolj, 9.b
Viktorija Majger, 9.c

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Tatjana Hedžet

Jure Uranič

Področno Ana Vozlič, 8.a
Andrej Oprčkal,  8.a
Timej Vengušt,  8.a

Jaka Majer, 9.c
Petra Vivod, 9.b
Domen Ovtar, 9.a
Jožef – Mark Škoflek,  9.a

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Tatjana Hedžet

Jure Uranič

NAZIV
TEKMOVANJA

IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Področno tekmovanje
10. 11. 2007
Slivnica pri Šentjurju

Uroš Jurgec, 9.c
Gregor Stolec, 9.b
Jure Sentočnik, 8.c

2. mesto Milena Jurgec

Državno tekmovanje
24. 11. 2007
Črnomelj

Uroš Jurgec, 9.c
Gregor Stolec, 9.b
Jure Sentočnik, 8.c

2. mesto Milena Jurgec
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Tekmovanje iz logike

MALE SIVE CELICE

NAZIV
TEKMOVANJA

IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Taja Kuzman, 7.a
Tilen Kozole, 7.b
Ula Selčan, 7.a
Nika Šaloven, 8.c
Patricija  Majger, 8.a
Amadeja Belej, 8.c
Sara Koprivnik, 9.c
Petra Vivod, 9.b

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Petra Strnad

Leonida Godec Starček

Miha Herlah, 5.b/9 1. mesto Polona Bastič

Šoslko

Tilen Rauter, 4.r.NC
Miha Jug,  4.r. ŠM
Aljaž Zakošek, 4.a
Lana Kuzman, 4.b

Tilen Dobovičnik, 4.b

Miha Herlah, 5.b/9

Peter Kus, 5.b/8

Nika Šaloven, 8.c
Taja Kuzman, 7.a

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Leonida Godec Starček

NAZIV
TEKMOVANJA

IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Predizbor – 19. 9. 2007
na OŠ Šmartno ob Paki

Ekipa 1
 Ula Selčan, 7.a
Tilen Marčič, 7.a
Tilen Kozole, 7.b

Ekipa 2
Jernej Gačnikar, 7.a
Domen Simonič, 7.a
Katarina Žlavs, 7.a

10. mesto

2. mesto

Simona Žnidar

Tekmovanje 1.kroga
24. 10. 2007

Jernej Gačnikar, 7.a
Domen Simonič, 7.a
Katarina Žlavs, 7.a

Zmaga z OŠ Vita
Kraigerja Ljubljana

Simona Žnidar

Četrtfinale
12. 3. 2008

Jernej Gačnikar, 7.a
Domen Simonič, 7.a
Katarina Žlavs, 7.a

Zmaga z OŠ
Radlje ob Dravi

Simona Žnidar

Polfinale
22. 4. 2008

Jernej Gačnikar, 7.a
Domen Simonič, 7.a
Katarina Žlavs, 7.a

Zmaga z OŠ
Toma Brejca iz
Kamnika

Simona Žnidar

Finale
3. 6. 2008
Državi prvaki

Jernej Gačnikar, 7.a
Domen Simonič, 7.a
Katarina Žlavs, 7.a

Zmaga z OŠ
Senovo

Simona Žnidar
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Kviz National Geographic Junior Bistroum
NAZIV

TEKMOVANJA
IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Državno tekmovanje Domen Simonič, 7.a
Taja Kuzman, 7.a
Neža Ivec, 5.b/9
Amadej Bezovšek, 5.b/9
Domen Matelič, 5.b/9
Miha Herlah, 5.b/9
Jernej Špegelj, 5.b/9
Rok Gorenšek, 5.b/9
Niko Krhlanko, 5.a/9

Uroš Jurgec, 9.c
Tomaž Tekavc, 9.c
Natalija Žlavs, 9.a
Mark – Jožef Škoflek, 9.a
Jaka Delčnajk, 9.a
Karin Štrljič, 9.a

Taja Kuzman, 7.a
Domen Simonič, 7.a

Uroš Jurgec, 9.c
Mark – Jožef Škoflek, 9.a
Karin Štrljič, 9.a
Tomaž Tekavc, 9.c
Natalija Žlavs, 9.a

Miha Jug,  4./ŠM
Domen Simonič,  7.a
Tomaž Tekavc,  9.c

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Simona Žnidar

Marjeta Krušič

Simona Žnidar

Marjeta Krušič

Monika Dimec
Simona Žnidar
Marjeta Krušič
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Zveze za tehnično kulturo Slovenije –
Regionalni center Maribor - mladi raziskovalci

