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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Kot bi trenil, so za nami po itniški dnevi. Prepri ani smo, da ste jih preživeli lepo in si nabrali
dovolj mo i za novo šolsko leto. Prav gotovo imate pred seboj veliko želja in ciljev. Imamo jih tudi
mi. S skupnimi mo mi, z dobro voljo in medsebojnim sodelovanjem nam bo vse to uspelo dose i.
Sprejem prvošol kov OŠ Vojnik – Anka Krajnc
V sredo, 1. septembra 2010, smo
medse sprejeli 36 prvošolcev. S
petjem in igranjem na harmoniko
sta u enca naše šole, Tilen
Dobovi nik in Eva Gorenšek,
pospremila prvošolce do prvega
šolskega preizkusa. Vsi prvošol ki
so pogumno opravili nalogo z
obro em.
Gospa
ravnateljica
Majda Rojc je po prijetnem
pogovoru
u encem
podelila
diplome. Tako so u enci postali
lani Šolske skupnosti. Z modrimi
kapicami in rumenimi ruticami so
radovedno odkorakali v u ilnici,
kjer so se posladkali s torticami

in odžejali s sokom. Na tablo k
medvedku, ki jih bo spremljal prva
tri leta, so pravilno napisali svoje
ime. Z nasmehom na obrazu so
prejeli balon ke in Švigazaj ka, ki
jim bo pomagal pri šolskem delu. V
pri akovanju naslednjega dne smo
se poslovili. Vsem prvošol kom
želimo veliko prijetnih dni v
osnovni šoli.

Skupni roditeljski sestanek na mati ni šoli - Majda Rojc
Na letošnji prvi skupni roditeljski sestanek smo povabili mag. Marinko Marovt, bivšo predstojnico Zavoda
RS za šolstvo. Z zanimanjem smo prisluhnili njenemu predavanju o smislu opravljanja doma ih nalog,
pomenu sodelovanja staršev in u iteljev, preprostih tehnikah obvladovanja jeze in treme in kako je
potrebno biti pozitivno naravnan do sebe in okolja. Veseli smo bili njenega mnenja, da je naša šola dobra
šola. Naše delo je spremljala kot predstojnica Zavoda in zadnja leta kot predavateljica številnim šolam po
Sloveniji.
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Evropski dan jezikov – 26. september 2010 – Simona Šarlah
»Hello! Hallo! Salut! God dag! Bok! Ahoj!
Përshëndetje! Hei! Geiá sou! Ciao! Bon dia!
Buon giorno!« je zvenelo iz u ilnic v tednu
pred evropskim dnevom jezikov, ko so se
izvajale dejavnosti pod mentorstvom
Simone Šarlah.
Evropa je celina mnogih jezikov. Leta 1958
so bili v Evropski uniji le 4 uradni jeziki. S
širjenjem Evropske unije se je ve alo tudi
število uradnih jezikov, vendar jih je manj
kot držav lanic, saj nekatere jezike govorijo
v ve državah. V Evropski uniji je torej 23
uradnih jezikov, njihovo število pa se bo z
njeno širitvijo še pove alo.
Od leta 2001, ki ga je Svet Evrope razglasil
za evropsko leto jezikov, je 26. september
evropski dan jezikov. Tudi na naši šoli smo ga letos obeležili s trijezi nimi napisi na vseh u ilnicah na šoli,
z napisi »Dobrodošli!« v sedmih Evropskih jezikih in z radijsko oddajo.
Mladi se vse bolj zavedamo pomena znanja tujih jezikov. eprav je slovenš ina uradni jezik Evropske
unije, ga govori le malo ljudi. Za nas je še toliko bolj pomembno, da znamo im ve tujih jezikov in u enci
naše šole se tega zavedajo, saj se zelo uspešno u ijo kar dveh tujih jezikov. Svoje znanje dokazujejo z
razli nimi tekmovanji – bralno zna ko v angleš ini in nemš ini, s tekmovanjem iz obeh jezikov v 9.
razredu, nastaja pa tudi šolski asopis Voj auf Deutsch, ki izide enkrat ali dvakrat letno in je napisan
izklju no v tujem jeziku. Naši u enci so tudi zelo uspešni pri zunanjem preverjanju znanja nemškega
jezika s strani Zavoda za šolstvo RS, saj vsako leto dosežejo rezultate nad slovenskim povpre jem, za
kar jim iskreno estitamo.
Sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V ponedeljek, 27. septembra 2010, je v zbornici OŠ Vojnik potekal prvi sestanek Sveta staršev v tem
šolskem letu, ki se ga je udeležilo 27 predstavnikov. Prisotni so za predsednika Sveta staršev soglasno
izvolili in potrdili g. Arnolda Ledla, podpredsednica pa je postala ga. Eva Šeško. Zapisnike vseh
sestankov si lahko preberete na spletni strani OŠ Vojnik.

Zbiralna akcija papirja, kartuš in odpadnih
baterij – Jana Urlep
28. septembra smi na šoli izvedli prvo letošnjo
zbiralno akcijo. Zbrali smo 8800 kg papirja.
Zahvaljujem se vsem u enkam in u encem
naše šole, njihovim staršem in starim
staršem, ki so med poletjem pridno zbirali
papir.
Pri akciji so pomagali: Kristijan Gaber, Primož
Brežnik, Sandi Zagrušovcem, Jernej Ledl,
Ismet Šljivar, g. Aleš Matjaž, ga. Mateja
Krofli in g. Matjaž Rebernik.
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Podro no ekipno atletsko prvenstvo v Celju za osnovne šole - Urša Burja-Žnidarši
V sredo, 29. 9. 2010, se je OŠ Vojnik udeležila ekipnega atletskega tekmovanja v atletiki v Celju. Naši
enci in u enke so nastopili v vseh disciplinah programa. Na vsako disciplino so bili prijavljeni po dva do
trije u enci, za skupni rezultat pa sta štela dva boljša rezultata po atletskih tablicah.
Nastopi in uvrstitve naših u enk:
Tek na 60 m:
ŽGAJNER MAŠA
SLAPNIK VERONIKA
SKALAR NINA

17. mesto
27. mesto
28. mesto

Tek na 300 m:
OCVIRK TIJA
4. mesto
KOTNIK NIVES
16. mesto
REBERNAK BARBARA 24. m.

Skok v višino:
LEGVART ALENKA
ŽUPNEK ANA-LUCIJA
STOPINŠEK LUCIJA

2. mesto
3. mesto
28. mesto

Skok v daljino:
POTO NIK ANA
REPINŠEK SARA
LEŠNIK MAJA

Met vorteksa:
KOMPLET KATJA
DIMEC ANJA
ŽIBRET ANJA

4. mesto
13. mesto
20. mesto

Tek na 1000 m:
ZUPANEC NIKA 9. mesto
VIDENŠEK NEŽA 10. mesto
MEMAJ VAIDE 19. mesto

6. mesto
19. mesto
29. mesto

Suvanje krogle:
BOŽNIK LUCIJA
8. mesto
PODERGAJS KLARA 15. mesto
FELICIJAN MAJA
28. mesto

ŠTAFETA 4 x 100m: Vojnik I - 11. mesto in Vojnik II – 15. mesto.
Skupno je ekipa u enk OŠ Vojnik osvojila 9. mesto z zbranimi 11574 to kami ( sodelovalo je 13 šol ).
Nastopi in uvrstitve naših u encev:
Tek na 60 m:
DEGEN ALJAŽ
VRE ER RENE
Skok v višino:
AR AN MIHA
JAKOP ENEJ

9. mesto
29. mesto

Tek na 300 m:
PALIR PRIMOŽ 4. mesto
PISKULE TILEN 14. mesto

9. mesto
28. mesto

Met vorteksa:
FERLEŽ GREGOR 17. mesto
KNEZ ANŽE
23. mesto

Tek na 1000 m:
JOVANOVI DANIJEL 12. mesto
KUSERBANJ TOMAŽ 21. mesto

Skok v daljino:
TILINGER ALEN
DOBOVI NIK TILEN

15. mesto
24. mesto

Suvanje krogle:
GROBELNIK ŽAN
PETREJ ALEKS

27. mesto
28. mesto

ŠTAFETA 4 x 100 m: Vojnik I - 11. mesto.
Skupno je ekipa u encev OŠ Vojnik osvojila 9. mesto z zbranimi 12724 to kami ( sodelovalo je 13 šol ).
Vsem u enkam in u encem posameznikom estitamo za dobre rezultate in osvojena mesta., vsem
sodelujo im pa za športen odnos, navijanje in sodelovanje. V športu je res najpomembnejši rezultat in
dobra uvrstitev, še vedno pa velja staro reklo, da je važno sodelovati, ne zmagati.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV

Pikin dan v 1. razredu – Sabina Peni
V petek, 24. septembra, smo v prvem razredu
organizirali Pikin dan. Deklice so postale prave Pike
Nogavi ke. Spletle so si kitke, na li ka narisale
pegice in si nadele pisane nogavi ke. De ki so se
oblekli v gusarje. Skupaj smo si ogledali film o Piki,
se nau ili njeno pesmico, na koncu pa smo izdelali
še lutko Piko. Bilo je zabavno.

Zdravi zobje ob zdravi prehrani – Sabina
Peni
V mesecu septembru smo v okviru prvega
naravoslovnega dneva v 1. razredu v goste
povabili gospo Karolino Praprotnik. Ob
poslušanju pravljice o medvedku Šapiju smo se
nau ili, kako pomembna je zobna higiena in
zdrava prehrana. Zdaj si v šoli vsak dan po
malici skrbno umivamo zobe in si želimo, da
bomo ob koncu šolskega leta odšli na ogled
nagradne predstave. Ker pa je medvedek Šapi
pri drugošolcih opazil, da jih mu i pravilna
tehnika umivanja zob, je le-to ponovil še z njimi.
lani Policijske postaje Celje na obisku – Sabina Peni
encem POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka je za veliko presene enje ob tednu otroka poskrbela
Policijska postaja Celje. Predstavili so nam razli na podro ja svojega dela. Ob udovali smo policijskega
psa, ki je skupaj s svojim vodnikom pokazal odli no poslušnost. Sedli smo lahko tudi na policijski motor, v
»marico« in si nataknili isto prave lisice. Vrhunec doživetja pa je bil pristanek policijskega helikopterja.
Za nepozabno in pou no dopoldne se zahvaljujemo lanom policijske uprave Celje, g. Karlu Turku ter
gospe Mileni Trbulin in g. Danilu Ungarju, ki sta bila organizatorja dopoldneva.
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Varno v prometu – Sabina Peni
V za etku šolskega leta namenimo veliko pozornosti varnosti v prometu. Gospod policist Danilo Ungar
nam je predstavil svoje delo, ki ga opravlja in nam dal veliko napotkov, kako lahko sami poskrbimo za
varnost v prometu. Sprehodili smo se po šolskih poteh v našem kraju ter se nau ili pravilno in varno
pre kati cesto.
ŠKL se predstavi – Ida Grobelnik
Da nas športne aktivnosti vsestransko bogatijo, sta
nas na predstavitvi šolske košarkaške lige prepri ala
ga. Mateja Opr kal in Blaž Špegli , ki sta 22. 9. letos
pri urah športne vzgoje pripravila zanimive aktivnosti.

Prvi športni dan – Ida Grobelnik
15. 9. 2010 smo prehodili kar nekaj kilometrov
po vaseh naše KS. Pot nas je vodila skozi
Polže, Vizore, Landek in Vrbo ter vse do
sosednje ob ine Dobrna. Tam smo še imeli
prav dovolj mo i za kepico sladoleda.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

Prvi šolski dan – Maja Kova
Prvi šolski dan je zagotovo za vsakega izmed nas
prav poseben dan. S prisr no pesmico so naše
prvošolke pred šolo sprejele starejše u enke.
Pospremile so jih v garderobo, nato pa so skupaj
sledile ebelici, ki jih je vodila do njihove u ilnice.
Tam pa... prav poseben slavnostni trenutek. Za
prestop iz vrtca v šolo je bilo potrebno prerezati
slavnostni trak. Deklice so to pogumno storile in
sve ano za ele njihov prvi šolski dan. V razredu so
jih pri akali ostali u enci, ki so jim pripravili kratek
kulturni program. Sledil je še sprejem v šolsko
skupnost.
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Mednarodni projekt Mirno morje 2010 – Nataša Poto nik
Že tretje leto zapored smo se s tremi u enci naše šole, in sicer Tanjo Terjašek, Rebeko Zdolšek in
Urošem Ošlovnikom, udeležili mednarodnega sre anja otrok, ki je potekalo v Biogradu na morju od 18.
do 25. 9. 2010.
Z jadrnico, na kateri so bili naši u enci in trije u enci OŠ Duplek, dve spremljevalki in dva skiperja, smo
objadrali nekaj krajev in otokov na Hrvaškem. Družili smo se z ostalimi udeleženci iz Slovenije, Avstrije,
Nem ije, Hrvaške, Bosne in Srbije. Na jadrnici smo spali, kuhali in se zabavali vseh sedem dni. Pomerili
smo se v raznih spretnostih, igrah in aktivnostih, ki smo jih organizirali mi in organizatorji. Skozi druženja
smo se u ili strpnosti in tolerance do drugih in druga nih.
Spoznali smo nove prijatelje, se marsikaj
zanimivega nau ili o jadranju, jadrnici,
vremenu in krajih. as je prehitro minil. Vsi
smo se sre ni in zadovoljni vrnili domov.
Hvala vsem donatorjem, Banki Celje, Lions
klubu Konjice, Andreju Fegeš-Fegyju, Mileni
Ravnjak-Arami, družbi Mobitel Celje, Bojani
Volovlek-Duseti, Aldeksu, Daniju Vre kuKamnoseštvo Teharje, Samu PodgrajškuGrafoline, CMC Celje, Janiju PodbreznikuVentilacije Podbreznik, Simonu StagojuKlime Stagoj in naši ravnateljici Majdi Rojc.

Nedeljsko grajsko popoldne – Nataša erenak
V lepem nedeljskem popoldnevu so lani Turisti nega
društva Nova Cerkev pripravili prijetno prireditev, na
kateri so sodelovali tudi u enci POŠ Socka. V programu so
nastopili s spletom ljudskih pesmi ob spremljavi citrarke
gd . Špele Majcen, ki je vedno pripravljena sodelovati in se
ji za to tudi lepo zahvaljujemo. Nato so zaplesali še ljudski
ples šuštar polka. V celotnem asu prireditve pa so otroci
lahko izdelovali izdelke z grajskim pridihom v delavnici
naše šole, ki sva jo vodili z go. Majo Kova . Izdelali so
lahko grajske verižice, me e in lutke z grajskega dvora.

Moja dežela – lepa in gostoljubna – Nataša erenak
Turisti na zveza Slovenije že nekaj let izvaja projekt MOJA DEŽELA – lepa in gostoljubna. Z omenjenim
projektom želijo, da naša Slovenija ostane lepa in gostoljubna. Veseli in ponosni smo bili, da so skrb za
urejenost in hkrati toplino naše šole opazili tudi zunanji opazovalci. Tako se je naša šola uvrstila na
državni nivo in lani državne komisije so bili nad našo šolo navdušeni. Za utili so doma nost naše šole in
celostno podobo le-te. Trudili se bomo, da bo naša šola še naprej ponos našega kraja.
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Športni dan - Lidija Vre ko
Sredi septembra smo v toplem jesenskem dnevu
izvedli prvi športni dan. U enci so se preizkusili v
atletskih disciplinah (met žogice v daljino, tek na 60
m in 600 m ter skok v daljino). Na svoje dosežke so
bili lahko ponosni vsi tekmovalci, še posebej tisti, ki
so osvojili priznanja. Trudili se bomo, da bodo u enci
te športne rezultate do konca šolskega leta še
izboljšali.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Prvi šolski dan – Marjana Pikelj
Prvi september je bil prvi šolski dan tudi za šest
prvošolcev. Skupaj z njihovimi
starši
in
vzgojiteljico Simone smo se sre ali v njihovi
bodo i u ilnici, kamor so jih prišli pozdravit tudi
tretješolci z igrico O veliki repi. Po opravljenih
formalnostih pa so se vsi posladkali s sladico in
sokom.

Športni dan – Marjana Pikelj
Lep jesenski dan smo sredi septembra izkoristili
za prvi športni dan v tem šolskem letu. U enci so
svojo telesno pripravljenost in vzdržljivost
pokazali v skoku v daljino, v krosu, v metanju
žogice v tar o ter metanju votrexa. Med vsemi
disciplinami disciplinami je bil za ve ino otrok
najbolj naporen kros.
Zbiralna akcija papirja – Marjana Pikelj
V tem mesecu smo izvedli tudi prvo akcijo zbiranja papirja, saj so se med po itnicami marsikje
ponovno nakopi ile zaloge. Hvala vsem, ki ste nam pomagali napolniti kontejner.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
»Na šoli v Vojniku danes pouka ni,
a tam dogaja se tiso stvari,
zato 'mamo se fajn, 'mamo se fajn…«
To je del ek pesmi, ki je ves teden v mesecu oktobru odmevala na naši šoli in ki so jo sestavili u enci
pri eni izmed mnogih delavnic, ki so se vršile na šoli v tednu otroka. Kako smo preživeli ta teden, ki je
bil u encem nadvse vše , in še marsikateri drugi dejavnosti preteklega meseca vam poro amo v
številki Voj a, ki je pred vami. Prijetno branje vam želimo.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V tednu otroka smo na naši šoli izvedli 1. tehniški dan za u ence 6. in 7. razredov. Oba tehniška dneva sta bila v
ponedeljek, 4. 10. 2010.
enci so prvo šolsko uro v jedilnici poslušali predavanje policista gospoda Aleša Štormana. U ence je opozoril na varno
prihajanje v šolo, pravilno vožnjo s kolesom in uporabo elade. S sabo je prinesel tudi nekaj pripomo kov, ki jih pri svojem
delu uporablja in s tem pri u encih vzbudil zelo veliko pozornost, saj so si jih z zanimanjem ogledali. Sledilo je delo po
skupinah. U enci šestih razredov so izdelovali prometne znake iz papirja, na rtovali geometrijske like ter reševali pole za
kolesarski izpit. U enci sedmih razredov pa so izdelovali obeske iz lesa v obliki prometnih znakov ter s pomo jo
stolp nega, to kovnega in krožnega diagrama prikazali podatke o preštetih vozilih.
Druženje s prijatelji – Urška Agrež
V tednu otroka smo se prvošolci družili z novimi prijatelji iz vrtca Danijelov lev ek. Povezala nas je tema prijateljstvo, o
kateri smo razmišljali, poslušali zgodbo, zapeli pesem in zaplesali. Novim prijateljem in njihovima vzgojiteljicama Renati
Koštomaj in Katarini Kotnik se zahvaljujemo za podarjene risbice, ki nas bodo spominjale na lep dogodek. Veselimo se
ponovnega sre anja z njimi.
Prvi športni dan – Robert Suholežnik
V ponedeljek, 4. 10. 2010, smo izvedli športni dan za osme in devete razrede. U enci in u enke so se pomerili v
atletskem mnogoboju. Ta je bil sestavljen iz teka na 600 in 60 metrov, suvanju krogle, skoka v višino, meta vorteksa in
štafete 4 X 300 metrov. V torek, 5. 10. 2010, pa je bil organiziran še športni dan za šeste razrede, ki smo ga izvedli v Novi
Cerkvi, in sedme razrede. Zaradi slabega vremena smo mnogoboj izvedli v telovadnici. U enci in u enke so tekmovali v
troskoku, skoku v daljino z mesta, suvanju medicinke, skoku v višino in štafetnih igrah. Vsi u enci si lahko ogledajo
rezultate najboljših s športnega dne na oglasnih deskah šole.
Šolsko tekmovanje v znanju logike – Petra Strnad
Konec septembra je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju logike. Tekmovanja se je udeležilo 86 u encev in
enk. Med njimi so naslednji u enci in u enke osvojili bronasto priznanje:
5. razred: Tjaša Jazbinšek, Adam Wahibi, Leon Golub, Nastja Zupanc, Lara Ru igaj, Urh Brežnik, Matej Gobec, Jernej
Oblonšek, Tadej Opr kal;
6. razred: Ana Marija Krajnc, Patricija Petek, Jernej Dimec;
7. razred: Tilen Dobovi nik, Aljaž Zakošek, Lea Vrhovnik, Miha Jug, Katja Božnik;
8. razred: Sara repinšek, Miha Herlah, Neža Ivec, Klemen Kramar;
9. razred: Tinkara Star ek, Katja Komplet, Matic Žvižej, Luka Grum, Martin Hrastnik.
Na državno tekmovanje so se uvrstili Tilen Dobovi nik, Sara repinšek, Katja Komplet in Tinkara Star ek.
Vsem iskrene estitke.
Državno tekmovanje v znanju iz logike – Petra Strnad
V soboto, 23. 10. 2010, je na Osnovni šoli Lava v Celju potekalo državno tekmovanje v znanju logike. Tekmovanja so se
udeležili Tilen Dobovi nik, Sara repinšek, Tinkara Star ek in Katja Komplet. Spremljala jih je mentorica gospa Leonida
Godec - Star ek. Tilen Dobovi nik je na tem tekmovanju dosegel odli en rezultat, saj je osvojil srebrno priznanje, Tinkara,
Katja in Sara pa so osvojile bronasto priznanje. Vsem tekmovalcem estitamo in želimo, da letošnje rezultate naslednje
leto še nadgradijo.
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Svetovni dan varstva živali – Mojca Gu ek
4. oktober je svetovni dan varstva živali. V 2. razredu OPB smo prvi teden v oktobru posvetili kar nekaj asa
odgovornemu in ljube emu odnosu do okolja in živali. V avli šole smo imeli tudi zbiralno akcijo hrane in igra k za živali.
Vso zbrano smo potem podarili zavetiš u Zonzani v Dramljah.
Uspešen za etek ŠKL – Robert Suholežnik
V sredo, 6. 10. 2010, je bila na Ptuju otvoritvena tekma v naši skupini proti OŠ Olge Megli . Naša šola je bila uspešna in
je visoko zmagala. Vsem nastopajo im estitam. V mesecu novembru bo naša šola gostila ekipo iz I. OŠ Rogaška
Slatina, lanskega finalista ŠKL-ja. Vsi vabljeni k športnemu navijanju.
Ob 30-letnici društev Mladi gasilec 2. in 15. mesto za ekipi DMG OŠ Vojnik – Milena Jurgec
V letošnjem letu praznujejo društva Mladim gasilec na osnovnih šolah
30-letnico delovanja.
Tudi na OŠ Vojnik je tako. Je pa edino društvo v celjski regiji, ki deluje
vseh trideset let.
V petek, 1. 10., in soboto, 2. 10. 2010, je potekalo 30. državno sre anje
in tekmovanje DMG v Se ovljah. Gorazd Stolec, Alenka Legvart in Tanja
Rojc ter Aljaž Pekovšek, Teja Teržan in Nastja Zupanc so sestavljali
ekipi DMG OŠ Vojnik, ki sta uspešno nastopili na sre anju. Njihovi
mentorici sta Milena Jurgec in Lea Rezar. Starejša ekipa je osvojila
drugo mesto, mlajša pa petnajsto, obe ekipi sta prislužili zlate medalje.
Tekmovanje je sestavljeno iz teoreti nega znanja gasilske preventive, prve pomo i in poznavanja kraja, v katerem se
odvija tekmovanje, prakti no pa v prvi pomo i, vaji z vedrovko, poznavanju gasilnikov, vezanju
vozlov in metanju gasilske vrvi v krog. Poleg tega mora vsaka ekipa prispevati literarni
prispevek ali likovno delo na temo sre anja. V pisanju je bila najuspešnejša Nastja Zupanc, saj
je bil njen spis edini izbran za objavo v Biltenu 2, ki je izšel na tekmovanju.
Letos je bilo za ekipi sodelovanje naporno, saj je isto asno v ve ernih oz. popoldanskih urah
potekala v Vojniku slovesnost ob 130-letnici PGD Vojnik, kjer so u enci sodelovali s kulturnim
programom, naslednji dan pa so sodelovali še na paradi.
Društvo Mladi gasilec OŠ Vojnik je ob svoji 30-letnici delovanja na slavnostni seji PGD Vojnik
prejelo posebno priznanje, prav tako mentorica za 30-letno mentorstvo, ki je za to delo prejela
tudi državno priznanje.
Naravoslovni dan v devetem razredu – Ana Bezovšek
V ponedeljek, 11. oktobra 2010, smo se devetošolci OŠ Vojnik ob osmi uri zjutraj odpravili z avtobusom v Prekmurje in
Gori ko. Med potjo smo dobili u ne liste, ki smo jih reševali na razli nih postajah ob razlagi naših u iteljic ge. Marjete
Kruši in ge. Tatjane Hedžet, ki nam je spregovorila v prekmurskem nare ju, saj je Prekmurje njen rojstni kraj.
Peljali smo se skozi Slovenske Konjice, Slovensko Bistrico, Maribor, Lenart, Gornjo Radgono, Mursko Soboto do naše
prve postaje Moravci, kjer nam je lokalni vodi razkazal njihovo znamenitost, rno termalno vodo v Termah 3000. Naša
druga postaja je bila v Selu, razloženem naselju, ki leži na Gori kem. Tam smo si ogledali romansko rotundo, znamenito
kapelico iz 13. stoletja.
Sledil je obisk dvojezi ne osnovne šole Prosenjakovci, kjer smo se najprej okrep ali s kosilom, nato pa si ogledali šolo ter
se seznanili z dvojezi nim poukom, ki na tej šoli poteka v slovenskem in madžarskem jeziku. Prav tako je bilo zanimivo
videti njihove dvojezi ne u benike.
Ob naslednjem postanku smo si ogledali cerkev Gospodovega vnebohoda, ki je med doma ini tudi znana kot Bela
golobica. Na rt zanjo je narisal slavni slovenski arhitekt Jože Ple nik, ki se je potrudil, da je ohranil tudi stari del cerkve.
V Filovcih smo si ogledali tradicionalno predelavo rne keramike in tradicionalno panonsko hišo. Za tem smo nadaljevali
pot na otok ljubezni, ki je v Ižakovcih na levem bregu reke Mure. Ogledali smo si tudi mlin.
Ekskurzijo smo zaklju ili z vožnjo z brodom po reki Muri. Domov smo se vrnili s prijetnimi vtisi iz Prekmurja in z boljšim
poznavanjem tega predela Slovenije.
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Basti
V tem šolskem letu smo sodelovali na tekmovanju o sladkorni bolezni, ki ga organizira Zveza društev diabetikov Slovenije.
Svoje znanje je na šolskem tekmovanju preizkušalo 10 u encev in u enk 8. in 9. razreda.
Nivo bronastega priznanja je doseglo 7 u encev in u enk. Najve to k in s tem udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo
20. 11. 2009 v Šoštanju, pa Alja Sinkovi , 9. a, Katja Komplet, 9. c, in Ana Bezovšek, 9. b.
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Obisk živalskega vrta v Ljubljani – Edi Fidler
V tednu otroka, 7. oktobra 2010, smo izvedli prvi naravoslovni dan za osmošolce s pomo jo strokovnjakov v živalskem
vrtu Ljubljana.
Najprej so nam usposobljeni mentorji natan neje predstavili 2 ali ve živali, s katerimi smo prihajali v neposreden stik z
dotikom. Predstavili so nam kraljevega pitona, turško smejo o grlico, agamo, madagaskarskega ježka oz. tenreka,
urka…
V drugem delu ND pa so morali opraviti dogovorjene naloge u enci sami.
eprav otrokom to ni bil prvi obisk živalskega vrta, so si z zanimanjem ogledovali razli ne živali in izpolnjevali delovne
liste, nekateri pa so tudi fotografirali in si s tem pripravili tudi slikovno gradivo za izdelek, ki so ga izdelali do konca za
doma o nalogo. Dopoldne nam je kar prehitro minilo, eprav je bilo vreme bolj kujavo. V opombah so u enci izpostavili
željo po daljšem obisku živalskega vrta.
Menim, da smo dopoldne v živalskem vrtu izkoristili tako, da smo prijetno združili s koristnim.
Z glavo na zabavo – Simona Šarlah
12. oktobra 2010 je u ence zadnje triade naše šole obiskala Fundacija Z
glavo na zabavo. Zbrali smo se v Kulturnem domu Vojnik, kjer nas je
pri akala Generacija nula-nula. S preventivno–zabavnimi vsebinami nam je
dokazala, da se je mogo e odli no zabavati tudi brez alkohola, tobaka in
prepovedanih drog ter hkrati opozorila na nezdružljivost uživanja alkohola
in drog z udeležbo v cestnem prometu. U enci in tudi u itelji smo lahko
aktivno sodelovali v dogajanju na odru in si prislužili kar nekaj prakti nih
nagrad. Vsi pa smo odšli nazaj proti šoli s skupno mislijo: »Takšne zabave
si še želimo!«
Medob inski prvaki in prvakinje v košarki – Robert Suholežnik
Z malo sre e, bi lahko poro ali o dvojnih medob inskih prvakih. Obe ekipi sta zabeležili po štiri zmage, žal pa je zaradi
razlike v koših ekipa deklic osvojila drugo mesto. Ekipo de kov so zastopali: Gregor Ferlež, Jaka Kugler, Žan Grobelnik,
Luc Oven Skaza, Tomaž Pantnar, Matic Žvižej, Martin Hostnik, Klemen Kramar, Miha Herlah, Miha Bojanovi , Miha Ar an
in Matic Kov e. Ekipo deklic so zastopale: Ana Lucija Župnek, Nives Kotnik, Neža Videnšek, Klara Podergajs, Mojca
Opr kal, Alenka Legvart, Mateja Legvart, Anja Žibret, Nina Žolnir, Vahide Nemaj, Florjentina Osmanaj, Ana Gobec in Eva
Gorenšek. Obe ekipi sta si zagotovili nastop na podro nem tekmovanju. Vsem iskrene estitke.
Ogled botani nega vrta – Simona Šarlah

V sklopu dejavnosti tedna otroka so se sedmošolci v sredo, 7. oktobra 2010, odpravili na naravoslovni dan v botani ni vrt
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, ki prikazuje tujo in doma o floro, zlasti zna ilnosti in posebnosti
Pohorja in severovzhodne Slovenije. Skozi botani ni vrt so nas popeljali strokovnjaki, ki so tam zaposleni, u enci pa so si
ogledali tudi del kmetijskega posestva Pohorski dvor.
Tehniški dnevi v 9. razredu – Polona Basti
Prvi tehniški dan z naslovom Analiza in planiranje prehrane smo namenili poglabljanju znanja o zdravi prehrani. U enci so
izra unali svoj indeks telesne mase in tako preverili, ali je njihova telesna teža primerna.
Na portalu Zveze potrošnikov Slovenije smo v rubriki Veš, kaj ješ skupaj preverjali prehranski profil živil.
S pomo jo svetovnega spleta smo iskali priporo ila zdrave prehrane za dojen ke, mladostnike, sladkorne bolnike in
starostnike. Vsak je domov odnesel tudi piramido zdrave prehrane.
Pri 2. tehniškem dnevu z naslovom Aditivi v živilih smo v teoreti nem delu spoznali vrste aditivov in njihove oznake.
Pogosto se v hrani znajdejo barvila. Med seboj smo pomešali tri in s pomo jo kromatografije dokazali, katera barvila je
vseboval vzorec.
Prebirali smo deklaracije razli nih živil in odkrili kar nekaj sladkarij, ki so prava mešanica aditivov. U enci so si na koncu
ogledali dokumentarni film, ki je nazorno prikazal zdravstvene težave in posledice pretiranega uživanja enoli ne, hitre
hrane.
Tehniški dan smo sklenili z mislijo, da se aditivom v hranil lahko izognemo, e smo pozorni na to, kaj jemo.
Poklicna orientacija za devetošolce – Irena Kalšek
19. 10. 2010 so u enci devetega razreda obiskali Šolski center Celje,
kjer so se udeležili delavnic na temo spoznavanja poklicev in si ogledali šolo.
Foto utrinke si lahko pogledate na spletni strani naše šole.