RAZISKOVALNA NALOGA IME IN PRIIMEK
UČENCA

OSVOJENO
MESTO OZ.
PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Tema: Geografija
Naslov naloge:
Katastrofalna poplava v
občini Vojnik 18.septembra
2007

Uroš Jurgec,  9.c Srebrno priznanje Nataša Gorenak

Tema: Zdravstvo
Naslov naloge:
Analiza šolske malice na
osnovni šoli Vojnik

Neja Fink, 9.b
Saša Kroflilč, 9.b

Zlato priznanje Polona Bastič

Tema: Kemija
Naslov naloge:
Kakovost vode v Vojniških
vodnjakih

Barbara Skaza, 9.b
Petra Vivod,  9.b

Srebrno priznanje Tatjana Hedžet

Naslov naloge:
Aditivi v živilih

Katja Mastnak, 9.a
Sabina Novačan, 9.a

Bronasto priznanje Polona Bastič

Tema: Sociologija
Naslov naloge:
Izbira vzornika

Lucija Špeglič, 8.d
Sonja Krašovec, 8.d

Zlato priznanje Simona Šarlah

Naslov naloge:
Droge med nami

Domen Simonič, 7.a
Ula Selčan, 7.a

Srebrno priznanje Milena Jurgec

Tema: Biologija
Naslov naloge:
Čebelarstvo

Natalija Žlavs, 9.a Srebrno priznanje Edvard Fidler

Tema: Biologija
Naslov naloge:
Ogrožene živali v lovski
družini Vojnik

Lucija Dolšek,  7.a
Katarina Žlavs, 7.a
Tjaša Župnek, 7.a

Srebrno priznanje Milena Jurgec

Tema:  Ekologija z varstvom
okolja
Naslov naloge:
Ravnanje z biološkimi
odpadki v občini Vojnik

Taja Kuzman,  7.a
Tina Ročnik,  7.a
Aleksandra Rošer,  7.a

Srebrno priznanje Tatjana Hedžet



23

Zveze za tehnično kulturo Slovenije –
Državno srečanje mladih raziskovalcev

Poletni tabor Brihtne glav’ce – Simona Žnidar

Poletnega tabora Brihtne glav’ce se je udeležilo 30 učencev naše
in sosednje Osnovne šole Frankolovo. Začel se je v petek, 27. 6.
2008, zaključil pa se je z razstavo in predstavitvijo dela
posameznih delavnic v nedeljo, 29. 6. 2008, ob 17. uri.
Učenci so v delavnicah reševali in se ukvarjali z različnimi
logičnimi zagonetkami, retoriko in improvizacijo, pripravljali so
eterična olja, se spoznavali z osnovami kaligrafije, opazovali
zvezde  in pripravili množico mozaikov, s katerimi bomo popestrili
šolski podhod.  Zelo bogat je bil tudi spremljajoči športni in
družabni program. Obiskali in hladili smo se v bazenu v Laškem,
se seznanjali z osnovami jezdenja na kmetiji Šeško, plesali,
gledali filme, se čudili in preizkušali osnove borilnih veščin, igrali
nogomet in računalniške igrice in še in še. Med nami so se stkale
prijateljske vezi, ki jih bomo gojili še skozi počitniške dni.

Hvala vsem mentorjem, ki so s svojim žarom in
posebnim posluhom za otroke uspeli znanje
posredovati tako, da so ga le-ti z veseljem in
zanimanjem sprejeli.

Hvala tudi učencem, udeležencem tabora, za aktivno
delo v vseh ponujenih dejavnostih. Zahvala gre pa tudi
nekaj pridnim mamam, ki so z domačim pecivom,
kruhom in sadjem poskrbele, da smo »crkljali« tudi

naše želodčke.

Najiskreneje se zahvaljujem gospe ravnateljici, Majdi Rojc, ki je podprla pripravo projekta in vseskozi
spremljala in skrbela za otroke in mentorje.

Več o taboru si lahko pogledate na našem spletnem portalu.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič

Tema: Geografija
Naslov naloge:
Katastrofalna poplava v
občini Vojnik 18.septembra
2007

Uroš Jurgec,  9.c Bronasto priznanje Nataša Gorenak
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