4

Tekmovanje za Zlato kuhalnico – Polona Basti
Pod okriljem Turisti ne zveze Slovenije je letos prvi potekalo tekmovanje v
pripravi jedi za osnovnošolce, imenovano Zlata kuhalnica.
Naša ekipa v sestavi Lucije Božnik, Ane Majcen in Ane Bezovšek se je 14. 10.
2010 udeležila državnega tekmovanja v Kranjski gori.
12 ekip se je pomerilo v pripravi krompirjeve kme ke juhe in ajdovih krapcev s
skuto. V hudi konkurenci je naša ekipa dosegla odli no 2. mesto.
Žal vam lahko le na sliki pokažemo, kako dobro nam je uspelo. Zelo je dišalo,
jedi so bile odli nega okusa in udovitega izgleda.
Za vso pomo in podporo hvala ge. Cilki Božnik, ge. Sabini Majcen, vodstvu šole
in vsem, ki so za nas stiskali pesti.
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje - Polona Basti
Tema tekmovanja za Proteusovo priznanje je bila Izbrane drevesne in grmovne vrste Slovenije. Šolskega tekmovanja se
je udeležilo 23 u encev in u enk 8. in 9. razreda.
Nivo bronastega priznanja je doseglo 8 u encev in u enk. Najve to k in uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 3. 12.
2010, pa so dosegli naslednji u enci: Tinkara Star ek, 9. c, Katja Komplet, 9. c, Lucija Božnik, 9. c, Sara repinšek, 8. a,
in Maja Felicijan, 9. a.
Policist Leon svetuje - Lea Rezar
Tako kot vsako leto so tudi letos petošolci vklju eni v projekt Policist Leon svetuje. S tem želimo pove ati ozaveš enost
encev o varnosti v prometu. Projekt je razdeljen na pet sre anj, kjer je vsakokrat druga tema. Prvo sre anje je potekalo
13. 10. 2010. Policist je pripravil kratko predstavitev policijskega dela, opremo policistov ter obveš anje policistov v
primeru nesre e ali zlo ina. U encem je bila najbolj zanimiva predstavitev orožja, ki ga policisti lahko uporabljajo pri
svojem delu. Vsak u enec je dobil tudi delovni zvezek Policist Leon svetuje. Veselimo se ponovnega sre anja s policistom
Leonom.
Teden otroka v podaljšanem bivanju – Mojca Gu ek
V podaljšanem bivanju smo se odlo ili, da bomo teden otroka obeležili tako, da bomo naše delo povsem prilagodili
vsebinam, ki bodo manj vezane na pouk in bodo otroke sprostile in razvedrile.
Prvi in zadnji dan smo se vse skupine oddelkov podaljšanega bivanja združile v ve namenskem prostoru. Prvi dan smo
se družili ob aju. ajanka je potekala z namenom, da se otroci znotraj manjših, starostno mešanih skupin, še bolje
spoznajo. Zadnji dan pa smo si vsi skupaj na platnu ogledali risanko Vesele nogice.
Ostali dnevi so potekali po razredih. Prvi razred je pozornost usmerjal k naravi, razvrš anju drevesnih listov, barvali so
glinene jesenske plodove, igrali so se glasbeno didakti no igro Ti si moj odmev ter športno preživeli trenutke na prostem.
V drugem razredu smo ustvarjali iz das mase. Uporabljali smo model ke, da smo si izdelali obeske za verižice ter ustvarili
sliko, ki smo jo okrasili s kamen ki oziroma s školjkami. Pogovarjali smo se tudi o svetovnem dnevu varstva živali in o
skrbi za živali. Ob tem smo pripravili razstavni pano z našimi izdelki. Risali smo ogrožene živalske vrste. Na igriš u smo
se igrali repke in igre z žogo. Tretji razred je ustvarjal iz papirja jesenske motive. Izdelovali so tudi iz das mase. etrti
razred je iz das mase ustvarjal liste vinske trte, delali so vlitke jesenskih plodov, jih tudi barvali in dekorirali. Nastale so
tudi trganke z motivi mušnic in jur kov.
Jesenski pohod - Urška Agrež in Milanka Kralj
V torek, 19. oktobra 2010, smo se lani planinskega krožka 2. in 3. razreda podali na naš drugi pohod. V jesenskem
popoldnevu nas je pot vodila po okoliških gozdovih do. Tomaža in Dobrotina. Tam so nas pri akali prijazni doma ini ter
kuhan in pe en kostanj. Okrep ali in posladkali smo se ter se polni prijetnih vtisov podali proti šoli, kjer so nas akali
starši.
Kljub slabšemu vremenu smo se imeli lepo. Zahvaljujemo se gostoljubni družini Kunej, ki nas je na doma iji prijazno
sprejela, ter gospe in gospodu Kralj, ki sta skrbno pripravila kostanj.
Pohod na Kopitnik nad Rimskimi Toplicami – Jure Štokovnik
Jesenskega dne, 2. 10. 2010, smo se ob 6. uri se zbrali na železniški postaji
Celje ter se z vlakom odpeljali v Rimske Toplice. Od tod nas je vodila pot na
Kopitnik. Ustavili smo se v planinski ko i, kjer smo bili nagrajeni z malico ter s
pohvalo skrbnika. Kasneje smo se ob jeklenici pogumno odpravili še na sam
vrh, ki spominja na skalnat pomol. Z razgledom žal nismo imeli sre e, saj se je
nenadoma spustila megla. Pošteno utrujeni smo se vrnili nazaj na železniško
postajo v Rimske Toplice. Pot smo sklenili na železniški postaji v Celju.
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Obiskal nas je arovnik – Mateja Fidler
Prvi teden oktobra je bil posve en otrokom. Tudi na naši šoli smo ga prikrojili po meri otroka. Dnevi dejavnosti so potekali
zanimivo in sproš eno. Po razredih so se odvijali naravoslovni in tehniški dnevi. Izdelki otrok so polepšali u ilnice in avlo.
Najbolj pa smo se razveselili arovnika Andreja. Z velikim zanimanjem smo opazovali njegove spretne prste, ki so
pri arali pisane rutke, zmanjšali karte, skrili predmete in podobno. Ob koncu je za vsako u ilnico napravil še cvetico iz
balona, mi pa smo ga nagradili z mo nim aplavzom.
Medsebojna u na pomo – Irena Kalšek
V redovalnicah se že pojavljajo prve ocene. Nekateri u enci imajo težave in bi rabili pomo pri u enju, zato smo tudi letos
v okviru krožka RK organizirali medsebojno u no pomo . Starši, ki želite, da se vaš otrok vklju i v to obliko u enja,
pokli ete na številko 7800-554 .
Roditeljski sestanek v devetem razredu – Irena Kalšek
V jedilnici šole Vojnik je bil 7. 10. 2010 roditeljski sestanek za starše in u ence devetega razreda. Sestanek je bil
namenjen poklicni orientaciji. Predavanje je bilo na temo Izbira poklica – izziv za prihodnost. Na predavanju so
sodelovali predstavniki Obmo ne obrtne zbornice Celje in dva samostojno podjetnika. Posebej sta bila predstavljena
poklica maser in klepar krovec.
Mi 'mamo se fajn – Aleksandra Zazijal
Teden otroka, ki smo ga letos praznovali med 4. in 8. oktobrom, smo na naši šoli zaklju ili z že tradicionalno prireditvijo
»Mi 'mamo se fajn«. Na ta dan otroci niso imeli pouka kot obi ajno, temve so se zabavali in sodelovali v razli nih
ustvarjalnih in športnih delavnicah. U enci predmetne stopnje so se lahko preizkusili v pripravi sadnih kup, peki krompirja
in slastnih jabolk, izdelovanju pti jih hišic, lepljenk iz semen, slikanju na svilo, snemanju radijskega programa in petju,
nekateri pa so odšli v naravo, kjer so spoznavali drevesa ter druge rastline gozda. Tisti, ki so po duši športniki, so se med
sabo lahko pomerili v nogometu, košarki, badmintonu ali speedmintonu. Na ta dan so u enci razgrnili tudi ekozastavo, saj
je Osnovna šola Vojnik po dveh letih uresni evanja ciljev v okviru ekošole uradno pridobila status ekošole. Posebno
doživetje je bila tudi malo druga na malica - pe ene hrenovke in pleskavice z zelenjavo, ki so jih za u ence pekli delavci
šole, so izpod šotora dišale po celem Vojniku. Za še boljše vzdušje pa je poskrbelo tudi sonce, ki je pregnalo gosto
jutranjo meglo in pri aralo udovit jesenski dan. Otroci so si ob odhodu domov zaželeli še veliko podobnih prireditev in si
veselo prepevali:
»Na šoli v Vojniku danes pouka ni,
vseeno pa dogaja se tiso stvari.
Že jesen prišla je k nam,
danes ta son en dan,
ta spomin mi vra al bo,
nasmeh na obraz.
Mi 'mamo se fajn,
mi 'mamo se fajn,
ker šole se veselimo
in z njo se u imo,
ker vragolije delamo, imamo se fajn!«

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Teden otroka – Ida Grobelnik
Prve oktobrske dni smo na šoli preživeli malo druga e. Prednost smo dali
gibanju, ustvarjalnosti in zabavi. Dejavnosti, ki so se odvijale v teh dneh so
bile: sre anje s policisti, športne igre, ustvarjalne delavnice, šolski kino ob
kokicah, obisk arovnika in pohod s kostanjevim piknikom.
Komemoracija – Sabina Peni
Zadnji dan pouka pred jesenskimi po itnicami so otroci, ki obiskujejo naš Otroški pevski zbor, nastopili s kulturnim
programom ob spomeniku padlim med NOB. V njihovo ast smo prižgali sve ke in poklonili cvetje.
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Naravoslovni dan Bilo je neko – Ida Grobelnik
Na kmetiji Soržev mlin že vrsto let ekološko kmetujejo. Gospodar Oton nas je
tokrat sprejel v dvesto let stari mlinarjevi hiši. Dopoldne smo preživeli nadvse
prijetno, veliko pa smo tudi izvedeli o življenju neko .
Prišli smo do spoznanja, da so v asih živeli druga e. Še posebej je bilo lepo,
e je bilo pri hiši ve otrok, ki so ob ve erih posedli na toplo krušno pe ,
luš ili koruzo ali fižol, se pogovarjali, peli in pripovedovali zgodbe. Gospodu
Otonu se za udovito dopoldne iskreno zahvaljujemo in mu želimo obilo
zadovoljstva na kmetiji, ki je nam in našemu kraju v ponos.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Teden otroka – Nataša Poto nik

V tednu otroka smo se pri pouku podaljšanega bivanja pogovarjali o
otrokovih pravicah. Ugotovili smo, da vsi otroci niso deležni teh pravic,
ki so sicer zagotovljene s konvencijo. Ko so otroci razumeli pomen teh
osnovnih pravic, so risali risbe na to temo. Nato smo pripravili razstavo
in na ta na in povedali še ostalim šolarjem ter obiskovalcem šole, esa
bi morali biti deležni vsi otroci sveta ne glede na raso, spol,
veroizpoved in materialni status.
Pohod na Veliko Raven in komemoracija – Maja Kova
V petek, 22. 10. 2010, smo imeli športni dan. Peš smo se odpravili na Veliko
Raven. Tam smo se ob spomeniku neznanima padlima partizanoma spomnili
vseh borcev, ki so se borili za našo domovino. Pripravili smo kulturni
program, ki so se ga udeležili tudi predstavniki borcev, ob ine in krajani.
Pastir kov piknik – Lidija Vre ko
V za etku meseca oktobra, v tednu otroka, smo u enci in u iteljice pripravili
prav poseben dan, pastir kov piknik.
Najprej smo se pogovarjali o pravicah otrok neko in danes in ugotovili, da
nam je v marsikaterem pogledu bolje kot je bilo našim vrstnikom pred
davnimi leti. eprav so morali že zgodaj služiti, so vseeno našli as za igro.
Nekaj takih pastirskih iger smo spoznali tudi mi in se jih igrali. Izdelovali smo
jesenska strašila, strašne bu e in smešne spake iz jesenskih plodov. Na paši so si pastir ki navadno pripravili še kaj za
prazne želod ke, zato smo tudi mi pekli in kuhali jabolka, krompir in kostanj, kompot pa nam je potešil žejo.

Preživeli smo sproš eno in lepo dopoldne, as pa nam je prehitro minil.
Najlepše se zahvaljujemo gospodu Petru Špeglju, ki nam celo dopoldne prijazno pekel kostanj.
Tehniški dan – Nataša erenak
V za etku oktobra smo za vse u ence naše šole izvedli tehniški dan. Najprej
nam je delo gasilcev predstavil gospod Viktor Božnik. Obiskali smo gasilski
dom v Socki, kjer smo si ogledali gasilsko opremo in gasilski avto. Skupaj
smo ponovili, kako ukrepamo v primeru požara in drugih naravnih nesre .

Drug del tehniškega dne je potekal v Novi Cerkvi, kjer pa smo spoznali delo
policistov. Gospodu Viktorju Božniku in policistom s Policijske postaje Celje
se najlepše zahvaljujemo za zanimivo dopoldne.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Jesenske delavnice – Marjana Pikelj
V mesecu oktobru smo na šoli izvedli jesenske delavnice. U enci so se
preizkusili v ustvarjanju v razli nih tehnikah iz raznih jesenskih plodov in
listja. Z izdelki smo si polepšali notranje prostore šole, prav tako pa popestrili
še zelenico pred šolo.

Obisk arovnika – Marjana Pikelj
V mesecu oktobru smo na šoli gostili arovnika Andreasa iz
Vojnika. Z u enci smo v njegovi predstavi zelo uživali, le škoda,
da je bilo njegovo druženje z nami tako kratko.

Naravoslovni dan – Maja Drobni Grosek
Na prelepo son no dopoldne smo imeli v 4. in 5. razredu naravoslovni dan z
naslovom Gozdne rastline. Kmalu zjutraj smo se odpravili v gozd. Vsaka
skupina je že pred tem dobila navodila, kaj mora narediti. Pregledali smo
vsak koti ek bližnjega gozda in našli veliko rastlin, drevesnih vrst in grmov, ki
so nas zanimali. V razredu smo vse to uredili v skupine in pripravili razredno
razstavo.
Ta dan nam je bil zelo vše , saj smo raziskovali, odkrivali naravne lepote in se družili.

Komemoracija – Marjana Pikelj
Ko se narava odpravlja na zaslužen po itek, se tudi v našem kraju spomnimo na umrle. Z u enci smo se na zadnji dan
pouka pred jesenskimi po itnicami.
poklonili njihovemu spominu s kulturnim programom in prižiganjem sve k pred spominskim obeležjem padlim v NOB v
središ u kraja.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Kot bi trenil, spet prihaja novo leto,
v meglice sprva še ujeto.
Kaj prinaša, še ne vemo,
le zvedavo skozenj gremo.
Staro leto bo minilo,
zadnje dalo bo darilo,
upanje na boljše, lepše ase,
ki le dobro vle e nase…
… pa prijetno branje in veliko lepih trenutkov v novem letu vam želimo.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V petek, 12. novembra 2010, smo na
naši šoli izvedli 2. tehniški dan za
ence šestih, sedmih in osmih
razredov.
enci šestih razredov so izdelovali
dekoracijo iz papirja za okrasitev šole,
sedmošolci pa okraske iz papirja in lesa.
enci osmih razredov so poleg
izdelovanja dekoracije iz papirja izdelali
prakti en izdelek iz lesa ter obnovili
znanje o umetnih masah, saj so pri
izdelovanju
okraskov
uporabili
tehnološki postopek, imenovan globoki
vlek.
Plavalni te aj za u ence tretjega razreda - Urša Burja Žnidarši
Te aj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 8. do 19. 11. 2010. Udeležilo se ga je 73 u encev
(u enci 3. a, 3. b, NC in ŠM). U enci so bili 10 dni, vsak dan po uro in trideset minut v vodi. Vmes so se
pojavljali krajši izostanki zaradi bolezni, tako je na zaklju ku pred starši plavalo 70 plavalcev. V prvi triadi je
20-urni plavalni te aj obvezen in je v okviru rednih ur športne vzgoje. Cilj te aja je nau iti otroke preplavati po
standardu za zlatega konji ka (25 m v poljubni tehniki). U encev, ki dosegajo predpisani standard, je 61,
delno ga dosega 7 u encev, 4 pa še žal ne.
Tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce – Dragica Filip
V etrtek, 25. 11. 2010, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja angleškega jezika za devetošolce. Udeležilo
se ga je 14 u encev. Rezultati so zelo dobri, saj je kar devet u encev doseglo bronasto priznanje, pet pa se
jih bo udeležilo regijskega tekmovanja, ki bo 20. 1. 2011 na OŠ Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah. Bronasto
priznanje so dosegli: Ana Bezovšek, Matic Žvižej, Aljaž Degen, Nika Plevnik, Alja Sinkovi , Urban Gol man,
Daniel Pukel, in Luka Grum. Na regijskem tekmovanju nas bodo zastopali: Ana Bezovšek, Matic Žvižej,
Aljaž Degen, Nika Plevnik in Alja Sinkovi . estitamo.
Polfinale in finale podro nega tekmovanja v košarki – Robert Suholežnik
Ekipa deklic je na polfinalu podro nega tekmovanja v košarki osvojila drugo mesto, na finalu pa etrto. S tem
je ekipa starejših deklic tekmovanje v pionirskem festivalu kon ala. Ekipa de kov je na polfinalu in finalu
podro nega tekmovanja zasedla drugo mesto. Ta uvrstitev vodi de ke na državno prvenstvo med
šestintrideset najboljših šol v Sloveniji. estitamo vsem nastopajo im.
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Predstavitev Evropske unije - Dušan Žgajner
V torek 9. novembra 2010, so nas obiskale predstavnice za stike z javnostjo zunanjega ministrstva republike
Slovenije. V enournem razgovoru z u enci 9. razreda so predstavile zgodovino nastanka EU, pogoje za
vstop novih lanic, delovanje evropskega parlamenta in drugih institucij. Posebej so poudarile pomen volitev
predstavnikov Slovenije v evropski parlament, ker se tam sprejema vedno ve odlo itev, ki vplivajo na
gospodarski, finan ni, kulturni in politi ni razvoj ter vlogo Slovenije v EU. U ence so predstavile tudi možnosti
za študij in izobraževanje, izmenjavo študentov in sodelovanje v mednarodnih projektih.
Tekmovanje v znanju nemškega jezika – Simona Šarlah
V etrtek, 18. novembra 2010, je na naši šoli potekalo tekmovanje v znanju nemškega jezika, ki se ga je
letos udeležilo 22 devetošolcev, kar je najve do zdaj. Naši u enci so se tudi tokrat odli no odrezali. Kar 6
encev je osvojilo bronasto priznanje: Tomaž Pantnar, Maja Felicijan, Ana Bezovšek, Manuela Razdevšek,
Nika Plevnik in Alja Graši .
Maja, Ana, Manuela, Nika in Alja so dosegle tudi predpisano mejo za uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo
10. februarja 2011 na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju. Vsem tekmovalcem iskreno estitamo.
Kulturni dan v 7. razredu – Ivanka Krajnc
»Branje je sanjarjenje. Je stopanje
v svet domišljije, ki si ga delita
bralec in pisec. Pomeni prehajanje
od besed do zgodbe in odstiranje
prikritega
pomena.
Umetnost
branja osmišlja svet in raztaplja
lovekove meje sveta.«
Branje je izjemnega pomena. Na
naši šoli smo med prvimi pristopili
k projektu Rastem s knjigo, ki ga
podpira Ministrstvo za šolstvo in
šport, izvaja pa se v osnovnih
šolah v povezavi med šolskimi in
splošnimi knjižnicami. Vanj so pri
nas vklju eni sedmošolci, saj
opažamo, da je prav v tem
obdobju opaziti najve ji upad branja. Cilj projekta je dvig bralne kulture, zato so u enci v asu projekta tudi
obdarjeni z lepim knjižnim darilom.
V asu trajanja projekta u enci še ve krat kot sicer obiš ejo šolsko in splošno knjižnico, kjer potekajo
razli ne dejavnosti, s katerimi jih želimo pritegniti k branju.
30. 11. letos smo imeli v 7. razredu kulturni dan z naslovom Rastem s knjigo. Celo dopoldne smo preživeli v
Celju. Dve uri smo bili v novi in udoviti Osrednji knjižnici Celje. U enci so spoznavali razli ne oddelke,
dejavnosti v knjižnici, najve ji poudarek pa je bil na branju. Tukaj so v dar prejeli knjigo Majnice, priljubljeno
pesniško zbirko pesnika Toneta Pav ka. Za tem smo obiskali Fotografski atelje Josipa Pelikana in Muzej
novejše zgodovine v Celju. U enci so tukaj v delavnici Slikam brez fotoaparata izdelali udovite fotografije, ki
so sedaj razstavljene v šolski knjižnici.
OŠ Rogaška premo en nasprotnik – Robert Suholežnik
V drugem kolu ŠKL-ja se je naša šola pomerila s I. OŠ Rogaška Slatina. Lanskoletni finalisti so upravi ili
vlogo favoriti in zmagali z 58 : 69. V naslednjem krogu bo pri nam gostila ekipa iz Ptuja, kjer si bo naša šola
poskušala priigrati napredovanje.
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Zbiranje odpadnega papirja, kartuš in baterij – Jana Urlep
Kljub dežju ob zadnji zbiralni akciji smo zbrali 7007 kg papirja.
Zahvaljujemo se vsem u enkam in u encem naše šole,
njihovim staršem in starim staršem, sodelavcem ter delavcem
Špesovega doma v Vojniku. Pri zbiralni akciji so pomagali:
Miha Bojanovi , Sara repinšek, Jernej Ledl, Tomaž
Kuserbanj, ga. Mateja Krofli in g. Matjaž Rebernik. Hvala
vsem.
Šola za starše –Simona Žnidar
V okviru preventivnega dela z mladostniki ob ina Vojnik vsako leto pla a predavanje za starše v okviru Šole
za starše in v izvedbi družinskega inštituta Bližina iz Celja.
Na našem prvem sre anju Šole za starše v tem šolskem letu, ki je bilo v etrtek, 4. 11.2010, smo se
pogovarjali na temo Mladostnik in izsiljevanje.
Sre anje je bilo preplet predavanja, vprašanj in odgovorov ter igre vlog, kjer so bile odigrane vzgojne
situacije med otroki, mladostniki in starši. Sre anje je kot osnovno sporo ilo nudilo staršem nasvete, kako
živeti odgovorno starševstvo na na in, da otroka za utijo in mu preko svoje nenadomestljive vloge pomagajo
razviti notranjo disciplino. Slišali smo, kako se lahko u inkoviteje spoprimemo z vzgojnimi težavami ob
odraš ajo ih otrocih in kako jim postavimo zdrave meje. Sre anje je tudi ustrezen na in deljenja oz.
izmenjave izkušenj s širšim krogom soljudi.
Žal nam je, da se je sre anja udeležilo le nekaj staršev, saj iz vsakodnevnih izkušenj in dela z otroki vemo,
da bi vsaj razmišljanje o ponujeni temi ugodno vplivalo na vzgojno delovanje marsikatere družine naših
encev.
Tehniški dan za petošolce – Jure Štokovnik
V petek, 26.11. 2010, smo se oddelki
petih razredov odpravili v Muzej
premogovništva Velenje. Pot nas je
vodila v temno podzemlje. Ogledali
smo si zanimiv prikaz težaškega
rudarskega poklica. Poseben vtis je
napravila simulacija eksplozije v
premogovniku, rudarska malica v
najgloblji jedilnici v Sloveniji ter
vratolomna vožnja z vlakom. Na koncu
smo se z dvigalom vrnili po jašku
nazaj na površje. Prijetno in pou no
dopoldne smo zaklju ili s
knapovskim pozdravom sre no.

Ogled filma Gremo mi po svoje – Tatjana Hedžet

U enci 8. b razreda so si v mesecu novembru ogledali slovensko komedijo Gremo mi po svoje.
Film na zabaven na in prikaže življenje tabornikov. Mnogi zabavni in ustveni zapleti med
zanimivimi otroškimi in odraslimi liki se odvijejo na osupljivo lepih lokacijah triglavskega narodnega
parka in stkejo himno naravi, isti otroški duši, zdravi pameti, ljubezni, humorju in optimisti nemu
pogledu na življenje.Ogled filma so si u enci prislužili kot nagrado v prejšnjem šolskem letu, ker so
zbrali najve odpadnega papirja in bili zmagovalci zbiralne akcije papirja v šolskem letu 2009/10.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Otvoritev son ne elektrarna – Petra Ofentavšek
Son na energija je zagotovo energijski vir prihodnosti in z njeno uporabo bomo mo no znižali uporabo
fosilnih goriv, ter na ta na in ohranili isto okolje za vse nas in tudi za naše zanamce. Na streho telovadnice
osnovne šole Nova Cerkev so postavili son ne celice, ki bodo dajale energijo za približno 100
gospodinjstev. Nove pridobitve smo se veselili u enci in u itelji skupaj z našo ravnateljico Majdo Rojc,
županom, predstavniki ob ine in lokalne skupnosti ter odgovornimi za opravljeno delo.
Pohod po doma ih gri ih – Natalija Maži
Ljubitelji pohodništva na POŠ Nova Cerkev smo se v soboto, 20. 11. 2010, odpravili na raziskovanje gri ev v
doma i okolici. Megleno in turobno vreme nam ni odvzelo dobre volje in želje po prijetnem druženju. Izpred
šole smo se opremljeni s kompasi ter zemljevidi
odpravili proti naselju Polže, nato pa na gri
Strmec. Nekateri so bili tu prvi in tudi izvedeli,
da se je naselje Nova Cerkev neko imenovalo
Strmec pri Vojniku prav zaradi istoimenskega
gri a. Gostoljubno in s toplim ajem so nam
postregli pri Klin evih, kjer smo v naravi našli
veliko primernih mest za skrivalnice. Pot smo
nato nadaljevali skozi Vizore nazaj do Polž ter v
šolo prišli skozi Razgor. Spoznali smo, da bi
potrebovali še celo popoldne, e bi želeli
prehoditi še ostala naselja v Novi Cerkvi.
Sklenili smo, da pohod po ostalih naseljih
nadaljujemo spomladi, ko se bo narava
ponovno prebudila.
Gasilska vaja - Ida Grobelnik
Da bi zavest o požarni varnosti približali otrokom, smo skupaj s PGD
Nova Cerkev 11. novembra izvedli vajo. Poglavitni namen je bil, da se
nau imo, kako ravnati, kadar pride do naravne nesre e, predvsem
požara, kako im hitreje in im varneje zapustiti šolo.
Šolo smo izpraznili po evakuacijskem na rtu. Takoj za tem so na šolsko
dvoriš e prispeli gasilci. Požar smo brez kakršnihkoli poškodb »preživeli«
vsi.
Gasilcem smo v zahvalo podarili risbo njihovega avtomobila, katere
avtorica je mlada gasilka Špela Rojc.

Likovni pouk s šiviljo - Ida Grobelnik
V 2. razredu smo 12. novembra k uram likovne vzgoje
povabili Kajino mamico, gospo Vilmo Flajs. Pomagala nam
je pri šivanju medvedkov, hkrati pa nam predstavila
zanimiv in ustvarjalen poklic. Bilo je super.
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Gostovanje v Društvu Sožitje - Ida Grobelnik
Naši u enci Jure Kova , Nejc Sento nik in Maja Cehner so se pridružili lanom KUD Nova Cerkev in
varovancem Društva Sožitje v Celju 13. novembra polepšali dopoldne s kulturnim programom
Prižgali sve ko žrtvam prometnih nesre – Ida Grobelnik
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre že ve let zapored obeležuje tudi Slovenija. Ob tem dnevu
želimo tudi najmlajši marsikoga osvestiti o tem, da prometna nesre a spremeni življenje ne le žrtvi, e ta
sploh preživi, ampak vsem njenim svojcem. Letos smo se aktivnostim, ki so potekale pod sloganom Dobre
želje uresni ujmo z dejanji, pridružili tudi mi. S kulturnim programom smo sodelovali na prireditvi v Celju, kjer
smo 20. novembra žrtvam nesre prižgali tudi sve ko.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Projekt Holliday Card Excange – Maja Kova

V letošnjem šolskem letu naša šola sodeluje v
mednarodnem projektu Holliday Card Excange –
Pošiljanje prazni nih voš ilnic. Namen projekta je
spoznati razli ne obi aje praznovanja po svetu in si
izmenjati voš ilnice. V naši skupini je osem šol z
vsega sveta. Z u enci smo izdelali voš ilnice,
napisali voš ilo v slovenš ini in angleš ini, napisali
pismo, v katerem smo predstavili našo domovino in
našim novim prijateljem poslali tudi primer slovenske
narodne dediš ine, in sicer idrijsko ipko. Pripravili
smo pakete in jih poslali v ZDA v Ohio in
Pensilvanijo, v Kanado, Avstralijo, na Tajsko, v
Belorusijo in na Sveto Trojico (Slovenija).
Nekaj voš ilnic smo tudi že prejeli. Pisali so nam prijatelji iz ZDA iz Ohio-ja, Tajske in Avstralije. Njihove
pošte smo se zelo razveselili, še posebej vše in zanimivo pa je u encem bilo, da imajo v Avstraliji boži
poleti. Ve o projektu si lahko preberete in ogledate na naši spletni strani.
Prejete voš ilnice si boste lahko ogledali na razstavi v telovadnici naše šole od 21. do 24. decembra. Vljudno
vabljeni.
Roditeljski sestanek za planinsko šolo v naravi – Nataša

erenak

V torek, 9.11. 2010, je bil v Vojniku roditeljski sestanek za planinsko šolo v naravi. Le-ta bo organizirana za
etrtošolce v CŠOD Gorenje nad Zre ami od 18 do 22. aprila 2011. Starši so dobili osnovne informacije o
poteku šole v naravi. Veseli nas, da se je bodo skoraj vsi u enci udeležili in tako na druga en na in
spoznavali hram u enosti.
Nagradni nate aj – Lidija Vre ko
Družba Amis je razpisala nagradni nate aj, na katerem so sodelovali tudi naši u enci. Ustvarjali so likovne
izdelke na temo interneta. Pogovarjali smo se o varni rabi ter dobrih in slabih straneh svetovnega spleta.
Nastali so zanimivi izdelki, v zahvalo pa so u enci prejeli pobarvanko ali zvezek s podpisom in fotografijo
Dejana Zavca.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Prav posebno sre anje – Marjana Pikelj
Na naših življenjskih poteh se sre ujemo z razli nimi ljudmi in prav tako z razli nimi usodami. Da
tudi v naši okolici živijo ljudje s posebnimi potrebami, smo vedeli, da pa bi koga tudi bliže
spoznali, smo medse povabili dva gospoda, ki sta na invalidskem vozi ku. Med nas sta prišla g.
Stanko Dimec iz Brezove in g Jože Flere iz Celja, da sta z nami delila svojo življenjsko izkušnjo in
encem predstavila svoje delo.
Spoznali smo, da lahko lovek navkljub težavam živi bogato in ustvarjalno življenje, se ukvarja s
športom, posega celo po olimpijskih medaljah, je veder in z optimizmom zre v prihodnost.
Sodelovanje na krajevnih prireditvah – Marjana Pikelj
Naš kraj Šmartno ima svoj krajevni praznik prav na martinovo, zato smo na tem praznovanju s
krajšim kulturnim programom sodelovali tudi z u enci naše šole.
Kot vsako leto je tudi to leto KORK Šmartno pripravila dobrodelni koncert v kulturnem domu, kamor
smo bili povabljeni tudi z u enci folklorne skupine kjer so ti zaplesali splet dolenjskih plesov.
Planinski pohod na Resevno in Rifnik – Mojca Podjavoršek
V soboto, 27. 11. 2010, smo se v udovitem zimskem jutru lani planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni
dolini odpravili na planinski izlet. Zjutraj smo se zbrali na železniški postaji v Celju, od koder smo se z vlakom
odpeljali do Šentjurja. Od tam smo pot nadaljevali proti Resevni. Ko smo prišli do ko e, smo odložili
nahrbtnike in se povzpeli še do vrha, kjer smo si
z razglednega stolpa ogledali bližnjo in daljno
okolico. Po sestopu s stolpa je sledilo kepanje.
Za tem smo odšli nazaj do ko e, kjer smo se
pogreli, najedli, napisali dnevnik in se malo
odpo ili. Ob povratku smo se povzpeli še na
Rifnik, kjer smo si ogledali ostanke zgodovinskih
najdb in gradu. Že kar rahlo utrujeni smo se
vrnili v Šentjur na železniško postajo. Z vlakom
smo se odpeljali v Celje, kjer so nas že akali
starši.

Preživeli smo krasen zimski dan.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani

7

NAJLEPŠI DNEVI SO MAJHNI KOT ŠKRATKI –
KAR NAPREJ RASTEJO, A SO VEDNO PREKRATKI.
NAJ BODO DNEVI V LETU 2011 LEPI IN SLADKI!

U enci in zaposleni OŠ Vojnik
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
»Ne misli na to, kar se ti je zgodilo,
ne glej ve nazaj – je minilo.
Ne glej ve nazaj, ne glej ve nazaj,
živeti je treba tukaj in zdaj!
Ozri se okrog, pa se malo nasmej,
veš, svet ni obstal, svet se su e naprej!«
Svetlana Makarovi
Pred vami je nova številka Voj a. Ker smo na naši šoli v mesecu decembru po eli same lepe stvari, bomo malce
prekršili Svetlanina navodila in malo pokukali nazaj. Dejavnosti so bile take, da vam o njih z veseljem poro amo.
Pravijo, da se vse sanje lahko uresni ijo, e le lovek premore pogum in gre za njimi. Želimo, da vam v letu, ki je
pred nami, to uspe.
Prednovoletni sre elov - Simona Žnidar
Zadnji dan v letu 2010 so u enci sre o iskali tudi na tradicionalnem šolskem sre elovu. Priprava dobitkov, ki jih imamo za
sre elov, je vsako leto težja, saj vedno težje najdemo podjetja, ki so nam pripravljena podariti izdelke. Zavedamo se, da
imajo podjetja tudi omejitve in je nemogo e ustre i vsem, ki jih za pomo prosijo.
Ponosna sem, da smo s pomo jo nekaterih podjetij, nekaj družin, u encev in sodelavcev uspešno pripravili številne
dobitke, ki smo jih u encem ponudili v etrtek in v petek pred malico. Prodali smo vse sre ke in tako Šolski sklad obogatili
za 706,00 €. Nekaj podjetij nam je nakazalo denarna sredstva v skupni višini 380 €.
Pri zbiranju dobitkov so nam zelo pomagale naslednje družine: družina Jevšenak, družina Špegelj, družina Kolar, družina
or evi in družina Slemenjak.
Izdelke so nam podarila naslednje podjetja: Birokrat d.o.o., Steklarstvo Dobovi nik, Elektrosignal d.o.o., Kaplja d.o.o.,
Atlas Trading d.o.o., Petrol d.d. Bencinski servis Vojnik, Mercator Vojnik, Arami Akvaristika, Simbio d.o.o., Sintal d.o.o.,
Novi tednik, Vulkanizerstvo Sre ko Ribi s.p., Birobit d.o.o., Vrtnarstvo Krašovec., Ob ina Vojnik, Izletnik Celje, Adria plin
d.o.o., Pekarna Geršak, SLG Celje in Sutima.
Denarna sredstva so nakazala naslednje podjetja: Elektroinstalaterstvo Juteršek Zvonimir s.p., Fegy d.o.o., g. Raid
Wahibi, zasebna zobna ambulanta ter Makom d.o.o.
Za pomo pri pripravi dobitkov in izvedbi sre elova se zahvaljujem gospe Ivanki Krajnc. Gospodu Juriju Urani u se
zahvaljujem za pomo pri pripravi sre k, gospe Matejki Krofli pa za neumorno zbiranje in prevoz izdelkov. Za pomo pri
prodaji sre k in finan nem obra unu pa se zahvaljujem gospe Majdi Jelen in gospodu Alešu Kolšku.
Skupaj nam je uspelo, da se bodo uresni ile marsikatere sanje in želje naših u encev.

Predboži ni bazar –Simona Žnidar
Izdelke za predprazni ni bazar smo izdelovali u itelji na popoldanskih delavnicah v sredo, 24. 11. 2010.
Številne unikatne izdelke smo staršem ponudili na stojnici v šoli v etrtek, 2. 12. 2010, na predavanju Branka Cestnika v
Kulturnem domu v Vojniku, na Miklavževem sejmu v Novi Cerkvi in na govorilnih urah v POŠ Socka. U enci so lahko
darilca zase in svoje najbližje kupovali na stojnicah, ki so potekale od 9. do 21. 12. 2010.
V prodajo smo ponudili še tiskane voš ilnice lanskega šolskega leta in podarjene ro no izdelane voš ilnice, ki jih je
izdelala družina Božnik iz Socke. Za udovite izdelke, ki so se takoj prodali, se jim najlepše zahvaljujem.
Pri prodaji so pomagale osmošolke: Eva Vrhovnik, Naja Pliberšek, Ana Borši in Maja Hrovat. Vse so svoje delo zelo
skrbno in dobro opravile, za kar prejmejo pohvalo in zahvalo.
Zahvaljujem se gospe Karmen Petrej, ki je prevzela prodajo na predavanju v Kulturnem domu in vsem sodelavcem, ki so
ob prijetnem druženju veliko in kvalitetno ustvarjali in pomagali obogatiti ra un Šolskega sklada.
Na vseh prodajnih mestih smo skupaj prejeli 1.072,37 €. Materialni stroški so znašali 367,82 €, tako da je zaslužek v tej
akciji 704,55 €.
Denar bomo porabili skladno s programom dela Šolskega sklada, ki smo ga sprejeli na za etku šolskega leta, in sicer
deloma za pomo pri izvedbi dejavnosti šolskega pevskega zbora, deloma pa za izvedbo programov dela za nadarjene
ence.
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Tekmovanje iz slovenš ine za Cankarjevo tekmovanje – Amalija Kožuh
Letos je komisija za tekmovanje izbrala pripovedna besedila s skupno temo Nasmeh moje knjige. U enci so prebrali
besedila oz. knjige razli nih žanrov, vrst. Branje in priprave na pisanje spisa so bile usmerjene v bolj oseben in poglobljen
stik u enca z izbranimi besedili, v doživljanje, razumevanje, vrednotenje besedil, v spoznavanje življenja in dela
ustvarjalcev, v primerjanje besedil, v povezovanje svojim izkušenjskim svetom.
Tekmovanje je potekalo 8. decembra 2010 in se ga je udeležilo 61 u encev od 2. do 9. razreda.
Na šolskem tekmovanju so dosegli bronasto priznanje:
2. razred: Jaka Kov e, Urh eperlin, Anita Kramar;
3. razred: Tadeja Pogladi , Lana Zupanc Rojc, Jakob Ban, Marko Hadler, Nejc Škrbot, Jerneja Jezernik, Eva Poto nik,
Kamil Wahibi;
4. razred: Pika Herlah, Evelina Pristovšek, Tanja Koštomaj;
5. razred: Nuša Grobelnik, Tjaša Jazbinšek, Laura Levstik, Tadej Opr kal;
6. razred: Tinkara Žnidar, Tim Krhlanko;
7. razred: Miha Jug, Tilen Dobovi nik;
8. razred: Neža Ivec;
9. razred: Tinkara Star ek, Maja Felicijan;
Vsem za doseženo priznanje iskreno estitamo.
Predavanje za starše – Simona Žnidar
V etrtek, 2. 12. 2010, smo v okviru Šole za starše ponovno gostili družinski inštitut Bližina. Tokrat smo spregovorili o
na inih reševanja konfliktov z najstniki. Tovrstna druženja staršev so tudi priložnost za izmenjavo izkušenj, predvsem pa
priložnost za nabiranje mo i, ki jo starši še kako potrebujemo, da vzdržimo pritiske svojih odraš ajo ih otrok.
Družinski inštitut Bližina tudi v prihodnje vabi vse starše na t.i. Ve ere za starše in Ve ere za zakonce, ki potekajo ob
etrtkih v Don Boskovem centru na Hudinji. Naslove predavanj in datume le-teh si lahko ogledate na spletnih straneh:
www.blizina.si, info@blizina.si.
OŠ Vojnik se je uvrstila v drugi del ŠKL - Robert Suholežnik
V decembru 2010 se je naša šola pomerila z OŠ Olge Megli s Ptuja in jo porazila z enainšestdeset proti osemindvajset. V
za etku januarja pa je bila odigrana še tekma za prvo mesto proti I. OŠ Rogaška Slatina. Zopet so bili vrstniki in vrstnice
nasprotnega moštva boljši. Kon ni rezultat je bil triinštirideset proti štiriinpetdeset. Naša šola je osvojila drugo mesto v
skupini in aka žreb drugega dela, kjer pri akujemo izlo ilne boje.
Identifikacija nadarjenih u encev – Simona Žnidar
V mesecu novembru je potekalo prihološko testiranje evidentiranih nadarjenih u encev. Testiranje z dvema testoma je pri
nas izvedla psihologinja ga. Adela Vlaši Tovornik. Kot nadarjeni u enci so bili prepoznani u enci, ki so vsaj na enem
testu dosegli rezultat, ki je padel v 90 ali višji percentil.
Tudi v prihodnje se bomo na šoli trudili, da bomo prepoznanim u encem namenjali dodatne programe in aktivnosti, skozi
katere bodo lahko razvijali svoje potenciale.
Šolski parlament - Simona Žnidar
Šolski parlament bo v petek, 14. 1. 2011, ob 7.00 uri . Letošnja tema je Vpliv družbe in medijev na oblikovanje
mladostnika.
V okviru teme se že ves mesec na razrednih urah pogovarjamo o medijih in njihovem vplivu na otroke in mlade, o
škodljivih medijskih vsebinah in na inih soo anja z njimi in o tem, kako oblikovati kriti en odnos do medijev ali vzgoji za
medije.
Posebej smo pozorni na to, kaj lahko sami naredimo za varno uporabo medijev in prepre evanje raznih zlorab.
Na šolskih internetnih straneh ponujamo dve mesti, kjer si lahko kaj ve preberete o varni uporabi interneta in o prijavi
raznih zlorab. To sta: varno oko in safe.si.
Obisk Boži ka na razredni stopnji – Lea Rezar
Zadnji šolski dan pred boži no-novoletnimi prazniki smo preživeli prazni no in sproš eno, saj nismo imeli pouka. Ogledali
smo si dve dramski predstavi, ki so ju pripravili u enci drugih razredov in dramskega krožka. Posebej veseli smo bili, ko
nas je obiskal Boži ek, ki si je z nami tudi ogledal predstavo Snežinka Potepinka. Po predstavi nas je nagovoril in odšli
smo v svoje razrede, kjer nas je potem Boži ek še enkrat obiskal, nam povedal veliko lepega in, kar je najpomembnejše,
nas tudi obdaril z zavitkom bombonov. Po obdarovanju se je od nas poslovil z obljubo, da se ez leto dni spet vidimo,
seveda, e bodo u enci ubogali, predvsem starše in u itelje.
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Izobešanje hrane za zunanje ptice – Jana Urlep
Z u enkami in u enci 5. a razreda smo pripravili hrano za zunanje ptice
in jo izobesili na drevesa in grmovnice na šolskem vrtu. Tako želimo
pomagati pticam, da lažje preživijo zimo.

Izdelava in postavitev gnezdilnic za samotarske ebele ter bivališ za
žuželke – Jana Urlep
Samotarske ebele so za opraševanje zelo pomembne in jih je ve vrst. Ne
pikajo in niso nevarne za otroke. V degradiranih okoljih jih ne bomo sre ali.
Izdelali in postavili smo gnezdilnice zanje ter bivališ a za žuželke
(pikapolonice in druge). S tem pripomoremo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti.

Zbiranje odpadnega papirja ter kartuš in odpadnih baterij – Jana Urlep
V decembru smo zbrali 3905 kg odpadnega papirja, 49 kg odpadnih baterij in
86 kg plasti nih zamaškov. Za pomo pri akciji se zahvaljujem se vsem
enkam in u encem naše šole, njihovim staršem, starim staršem in
sodelavcem. Hvala tudi za dobre okoladne bonbone. Pri zbiralni akciji so
pomagali: Urban Gol man, Patrik Novak, Primož Brežnik, ga. Mateja Krofli in
g. Matjaž Rebernik.

Kulturni dan - Aleksandra Zazijal
V petek, 24. 12. 2010, je na šoli potekal kulturni dan, ki ga je zaznamovalo predprazni no vzdušje. U enci predmetne
stopnje so se lahko udeležili številnih zanimivih delavnic: modelarske, ustvarjalne, likovne, filmske, glasbene … ali pa so
se odlo ili za ples v telovadnici. V modelarski in likovni delavnici so izdelovali razli ne boži ne okraske iz lesa in papirja ter
novoletne voš ilnice, v ustvarjalni delavnici so se u ili izdelovati udovit nakit iz fimo mase, v filmski delavnici pa so si
ogledali komedijo Mumija. Filmsko je bila obarvana tudi glasbena delavnica, kjer so si u enci ogledali zabaven muzikal
Mama mia. U ence razredne stopnje je ta dan obiskal Boži ek. Kulturni dan smo zaklju ili z bogatim sre elovom.

Šolsko tekmovanje iz astronomije - Tatjana Hedžet
Šolsko tekmovanje iz astronomije je potekalo 2. decembra 2010. Tekmovalo
je 21 u encev iz 7., 8. in 9. razreda. Bronasto priznanje je doseglo 7
encev. To so: Matic Žvižej, 9. c, Sara repinšek, 8. a, Peter Kus, 9. b,
Matej Arih, 9. b, Sara Jakop, 8. c, Katja Komplet, 9. c in Maruša Marš, 8. b.
estitamo.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Darilo Krajevne skupnosti Nova Cerkev in Turisti nega
društva Nova Cerkev – Ida Grobelnik
V izvedbi gledališ a Unikat iz Ljubljane smo si ogledali
predstavo Od kod si kruhek.
Junakinjo Ano smo z navdušenjem spremljali na njeni
pustolovš ini. Ob njej smo spoznali, da imamo sveta toliko,
kolikor ga darujemo drugim. Odkrivali smo, kako nastane kruh
in kako nastanejo loveška grabežljivost, pohlep, modrost in
dobrota.
Krajevni skupnosti in Turisti nemu društvu Nova Cerkev se
zahvaljujemo za donacijo predstave.

Miklavžev sejem - Ida Grobelnik
V mrzlem dopoldnevu so se 5. 12. 2010 lanom TD Nova
Cerkev ob prazni no okrašenih stojnicah pridružili tudi naši
enci. Prodajali so voš ilnice, muce, medvedke in
naprstne lutke. Kljub mrazu je bilo prijetno, saj so bili kupci
dobri, prav tako pa tudi pala inke in aj, s katerim smo se
ogreli.

Tekmovanje iz slovenš ine – Ida Grobelnik
V sredo, 8.decembra, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja slovenš ine za Cankarjevo priznanje. Na naši šoli je
tekmovalo 13 u encev od 2. do 5.razreda. Bronasto Cankarjevo priznanje je osvojil Urh eperlin iz 2. razreda. estitamo!
Odpadki so tudi naša skrb – Ida Grobelnik
9. decembra smo u enci prve triade z gospo Natalijo Aškerc iz podjetja Simbio obnovili znanje o pravilnem lo evanju
odpadkov. eprav smo bili prepri ani, da težav ne bo, smo se motili. Obljubili pa smo, da se ne bomo zmotili in v naravo
odvrgli plastike, saj se ta razgrajuje kar 500 let.

Vožnja z boži nim vlakcem – Ida Grobelnik
Predzadnji delovni dan v letu 2010 so nas prijatelji iz Vrtca
Mavrica povabili na vožnjo z boži nim vlakcem.
Odpeljali smo se v Socko, kjer smo se odpravili na
sprehod do graš ine. Z bližnjega hriba smo videli celo v
Novo Cerkev, kamor smo se prav tako vrnili z vlakom.
Nadvse smo uživali.

Veselo v novo leto –Ida Grobelnik
Brez glasbe in Boži ka ni slovesa od starega leta. Tako
smo se zadnji dan pred prazniki ob glasbi zabavali v
telovadnici, kjer smo peli in plesali skupaj z Boži kom. Po
malici je sledil še ogled DVD-ja zimske prireditve, kjer smo
se nasmejali tudi sami sebi.

5

Boži no-novoletna prireditev v Novi Cerkvi – Petra Ofentavšek
Že kar tradicionalno se okoli boži a v Novi Cerkvi kar naprej nekaj dogaja. Tokratna prireditev Sre a se skriva… je bila
namenjena vsem staršem, starim staršem in tudi krajanom, ki se je vedno množi no udeležijo. Predstavili so se prav vsi
enci naše šole v pevskih in plesnih to kah ali pa pri razrednih predstavitvah.
Rde a nit prireditve je bila sre a, ki se skriva v majhnih stvareh, majhnih, hitro pozabljenih pozornosti, kot so poljub,
nasmeh, prijazen pogled, iskrena pohvala. V prav vsakomur izmed nas je, le predramiti jo je treba na takšen ali druga en
na in.
Najhitrejša pot do sre e je osre evanje drugih in mi smo sre ni, kadar koga osre imo.

Po asi se dale pride – Natalija Maži
Marsikatera babica zmore iz volne, blaga in sukanca ustvariti udeže. Dandanes se žal spretnost šivanja in pletenja
izgublja. Otroci iz oddelka podaljšanega bivanja so dokazali, da imajo tudi sami spretne prste ter dovolj vztrajnosti, da
lahko kaj sešijejo. Plod tega so šivane naprstne lutke. Sešili smo jelen ke, kužke, muce, ov ke, pal ke… Ponosno smo jih
tudi nataknili na prste in polni domišljije odpotovali v udoviti svet lutk.
Osvojena spretnost – Natalija Maži
Ob mednarodnem dnevu invalidov smo medse povabili lanice ob inskega društva invalidov iz Celja. Prijazne gospe so
nam predstavile skrivnost uspešnega pletenja. Najtežje je bilo za eti, a je tudi tokrat vztrajnost z dobro voljo zmagala in
tako se lahko pohvalimo, da znamo že nekaj vrstic sami splesti. Gospem še enkrat iskrena hvala. Ve o našem delu si
lahko preberete tudi na spletnih straneh naše podružni ne šole.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Roditeljski sestanek in novoletni bazar – Nataša erenak
V za etku decembra smo izvedli roditeljski sestanek. Ga. Karolina Praprotnik nas je opozorila na pasti današnjega
življenja, ki na enjajo naše zdravje. Tako smo obudili znanje o tem, kako skrbimo za zdravje že v otroštvu in ga še
obogatili z novimi spoznanji. Veseli pa bi bili, e bi se tovrstnih predavanj udeležilo ve staršev.
Pred roditeljskim sestankom so naši u enci na novoletnem bazarju prodajali izdelke, ki so jih sami naredili. Staršem se
zahvaljujemo za nakup izdelkov in s tem za prispevek v Šolski sklad.

Od kod si kruhek –Nataša erenak
V zadnjem tednu decembra smo se odpravili v Novo Cerkev, kjer smo
si ogledali gledališko predstavo Od kod si kruhek. Predstavo sta nam
ob praznikih podarila Krajevna skupnost Nova Cerkev in Turisti no
društvo Nova Cerkev, obema se iskreno zahvaljujemo. V predstavi, ki
je bila zelo pou na in zabavna, smo izvedeli, kako nastane kruhek.
Boži ek zdaj k nam prihaja, Boži ek zdaj k nam prihaja… - Lidija
Vre ko
Zadnji dan pred novoletnimi po itnicami nas je obiskal Boži ek s
svojim spremstvom. Vsi otroci so ga težko pri akovali. Njegov prihod
je naznanilo nežno cingljanje. Stekli so k njemu, ga obkrožili, mu zapeli
pesmice in z njim zarajali. Boži ek je otroke razveselil še z darili, nato
pa se poslovil z obljubo, da jih prihodnje leto spet obiš e.
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Pot skozi vas in as – Lidija Vre ko
Veseli december je poln pri akovanj novega, a hkrati poln spominov
in doživetij preteklega leta. Tudi otroci, vzgojiteljice in u iteljice POŠ
Socke smo se ozrli nazaj. Potovali smo skozi doma o vas in as.
Naše potovanje smo predstavili na novoletni prireditvi, 22.12. 2010,
staršem, krajanom Socke in vsem povabljenim. Ob slikovni
predstavitvi prelepe Socke in trdega kme kega dela že od nekdaj
pridnih So anov smo zaigrali pastirske igre, prepevali ljudske pesmi,
igrali na flavtice, plesali otroške ljudske plese, opazovali delo predice
ga. Milke Omerze in se ob harmoniki tudi živahno zavrteli.
as »potovanja« je vsem nam na odru in ob njem hitro minil. Z
lepimi voš ili in željami smo se še za korak približali novemu letu.

Izdelava novoletnih voš ilnic – Maja Kova
V sodelovanju s TD Nova Cerkev smo v decembru izdelovali
novoletne voš ilnice. V šoli so se nam pridružile ga. Zvezdana, ga.
Irena in ga. Danica. Uživali smo v ustvarjanju pisanih voš ilnic, ki
so jih otroci potem odnesli domov. Hvala TD Nova Cerkev.

Tekmovanje iz slovenš ine – Maja Kova
Osmega decembra 2010 so u enci naše šole od drugega do
petega razreda sodelovali na tekmovanju iz znanja slovenš ine.
Bronasto Cankarjevo priznanje so osvojili Jaka Ko et in Anita
Kramar iz drugega razreda, Nejc Škrbot iz tretjega razreda in Tadej
Opr kal iz petega razreda. Vsem iskreno estitamo!
Miklavžev sejem – Nataša Poto nik
V krajevni skupnosti Nova Cerkev so že tradicionalno priredili Miklavžev sejem, ki je bil v nedeljo, 5. 12. 2010 .
enci in u iteljice smo naredili nekaj izdelkov in jih za simboli no ceno prodajali na stojnici POŠ Socka. Denar smo
namenili Šolskemu skladu. Za sodelovanje na sejmu bi pohvalili: Lenarta in Tadeja Opr kala, Gregorja in Jerneja
Oblonška ter Urško Grobelnik in Jana Vodeba.
December v OPB Socka – Nataša Poto nik
December je bil prazni en tudi v oddelku OPB, kjer smo izdelovali voš ilnice, izdelovali mobile iz zvezdic, rezali snežinke
iz papirja, poslušali in prepevali boži ne pesmi ter prebrali zanimivo pravljico Boži ek.
Poskrbeli smo za prazni no okrasitev šole, zadnji teden pa smo pekli piškote, ki smo jih ponudili obiskovalcem naše
prireditve.
Za starše smo naredili škrate iz storžev, orehov in papirja ter zraven napisali novoletno voš ilo.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Decembrski dnevi – Marjana Pikelj
Mesec december smo pri eli s tehniškim dnevom, saj smo z izdelki tega dne polepšali notranje prostore naše šole in
se z ustvarjanjem pripravljali na prazni ne dni.
Tudi to leto so se pri nas v Šmartnem ustavili pohodniki in borci, ki so s pohodom obudili spominsko pot osvoboditeljev
Starega piskra iz Celja.Ob zaklju ku tega pohoda smo jih z ljudskimi plesi naše folklorne skupine pozdravili v doma em
kulturnem domu.
V zadnjem tednu pred novoletnimi prazniki se je k nam pripeljal vlak Roga in skupaj z otroki vrtca Mavrica ter u enci 1.,
2. in 3. r azreda smo lahko uživali v prijetni vožnji do Lopate in nazaj.
Kar nekajletna tradicija v Šmartnem je tudi ta, da KORK Šmartno obdari vse otroke iz KS v starosti do 10 let, zato so si
pred prihodom Boži ka lahko vsi ogledali igrico gledališke skupine naše šole Kralji na na zrnu graha, zapel pa jim je tudi
pevski zbor.
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Prazni na pravljica – Monika Dimec
Z gledališko skupino POŠ Šmartno smo za novoletno prireditev pripravili priredbo Andersenove pravljice Kralji na na zrnu
graha. K sodelovanju smo povabili mamice naših u encev pa tudi enega o ka. V predstavo je bilo vloženega ogromno
truda, z vajami pa smo za eli že v mesecu oktobru.
Sodelovali so starši naših u encev,
in sicer Irena Šelih Jezernik, Mojca
Kugler, Silvija Levstik, Mari ka
Petar, Zinka Poto nik, Renata Soj ,
Brigita Srebo an in Andrej Šelih.
Dvorni plesalci so prikazali starinske
plese pod vodstvom Marjane Pikelj,
dvorni pevci so zapeli pod vodstvom
Mojce Podjavoršek, s svojimi
vragolijami pa so nas zabavali dvorni
nor ki pod vodstvom Maje Drobni
Grosek.
Otroci iz šmartinskega vrtca pa so
zaplesali pod vodstvom Sonje
Jankovi .

Obisk Boži ka – Maja Drobni Grosek
Zadnji šolski dan preteklega leta je za u ence vedno prav
poseben dan. Pri akovali smo namre Boži ka. Vsi smo se
spraševali, e bo sploh lahko prišel s sanmi v naše kraje, ko pa
ni nikjer snežne odeje. Pa smo ga vseeno do akali. Zapeli smo
mu pesmico, nekaj pogumnih u encev mu je zaigralo na
inštrumente, nekateri pa so mu slavnostno obljubili, da v
naslednjem letu ne bodo ve nagajali.Pogostil nas je s
sladkarijami in nato veselo odšel k drugim otrokom.

Tehniški dan v 4. in 5. razred – Maja Drobni Grosek
V decembru smo bili z u enci še posebej ustvarjalni, saj smo se poleg vseh
dejavnosti, ki so potekale na šoli odlo ili, da izvedemo tudi tehniški dan. V 4.
razredu so izdelovali avtomobil ek na notranji pogon, v 5. razredu pa vetromer in
vetrnico iz odpadne embalaže. Naš razred se je spremenil v pravo delavnico , v
kateri so nastajali zanimivi in uporabni izdelki. U enci so urili svoje spretnosti, pri
tem pa se veliko nau ili.

Planinski pohod po poteh osvoboditeljev Starega piskra – Mojca Podjavoršek
V soboto, 11. 12. 2010, smo se lani planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini pridružili tradicionalnemu pohodu po
poteh osvoboditeljev Starega piskra iz Celja v Šmartno v Rožni dolini. Dobili smo se pred avtobusnim postajališ em v
Šmartnem, kjer nas je ob 8.30 akal avtobus. Odpeljal nas je v Celje, kjer smo pred Starim piskrom pri eli naš pohod.
Pohoda se je udeležilo veliko ljudi razli nih starosti, od šolarjev do starejših. Udeležil se ga je tudi eden izmed
osvoboditeljev in organizator tega pohoda, to je gospod Grobelnik. Pot nas je vodila iz Celja skozi Medlog, Lopato in
Slatino pri Šmartnem. Vmes pa so bili seveda tudi krajši postanki za malico. Na koncu poti je bil v kulturnem domu v
Šmartnem krajši kulturni progam, ki so ga med drugim soustvarili tudi nekateri naši u enci pohodniki. Za nami je bilo lepo
son no in razgibano dopoldne.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
Glasilo Voj poro a najdete v barvah tudi na šolski spletni strani!
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Drage u enke in u enci, spoštovani
starši!
Kon no je za nami, januar namre . Mesec, ki se
marsikomu najbolj vle e. Slišati je že prvo
žvrgolenje ptic, izpod zadnjih snežnih krpic pa že
kukajo nežni spomladanski cvetovi.
V tem mesecu smo zaklju ili tudi prvo
ocenjevalno obdobje, katerega rezultate vam
objavljamo v tej številki Voj a.
Naši pogovori v razredih pa so se velikokrat
vrteli tudi okoli ljubezni. Pa ne o valentinovem,
pa pa o takšnih ljubeznih, ki zmešajo glavo,
ute, duha in srce. Ljubezni, ki je kot vožnja z
avtomobilom; startaš naglo, voziš prehitro,
zaviraš pa, ko je prepozno.
O takšni ljubezni, ki jo lahko primerjamo z
ljubeznijo oziroma že kar obsedenostjo do
interneta smo govorili tudi na šolskem
parlamentu.
Tudi o tem boste lahko brali tokrat.
Pa veliko ljubezni, take iz blaga, ki ga je stkala
narava in izvezla domišljija, vam želimo.

Prvošolci pekli piškote – Urška Agrež, Anka Krajnc
Tudi mi zmoremo, smo rekli, in se pripravili na delo.
enci so od doma prinesli valj ke, model ke za
kekse in predpasnike. Da smo bili pravi kuharji,
smo si naredili preproste kuharske kape, se
pogovorili o delu in se razdelili v skupine. V naši
šolski kuhinji so nam pripravili testo in ostale
pripomo ke. Testo smo valjali, gnetli, vanj
odtiskovali model ke, ga malo potresli z moko in
znova gnetli, valjali, odtiskovali... Pri vsem tem smo
zelo uživali. Ko smo zapolnili zadnji prostor ek na
pladnju, smo ga odnesli v kuhinjo, kjer so nam
kekse lepo zapekli. Dišalo je po vsej šoli in vedeli
smo, da bodo dobri. Zahvaljujemo se gospodu
Branku Špesu in gospe Poloni Sevšek za pomo
pri peki. Keksi so bili res odli ni.
Šolski parlament – Simona Žnidar
Šolskega parlamenta, ki smo ga imeli 14. 1. 2011 na naši šoli, so se udeležili predstavniki oddel nih skupnosti
od petega do devetega razreda. Pred tem so se nanj pripravljali v okviru oddel nih skupnosti.
Na parlamentu je tekla zelo živahna razprava o tem, s katerimi mediji se mladi sre ujejo in kakšni so njihovi
vplivi na njih. Narejenih je bilo kar nekaj raziskav v okviru posameznih oddel nih skupnosti, s katerimi smo
ugotavljali, s katerimi mediji smo najbolj »okupirani«, koliko asa jim namenjamo in kateri so njihovi pozitivni in
predvsem negativni u inki.
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Še najbolje pa naše ugotovitve predstavimo, e vam posredujemo razmišljanje devetošolke Tinkare, ki nosi
naslov Ali se utapljam v morju medijskih vplivov?
»V vsakdanjem življenju nas povsod obkrožajo razli ni mediji. Mladi smo verjetno še najbolj pod vplivom
interneta, ki nas spremlja z bolj ali manj resni nimi informacijami. Pa ne samo internet, tudi televizija in vedno
manj aktualni pisani mediji nas srkajo v svet tra ev in prikrojenih resnic.
Mediji so obstajali tudi pred poplavo tehnoloških novosti, ki so dandanes pravzaprav že precej zastarele. Tudi
ljudske govorice, ki so se širile od ust do ust, so neke vrste medij. Do zdaj se še ni spremenilo kaj dosti. Medije
in medijske novice še zmeraj ustvarjamo ljudje, le da se jim v današnjem svetu težje izognemo. Mediji prežijo
na nas prakti no povsod, zato tudi ni presene enje veliko število ljudi, ki padejo pod njihov vpliv. Da pa bi bili
pod prehudim medijskim vplivom vsi, dvomim. Ali boš verjel vsemu, kar izveš ali ne, je še zmeraj svobodna
odlo itev loveka. Vsakemu vplivu se lahko zoperstaviš, saj imamo možgane, da mislimo s svojo glavo.
Res je kdaj težko priti do pravih informacij o neki stvari, saj mediji, kjer so nam ti podatki najlažje dostopni,
resnico pogosto izkrivijo. V asih kakšen del zamol ijo, drugi jo prav nesramno »napihnejo«. Seveda je
vprašanje, kaj medijski vpliv dejansko je. Lahko je medijski vpliv moda, ki ji moramo brezpogojno slediti vsi, e
želimo biti priljubljeni. Morda je medijski vpliv tudi ogor enje nad tem, da sneži, e v vremenski napovedi niso
napovedali snega. Morda pa je medijski vpliv mnenje, ki ga imamo o ne em, ker so tako pa povedali pri
poro ilih. Najbrž je medijski vpliv vse to, predvsem pa, da sledimo temu, kar smo izvedeli iz medijev, ne da bi
bilo to naše osebno mišljenje.
Splošno mnenje je, da je družba danes pod vplivom medijev. To verjetno drži. Ljudje si pravzaprav ne upamo
ve misliti svojega, ker bomo izpadli kot udaki in kaj kmalu se bomo pridružili izob encem. To je precej o iten
znak, da smo pod vplivom medijev, saj nas sicer družba izlo i in taka družba mora biti prav gotovo nasprotna
od svobodomiselne.
Medijski vplivi bodo ostali, to je jasno. Napredek se lahko pokaže samo v tem, da bi ve ljudi znova »odprlo
i« in se zavedalo realnosti, v kateri živijo. Vendar pa bi bilo veliko preve optimisti no pri akovati, da se bo
to zgodilo v kratkem. Vprašanje je, e se sploh bo.«
Šolski parlament je vodila devetošolka Anja Dimec, ki sta ji pomagali Maja Lešnik in Ana Poto nik. Vse tri
devetošolke so šolo zastopale tudi na regijskem parlamentu v Narodnem domu v Celju.
NI USPEH NA 1. REDOVALNI KONFERENCI – Majda Jelen
Konec meseca januarja smo zaklju ili prvo ocenjevalno obdobje. Rezultati so naslednji:
RAZREDNA STOPNJA VOJNIK
Število
otrok
1. a
18
1. b
17
2. a
20
2. b
20
3. a
25
3. b
25
4. a
23
4. b
22
5. a
18
5. b
21
5. c
19
SKUPAJ 228
Razred

Število
pozitivnih
18
17
20
19
25
25
23
22
18
21
18
226

PREDMETNA STOPNJA VOJNIK
Razred Število
otrok
6. a
21
6. b
24
6. c
27
7. a
26
7. b
28
7. c
27
8. a
27
8. b
26
8. c
24
9. a
18
9. b
20
9. c
27
SKUPAJ 295

ni uspeh
(%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
95 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
100
100
100
94,7
99,1
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Število
pozitivnih
20
23
25
23
26
25
22
23
20
16
20
23
266

ni uspeh
(%)
95,2
95,8
92,6
88
92,86
93
81,5
88,4
83
88,9
100
85
89,9

PODRUŽNI NE ŠOLE
POŠ – ŠMARTNO
Razred
1. raz.
2. raz.
3. raz.
4. raz.
5. raz.
SKUPAJ

Število
otrok
6
9
11
2
6
34

POŠ – NOVA CERKEV
Število
pozitivnih
6
9
11
2
6
34

ni uspeh
(%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
100
100

Število
pozitivnih
3
8
4
6
6
27

ni uspeh
(%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
86
96,4

Razred
1. raz.
2. raz.
3. raz.
4. raz.
5. raz.
SKUPAJ

Število
otrok
8
14
12
10
22
66

Število
pozitivnih
8
14
11
10
20
64

ni uspeh
(%)
100 (opisno)
100 (opisno)
91,6 (opisno)
100
90,9
96,7

POŠ – SOCKA
Razred
1. raz.
2. raz.
3. raz.
4. raz.
5. raz.
SKUPAJ

Število
otrok
3
8
4
6
7
28

NI USPEH OB 1. KONFEREN NEM OBDOBJU ZA CELOTNO ŠOLO
Šola
SKUPAJ POŠ – i in RS
PS

Razred
1. – 5.
6. – 9.

SKUPAJ

Število
otrok
356
295
651

Število
pozitivnih
351
266
616

ni
uspeh
98,6
89,9
94,6

Regijsko Cankarjevo tekmovanje – Amalija Kožuh
V sredo, 26. januarja letos, je potekalo na Osnovni šoli Petrov e regijsko tekmovanje iz znanja slovenš ine za
Cankarjevo priznanje. Na regijsko tekmovanje sta se glede rezultatov šolskega tekmovanja in pravilnika o
tekmovanju uvrstili dve u enki – Neža Ivec, 8. a, in Tinkara Star ek, 9. c. Tekmovanja se je udeležila samo
Neža Ivec (druga tekmovalka je bila zaradi bolezni žal odsotna). Za dosežene to ke ji estitamo, na državno
tekmovanje pa se ni uvrstila.
Poklicna orientacija -Irena Kalšek
ence zaklju nih razredov smo odpeljali na Festival izobraževanja in zaposlovanja, ki se je odvijal na
celjskem sejmiš u Golovec v etrtek, 13. 1. 2011. U enci so pridobili dodatne informacije o možnostih
izobraževanja, štipendiranja in deficitarnih poklicih, kar jim bo pomagalo pri izbiri srednje šole, kamor se bodo
vpisali v mesecu marcu.

Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev
Drej ek in trije marsov ki - Jolanda Klauški
Pri pouku slovenskega jezika smo v etrtem razredu obravnavali
odlomek iz lutkovne igrice Drej ek in trije marsov ki. Doma so
enci izdelali lutke, s katerimi so se pri pouku vsi uspešno
predstavili. Igrici so u enci dodali še š epec svojih zamisli in
nastala je prava gledališka umetnina.
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Dejavnosti na POŠ Socka
S skupnimi mo mi ohranjamo naravo - Nataša

erenak

Na naši šoli že vrsto let zbiramo odpadni papir in iztrošene baterije. Letos pa smo akcij še razširi na zbiranje
odpadnih kartuš, tonerjev, mobitelov…Tudi ta akcija je postala uspešna.
Zahvaljujemo se vsem staršem in krajanom, ki so se pridružili našim akcijam. S skupnimi mo mi smo uspešni
pri omenjenih zbiralnih akcijah in na tak na in ohranjamo naravo isto in lepo. Ob tem pa otroke u imo, kako
pomembno je skrbeti za naš planet in da pri tej skrbi lahko pomagajo tudi oni sami. Hvala vsem!
Tehniški dan v petem razredu – Nataša

erenak

Ko zunaj pritiska mraz, je še kako pomembna dobra izolacija. Na to temo so u enci petega razreda raziskovali
in izdelali termovko in hladilno torbo. Oba izdelka so tudi preizkusili in rezultate meritev grafi no prikazali.
Projekt Beremo z Ma kom Murijem – Maja Kova
enci 1., 2., 3. in 4. letos sodelujemo v mednarodnem projektu Beremo z
Ma kom Murijem. Projekt je namenjen u encem od 1. do 5. razreda. K
projektu smo se prijavili oktobra in kmalu dobili razrede partnerje, s katerimi si
dopisujemo. Partnerski razred 1. in 2. razreda je iz vrtca Šen ur, 3. in 4.
razreda pa razred iz OŠ Franceta Prešerna iz Kranja. Kupili smo Murija in
pri eli z branjem. Vsak u enec je dobil Murija za teden dni domov in v tem
asu je moral prebrati eno knjigo in v zvezek predstaviti sebe in svojo družino.
Sedaj Muri že drugi obiskuje otroke. Tudi tokrat morajo skupaj prebrati vsaj
eno knjigo, in sicer svojo najljubšo. S pomo jo Murija vsebino prebrane
knjige zapišejo v dnevnik Ma ka Murija in jo nato predstavijo sošolcem. Zapise
v Murijevem dnevniku bomo poslali razredom partnerjev.

Dejavnosti na POŠ Šmartno
Obiskali smo kiparja – Marjana Pikelj
V neposredni bližini naše šole živi g. Alojz
Pungarši , ki se že vrsto let ukvarja s
kiparstvom. Z u enci prvega in drugega
razreda smo ga obiskali na njegovem domu.
Razstavljene kipe iz lesa, mavca in
siporeksa smo lahko ob udovali v okolici
njegovega doma, kakor tudi v razstavnem
prostoru, skozi katerega nas je popeljal.
Predstavil nam je svoje delo in navdihe za
kiparjenje, katere rpa iz svojega otroštva.
Med najdražjimi motivi pa mu je lik matere z
otrokom, ki je tudi najve krat upodobljen.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Dolga in mrzla zima je za nami. Dnevi so daljši, sonca in svetlobe pa bo zopet ve .
Da se je zima resni no poslovila, pri ajo tudi dnevi, ko smo se v šoli pripravljali na najbolj
veseli dan in skupaj izdelovali razli ne maske.
O tem in še o mnogih drugih dejavnostih vam poro amo v tej številki Voj a.
Uživajte v prvih pomladnih radostih.
Roditeljski sestanek za starše devetošolcev – Irena Kalšek
3. februarja letos smo izvedli roditeljski sestanek za starše devetošolcev. Staršem sem predstavila
postopek vpisa v srednjo šolo, v katere programe vse se lahko vpisujejo u enci, kakšni so pogoji za vpis in
novosti na tem podro ju. Roditeljskega sestanka se je udeležilo 39 staršev.
Angleški vikend – Gregor Rojc

Na naši šoli smo osmošolcem in devetošolcem 4. in 5. februarja organizirali angleški vikend z željo, da bi
znanje tujega jezika, ki ga pridobijo pri pouku, uporabili v medsebojni komunikaciji. Petkovo popoldne je 38
enk in u encev delalo v štirih delavnicah: Razlika med ameriško in angleško angleš ino ( vodja gospa
Dragica Filip ), Razli ne igre po angleško (vodja gospa Vesna Kolin), Matematika po angleško (vodja
gospa Dubravka Milovanovi ), Peka Chocolate-Chip Brownie Duble-Deckers (gospoda Grega Rojc in
Lovro Gmajner). Po ve erji smo si ogledali film z angleškimi podpisi in potem še dolgo v no nismo mogli
zaspali.

V soboto je za ogrevanje poskrbela gospa Filip s kvizom. Nato pa sta se nam pridružila dva gosta.
Gospa Benka Pulko, svetovna popotnica, je dekletom pripovedovala o svojih potovanjih z motorjem.
Pokazala je posnetke sre anj z razli nimi kulturami. Poudarila je tudi, kako malo lovek potrebuje za
preživetje (in to vse po angleško). Gospod Eric Lundgren, delavec na Ameriški ambasadi v Ljubljani, je
fantom predstavil ameriški nogomet (tudi e bi želel, jim ni znal po slovensko ni esar povedati). Pri
teoreti ni in prakti ni predstavitvi mu je pomagal tudi Lovro Gmajner, naš nekdanji u enec.
Mislim, da je bil naš namen dosežen: im ve govoriti angleško in premagati tremo pri uporabi tujega
jezika.
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Informativni dan –Irena Kalšek
Za u ence, ki zaklju ujejo osnovnošolsko obveznost v devetem ali nižjih razredih, so srednje šole
organizirale informativne dneve. U enci so se skupaj s starši udeležili ogledov srednjih šol.
Informativni dan je bil 11. februarja 2011 ob 9. in 15. uri ter naslednji dan ob 9. uri.

eški naj« - Aleš Kolšek
V petek, 4. februarja 2011, je Ob ina Vojnik v
sodelovanju z veleposlaništvom Republike eške na
naši šoli pripravila zanimivo razstavo z naslovom » eški
naj«, ki predstavlja deželo in ljudi eške. Odprtja so se
udeležili veleposlanik Republike
eške njegova
ekscelenca Petr Voznica, njegova soproga ga. Milada
Voznicova, župan Ob ine Vojnik, g. Beno Podergajs,
ravnateljica OŠ Vojnik, ga. Majda Rojc, in ostali ugledni
gostje.
V priložnostnem programu, ki ga je povezovala u enka
Maja Lešnik, je nastopil Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik
pod vodstvom g. Aleša Kolška in pianistke ge. Vesne
Kolin ter šolska folklorna skupina, ki jo vodi ga. Milanka
Kralj.

Sklepi regijskega otroškega parlamenta – Simona Žnidar

V sredo, 9. 2. 2011, je na OŠ Vojnik potekal regijski otroški parlament, ki smo ga pripravili v sodelovanju z
Medob inskim društvom prijateljev mladine Celje. Tema je bila Vpliv družbe in medijev na oblikovanje
mladostnika. Mladi so temo izbrali na zadnjem nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani Državnega
zbora Republike Slovenije v februarju 2010.
O temi so mladi že razpravljali v okviru razrednih ur na posameznih osnovnih šolah, v okviru razli nih
krožkov in interesnih skupin in na ob inskih otroških parlamentih.
Regijskega parlamenta se je udeležilo 25 predstavnikov ob inskih parlamentov, ki so zastopali 12 ob in, in
sicer Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Vitanje, Slovenske Konjice, Lo e, Zre e, Laško, Rimske Toplice, Šentjur
in Dobje.
Zbrane sta na za etku pozdravili ravnateljica Osnovne šole Vojnik, gospa Majda Rojc, in vodja ob inske
uprave Ob ine Vojnik, gospa Mojca Skale.
Poleg poslancev in njihovih mentorjev so se parlamenta udeležili tudi predstavniki ob ine Vojnik in ostali
gostje.
Ustvarjalno razpravo so vodile Anja Dimec iz OŠ Vojnik, Sarah Tkalec iz OŠ Lava in Sabina ufer iz II. OŠ
Celje.
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Mladi parlamentarci so bili zelo delovni in so prišli do številnih sklepov:
1. V medijih bi morali ve pozornosti posvetiti razvoju vrednot in objaviti zgodbe prijateljstva, pomo i, o
ustvarjanju mladih ...
2. Starši bi morali bolj spremljati vsebine medijev, ki jih gledamo mladi. Iz opravljenih raziskav se vidi,
da ve ina staršev ne ve, kje mladi pridobivajo razli ne informacije.
3. Mediji bi morali pri dolo anju vsebin k sodelovanju povabiti strokovnjake s podro ja razvojne
psihologije (kaj je primerno in kaj škodljivo).
4. V šolah bi bile zaželene vsebine, ki bi omogo ale kriti en odnos do vsega, kar nam ponujajo
najrazli nejši mediji. Le-ti ve krat teme predstavijo enostransko, zato je prav, da o njihovi vsebini
razmislimo in šele nato presodimo.
5. Za varno uporabo interneta in spletnih orodij mladi potrebujemo ve informacij, znanja, zato bi bilo
dobrodošlo kakšno izobraževanje na to temo.
6. Pornografija ni primerna za mladostnike in je prelahko dosegljiva v vseh medijih. Mediji nam na ta
na in vsilijo napa no mnenje o ljubezni.
7. Resni nostni šoli nas poneumljajo, ljudje v njih pa sodelujejo le zaradi denarja in medijske
prepoznavnosti.
8. Nasilje se vedno pogosteje pojavlja v ra unalniških igrah in filmih. Najbolj mu podležejo fantje, ki so
zaradi tega tudi bolj nasilni v realnem življenju. Starši bi morali biti aktivnejši pri prepre evanju
dostopa mladim do nasilnih vsebin.
9. Socialna omrežja so nevarna zaradi zlorabe osebnih podatkov. Zaradi njih se mladi manj družimo in
gibljemo. Tudi spletne klepetalnice so nevarne zaradi lažnih predstavitev oseb.
10. Preko medijev so možna tudi izsiljevanja in zavajanja: neprimerne slike, reklame, lepotni ideali,
izmišljene vsebine...
11. Mediji imajo velik vpliv na mlade, ker narekujejo na in življenja in nas seznanjajo, kaj se dogaja
doma in po svetu. Ta vpliv je lahko dober (izobraževalni filmi in internet, novice, znanstvene
revije...) ali slab (reklame, zavajajo e novice, rumeni tisk, nasilni filmi, virtualno življenje, nasilne
risanke...).
12. Rešitve: seznaniti mlade, kaj škoduje, zavarovanje spletnih strani, družinski filtri na internetu,
delavnice in pogovori o temah v šoli, izobraževanje o internetu, družinska vzgoja.
13. Na medije je potrebno gledati iz razdalje. Svojo pravo mejo si mladi ustvarjamo iz vzorov staršev,
zato je njihova vloga pri izbiri medijev zelo pomembna.
14. Ve pozornosti bi odrasli morali nameniti organizaciji in ponudbi kvalitetnih prosto asnih dejavnosti,
ki bi bile dostopne vsem. Tako bi mladi ne bili toliko prepuš eni zgolj medijem in bi se ve
ustvarjalno družili.
15. Virtualni svet nas je preve obsedel, posrkal vase. Recimo mu NE in pojdimo v naravo,
pogovorimo se s starši, prijatelji...
16. Ljudje sami smo dali medijem mo in preve svobode, dovolili smo jim, da posegajo v naš intimni
prostor. Zavedajmo se tega dejstva, bodimo kriti ni in izbir ni.
17. V mladinskih revijah pogrešamo izobraževalne vsebine.
18. Za pregled spletnih vsebin in izlo anje škodljivih vsebin bi morala poskrbeti država. Prav tako bi
bilo potrebno natan no ozna iti škodljive vsebine na TV in vsebine, ki niso primerne za otroke,
prestaviti v kasnejše no ne ure.
19. Informacije o škodljivosti medijev bi nam morali posredovati ljudje, ki so bili žrtve zlorab.
20. Mediji bi ne smeli objavljati nepreverjenih novic.
21. Pravila obla enja, vedenja, vrednot... si postavljajmo sami in ne pustimo, da nam ga vsiljujejo
mediji.
22. Prednost moramo dati osebnemu stiku in medsebojnemu druženju.
Skupna ugotovitev parlamenta je bila, da se mladi vplivu medijev ne moremo izogniti, lahko pa s pomo jo
staršev, vzgojiteljev, u iteljev itd. oblikujemo kriti en odnos do njih. Prav tako se moramo zavedati, da nam
morajo biti na prvem mestu še vedno prijatelji v živo in prijazen stisk roke.
Državnega otroškega parlamenta se bodo udeležili naslednji predstavniki: Anja Dimec (kot novinarka) iz
OŠ Vojnik, Sarah Tkalec iz OŠ Lava, Sabina ufer iz II. OŠ Celje, Gloria Magerl iz OŠ Ljube na, David
Pušnik iz OŠ Dobrna, Rožle Toš iz III. OŠ Celje in Žiga Podgrajšek iz OŠ Pod goro iz Slovenskih Konjic.
Poslance bosta spremljali mentorici, gospa Majda Petan in gospa Lidija Orli nik.
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Medob insko tekmovanje v košarki za mlajše - Robert Suholežnik
Mlajši de ki so na medob inskem tekmovanju v košarki osvojili šesto mesto in kon ali svoje tekmovanje.
Postavo so sestavljali Anže Dobovi nik, Tilen Dobovi nik, Jure Samec, Jaka Samec, Janez Špegli , Leon
Golub, Luc Oven Skaza. Žan Kova , Tilen Rautar, Aljaž Goršek, Nejc Kov e, Tit Lon arevi in Hren
David Tian osvojili šesto mesto in kon ali svoje tekmovanje.
Ekipo deklic pa so sestavljale Mojca Opr kal, Mateja Legvart, Žibret Anja, Nina Žolnir, Ana Gobec, Zara
Ribi , Urška Kra un, Sanja Gregori , Anja Gregori , Martina Jevšenak. Postale so medob inske prvakinje
in se uvrstile na polfinale podro nega tekmovanja. estitamo vsem igralkam in igralcem.
V zaklju ku ŠKL-ja tudi OŠ Vojnik – Robert Suholežnik
Naša šola je morala v izlo ilnih dvobojih priznati premo OŠ Pivka, ki je tako pri nas kot v gosteh bila boljši
nasprotnik. Na turnirju poraženih ekip je bila naša ekipa boljša od OŠ Cerklje in se uvrstila med osem
najboljših ekip. Žrebanje je dolo ilo, da je v izlo ilnih dvobojih naš nasprotnik OŠ Žiri.
2. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V etrtek, 10. februarja 2011, je v zbornici mati ne šole potekal 2. sestanek Sveta staršev, ki se ga je
udeležilo 19 staršev. Ga. ravnateljica je staršem predstavila u ni uspeh v I. ocenjevalnem obdobju, prav
tako pa je prisotne seznanila z nekaterimi novostmi. Konec junija 2011 se bo pri elo z rušenjem stare
telovadnice pri mati ni šoli. Nova telovadnica bo zgrajena v enem letu. Pouk športne vzgoje naj bi se
izvajal v najetem šotoru in naj bi se raztezal na polovici rokometnega igriš a v velikosti 400 m2 . Ker bodo
v Vojniku pri eli z gradnjo novega vrtca, bomo na šolo sprejeli 4 vrt evske oddelke otrok, ra unovodjo,
knjigovodjo, tajnico ter kuharice.
V mesecu marcu bomo zaradi Pravilnika o potrjevanju šolskih potrebš in in u benikov za prihodnje šolsko
leto sklicali 3. sestanek Sveta staršev, prav tako pa bodo za u ence in njihove starše potekala predavanja
na temo Vama raba interneta..
Prisotni so sprejeli sklep, da je uporaba mobitelov šolskih prostorih prepovedana. U enci jih morajo imeti
izklopljene v torbi ali garderobni omarici, uporabljajo pa jih lahko samo po kon anem pouku in odhodu iz
šolskih prostorov. V nasprotnem primeru mobitel u itelj u encu vzame in odnese ravnateljici, ponj pa
morajo nato priti u en evi starši.
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev si lahko preberete na spletni strani naše šole.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Aleš Kolšek
V mesecu februarju 2011 je potekala že etrta akcija zbiranja odpadnega papirja v tem šolskem letu.
Skupaj smo ga tokrat zbrali 4258 kg. Najbolj so se izkazali u enci 7. a razreda z 955 kg, drugi so bili u enci
3. b razreda s 498 kg, tretji pa s 379 kg u enci 5. c razreda. V skupnem seštevku vodi 8. a razred (2497
kg), drugi je 7. a (1846 kg), tretji pa 6. b ( 1776 kg). Podrobnejše rezultate si lahko preberete na šolski
spletni strani.
Vpis šolskih novincev – Simona Žnidar
V februarju smo opravili vpis šolskih novincev za šolsko leto 2011/12. Vpisali smo otroke, ki imajo stalno
prebivališ e v okoliših mati ne in podružni nih šol in so rojeni v letu 2005.
Skupaj smo v oddelke prvih razredov za naslednje šolsko leto vpisali 88 otrok. Starši so ob vpisu v anketi
izrazili svoje potrebe, želje in pri akovanja v zvezi z všolanjem otroka, pridobili pa so tudi podatke o
nadaljnjem postopku vpisa do za etka septembra 2011.
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Praznik kulture nekoliko druga e – Anka
Krajnc
8. februar smo si s prvošolci tokrat zamislili malo
druga e. U iteljici sva izdelali vstopnice za vstop
v galerijo in gledališ e ter oblikovali vabilo za
prireditev. Z u enci i smo izdelali sceno za
glasbeno prireditev, na hodniku pa uredili likovno
razstavo z izdelki u encev OŠ Vojnik. Vzgojiteljici
sta nau ili u ence in se predstavili z glasbeno
instrumentalno in plesno to ko. Pogovorili smo
se o kulturnem vedenju in uživali ob razli nih
dejavnostih.

2. podro no tekmovanje za Zlato kuhalnico – Polona Basti
Zlata kuhalnica je tekmovanje v pripravi jedi za
osnovnošolce pod okriljem Turisti ne zveze Slovenije. Z
njim želijo vzpodbuditi mlade za poklice v gostinstvu in
ohranjati slovenske narodne jedi.
Naša ekipa v sestavi sedmošolk Katje Božnik, Nataše
Kova in Mojce Opr kal se je pomerila v pripravi
matevža, dušenega rde ega zelja in pe enih piš an jih
prsi. Pridno smo vadile in na Srednji gostinski šoli Celje
nam je šlo vse kot po maslu. Osvojili smo zlato priznanje
in si prislužili nastop na državnem tekmovanju, ki bo
oktobra v ateških toplicah.
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Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev
Ustvarjalna delavnica s starši – Ida Grobelnik
Kot vsa leta doslej so nam starši tudi tokrat
prisko ili na pomo pri izdelovanju pustnih
kostumov.
V 2. razredu smo delavnici izvedli 17.februarja.
Posebnost tokratne delavnice je bila v tem, da so jo
vodili otroci. Moramo jih zelo pohvaliti, saj so izdelki
odli no uspeli.

Ob slovenskem kulturnem prazniku – Ida
Grobelnik
Prešernov dan smo obeležili z glasbenim
koncertom, v katerem je sodelovalo 28 u encev.
Nad izvajalci smo bili izjemno navdušeni. Veseli
smo, da se je našemu povabilu odzvala
predsednica KUD Nova Cerkev, gospa Andreja
Štravs, ki je otroke prijazno nagovorila. Ker pa jo
poznamo tudi kot pripovedovalko pravljic, igralko in
lutkovno animatorko, nam je ob prazniku podarila lutkovno predstavo Trije praši ki. S parodijo na originalno
zgodbo znanih »praši jih« bratcev smo spoznali, da je lahko strašni in hudobni volk tudi zelo nežen in
prijazen.
Za prijetno dopoldne se zahvaljujemo gospe Andreji, gospodu Gregorju Žibretu, nastopajo im
glasbenikom, pa tudi vsem otrokom, ki so dokazali, kako odli no obvladajo kulturno obnašanje.
Predavanje za starše in u ence - Petra Ofentavšek
Vsako leto izvedem predavanja za petošolce in njihove starše na temo KAKO SE U ITI. Tema je vedno
aktualna in zanimiva, saj ponudimo kar nekaj nasvetov in tehnik, ki pripomorejo k boljšemu u enju. Res pa
je, da enotnega recepta pa ni, vsak sam si mora poiskati na in, ki mu najbolj ustreza. Pri predavanju s
svojimi bogatimi izkušnjami sodeluje tudi specialna pedagoginja ga. Špela Oper kal, ki staršem ponudi še
anketo, s pomo jo katere ugotovijo u ni tip (slišni, vidni, motori ni ali kombinirani) svojega otroka.
Pustne delavnice s starši - Suzana Jelenski
Napotnik
V torek, 15. februarja 2011, so starši in otroci
skupaj z u iteljico Suzano ustvarjali in izdelovali
skupinsko pustno masko. Izdelali smo son ne –
fotovoltai ne celice. S to masko smo se
predstavili na tradicionalnem karnevalu v Novi
Cerkvi.
Staršem bi se še enkrat zahvalila za udeležbo,
pripravljenost in prijetno druženje.
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Dejavnosti na POŠ Socka
Pustne delavnice s starši - Nataša

erenak

Z u enci naše šole se že kar nekaj let udeležujemo
tradicionalnega pustnega karnevala v Novi Cerkvi. Tudi
letos smo se na ta dogodek pripravljali skupaj s starši.
Izvedli smo delavnice in izdelali kostume za Eko sadje,
saj so naši u enci predstavljali soško ekološko sadje in s
tem vse opozorili, da si želijo zdravega, neškropljenega
sadja.
Tehniški in naravoslovni dan – Lidija Vre ko
Zadnji dan pouka pred zimskimi po itnicami so imeli u enci 3. razreda naravoslovni, u enci 4. razreda pa
tehniški dan. Tretješolci so s poskusi ugotavljali in spoznavali lastnosti zraka, etrtošolci pa so izdelovali
lesene škatlice. Pri uporabi orodja in izdelavi se je pojavilo nekaj težav. Z iznajdljivostjo in vztrajnostjo pa
smo tudi te odpravili.

Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini
Proslava ob kulturnem prazniku – Marjana Pikelj
V našem kraju je proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku organiziralo doma e kulturno društvo,
na njej pa smo sodelovali tudi z u enci, in sicer je gledališka skupina naše šole zaigrala igrico
Kralji no na zrnu graha, pridružili pa sta se jim še folklorna skupina s srednjeveškimi plesi ter
otroški zbor s petjem.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško uredil: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Dolga in hladna zima je za nami. V cvetje odeta narava vam je gotovo podarila novo energijo in vas zvabila
med zelene poljane.
Kaj vse smo na šoli po enjali v mesecu marcu, kako smo z maškarami preganjali zimo, razveseljevali
mamice, urili svoje sive celice na razli nih tekmovanjih in še o mnogo drugem vam poro amo v tej številki
Voj a. Prijetno branje vam želimo.
»Na stežaj odprem okna pomladi –
vabi me cvetja gredica
in na vrbovi veji mladi
drobna š ebe e ptica.
Na jasi se teloh razcvita
vilinji in biserno bel,
kot nežna pomladna suita
je tihi gozd zazvenel.«
Bina Štampe Žmavc
Vpis v srednje šole - Irena Kalšek
V mesecu marcu so se naši devetošolci vpisali v srednje šole. U enci so se odlo ili za naslednje programe:
gimnazija (26), srednja strokovna šola (27), srednja poklicna šola (12) in nižja poklicna šola (5). Skupno zaklju uje
osnovnošolsko obveznost v devetem razredu 65 u encev, v nižjih razredih pa 5 u encev. Še vedno pa u enci lahko
prenesejo prijavnico na drugo srednjo šolo. To lahko storijo do 14. 4. 2011.
Mednarodna raziskava o jezikovnih kompetencah ESLC 2011 – Simona Šarlah
Slovenija prvi sodeluje v evropski raziskavi o jezikovnih kompetencah, s katero v Evropi merijo znanje tujih jezikov
(v Sloveniji angleš ine in nemš ine) ob koncu obveznega šolanja. Raziskava se izvaja pod okriljem Univerze v
Cambridge-u pod vodstvom organizacije ESOL Examinations. Raziskavo kot del redne evalvacije šolskega sistema
podpira Ministrstvo RS za šolstvo in šport, izvajajo pa jo na Pedagoškem inštitutu.
Za sodelovanje v raziskavi je bila izbrana tudi naša šola in sicer v vzorec šol za testiranje znanja nemš ine. Vsi
enci devetih razredov so v mesecu decembru reševali razporeditveni test, ki je znanje naših devetošolcev razdelil
v tri nivoje. Na podlagi teh rezultatov so nato na Pedagoškem inštitutu naklju no izbrali 32 u encev, ki so v
ponedeljek, 14. marca 2011, reševali glavni test za ugotavljanje znanja tujega jezika na treh jezikovnih
kompetencah: slušni, bralni in pisni. Testiranje je potekalo tri šolske ure in se je zaklju ilo z reševanjem obsežnega
anketnega vprašalnika.
Mednarodni rezultati testiranja bodo znani predvidoma decembra 2012. Vsi rezultati se bodo nanašali na Slovenijo
kot celoto in ne glede na šolo. Vsem u encem, ki so sodelovali v raziskavi in resno pristopili k testiranju, se
Pedagoški inštitut zahvaljuje za sodelovanje.
Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika – Simona Šarlah
10. februarja 2011 je na OŠ Franja Malgaja Šentjur v Šentjurju potekalo tekmovanje v znanju nemškega jezika na
državni ravni. Tekmovanje je namenjeno u encem, ki se nemš ino u ijo kot prvi tuj jezik. Iz naše šole pa so se ga je
udeležile kar štiri u enke: Nika Plevnik, Manuela Razdevšek, Alja Graši , vse iz 9. c, ter Ana Bezovšek iz 9. b. Prav
vse so osvojile srebrno priznanje, za kar jim iskreno estitamo!
Šolsko tekmovanje Kenguru – Vilma Ošlak
V mesecu marcu je na mati ni šoli in na podružnicah potekalo matemati no tekmovanje Mednarodni matemati ni
Kenguru.
Tekmovalo je 291 u encev od prvega do vklju no devetega razreda. 102 u enca sta dosegla bronasto Vegovo
priznanje. Na podro no tekmovanje se je uvrstilo 14 u encev (6 u encev iz sedmega, 4 u enci iz osmega in 4
enci iz devetega razreda).
Konec košarkarskih tekem v tem šolskem letu – Robert Suholežnik
Ekipa mlajših deklic je na finalu podro nega tekmovanja osvojila etrto mesto in kon ala tekmovanje. Ekipa ŠKL se
je v etrtfinalu pomerila z OŠ Žiri. Na obeh tekmah je bila OŠ Žiri boljši nasprotnik in se zasluženo uvrstila v
polfinale ŠKL-ja. Vsem igralcem in igralkam estitke za borbenost in »fair play«.

2

Zimska šola v naravi – Olga Kova
7. marca letos smo s šestošolci odšli na Roglo na
zimsko šolo v naravi. Ugodne snežne razmere so
nakazovale, da bomo imeli idealne snežne pogoje.
Poleg res dobrih snežnih razmer je bilo ves teden tudi
udovito son no vreme. Vsak dan smo pet ur preživeli
na smu iš u, kjer so u enci pridobivali ali utrjevali in
nadgrajevali znanje smu anja v sedmih skupinah. V
popoldanskem asu so se družili ob analiziranju dela na
smu iš ih, gledanju filma, plavanju ali sankanju.
Ve erno druženje smo izkoristili za pridobivanje znanja
o varnosti na smu iš u, predstavitve otrok, pustovanju
in obisku dikoteke. V petek so nas v velikem številu
obiskali starši, si ogledali naše delo in prisostvovali
podelitvi priznanj u encem. Tega smo bili posebej
veseli, saj je bil teden naporen in pomo staršev zadnji dan je zato ve kot dobrodošla.
Nastop v bolnišnici Vojnik – Aleš Kolšek
V sredo, 16. marca 2011, so u enci Mladinskega pevskega zbora,
folklorne skupine
predmetne stopnje ter dveh plesnih skupin
razredne stopnje nastopili v Psihiatri ni bolnišnici Vojnik. V prisr nem
programu, ki ga je povezovala Simona Žnidar, pripravila pa mentorja
Milanka Kralj ter Aleš Kolšek, so se na odru izmenjevala pesem in
ples. Ob koncu smo ob spremljavi harmonikarja Alena Tilingerja
skupaj zapeli še nekaj narodnih pesmi. Polna dvorana in velik aplavz
ob koncu so bili najlepše darilo vsem nastopajo im, ki so obljubili, da
kmalu spet pridejo.
Otroški zbor ek OŠ Vojnik nastopal kar trikrat – Patricija Jakop
Z dvema pesmicama smo 4. marca popestrili ve er vinogradnikov na ob nem zboru. 14. marec je bil nekaj
nenavadnega v Špesovem domu, saj smo s harmoniko in petjem polepšali dan gospe, ki je praznovala 100. rojstni
dan. Prav tako smo se z veseljem odzvali povabilu Taš ic, ki so imele koncert 20. marca v Kulturnem domu Vojnik.
Organizatorji so lepo poskrbeli, da naša grla niso bila suha in da smo s sladkimi okoladnimi prigrizki dvignili nivo
sladkorja v krvi. Povsod smo z veseljem prepevali, kar je bilo vše tudi poslušalcem, saj smo bili deležni posebnih
pohval.
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Aleš Kolšek
V mesecu marcu smo v zbiralni akciji skupaj zbrali 5893 kg odpadnega papirja. Najbolj so se tokrat izkazali u enci
5. b razreda (2360 kg), drugi so bili u enci 6. a razreda (566 kg), tretji pa u enci 6 .b razreda (549 kg).
Cesarjeva nova obla ila – Aleš Kolšek
V ponedeljek, 28. marca 2011, so si u enci od 1. do 5. razreda mati ne šole ter vse treh podružnic v SLG Celje
ogledali gledališko predstavo Cesarjeva nova obla ila. U enci so bili nad predstavo, ki nosi v sebi aktualno sporo ilo
za otroke in odrasle, navdušeni, kar so ob koncu dokazali z dolgim aplavzom.
Plavalni te aj za u ence predmetne stopnje – Urša Burja Žnidarši
Te aj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 28. 3. do 1. 4. 2011. Od 30 povabljenih se ga je udeležilo 15
encev od 6. do 9. razreda. Najslabši odziv je bil v osmem in devetem razredu. Po kon anem 15-urnem te aju je
en u enec osvojil srebrnega delfina (50 m na as in 10 min neprekinjenega plavanja), 10 jih je osvojilo bronastega
delfina (50m z varnostno nalogo), trije so preplavali dolžino velikega bazena in osvojili zlatega konji ka, en u enec
pa je preplaval 12,5 m v velikem bazenu ter dosegel srebrnega konji ka. U enci so bili zelo uspešni.
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Planinski pohod – Anka Krajnc
V soboto, 19. 3. 2011, smo se v celjskem
parku zbrali prvošolci iz OŠ Vojnik z
vzgojiteljico Jelko Kralj in u iteljico Anko
Krajnc. Pridružili pa so se nam planinci iz
podružni ne šole Nova Cerkev z u iteljicama
Sabino Peni in Suzano Jelenski. Ob 9.30
smo se zbrani odpravili novim dogodivš inam
naproti in sledili gospe Jelki Kralj, ki nas je
popeljala po Sr ni poti do Anskega vrha, kjer
smo malicali in se igrali razli ne družabne
igre. Izza oblakov nas je pozdravilo pomladno
sonce in nam pri aralo lepo opoldne. Pot nas
je nato vodila mimo streliš a do zapuš enega Petri ka, kjer smo naredili drugi daljši postanek. Med potjo smo
preštevali in opazovali razli ne mostove, ki so nas popeljali na drugi breg. Pre kali smo reko Savinjo in se sprehodili
po vise em mostu. Pot nas je vodila ob Savinji do za etne to ke, kjer so nas starši že nestrpno pri akovali. Preživeli
smo lep pomladni dan.
Angleška bralna zna ka - Dragica Filip
V mesecu marcu je potekalo tekmovanje iz angleške bralne zna ke. U enci od etrtega do devetega razreda so
morali prebrati dolo ene knjige. Sodelovalo je 86 u encev. 58 u encev je doseglo zlato priznanje, 18 srebrno, 11 pa
priznanje za sodelovanje. U encem smo tako ponudili možnost, da lahko naredijo še nekaj dodatnega za svoje
znanje angleš ine.
Sodelovanje na EPI Reading Badge – Vesna Kolin
Otroci so navajeni zgodb. Od majhnih nog pripovedujejo o svojih doživetjih z gibom, risbo in sliko. Uživajo ob novi
izkušnji in se z veseljem u ijo novih stvari, še posebej, e so jim predstavljene na privla en in spodbuden na in.
Tudi letos smo brali knjige ter sodelovali na tekmovanju EPI Reading Badge in dosegli lepe rezultate.
Zlato priznanje so usvojili:
POŠ Šmartno v Rožni dolini:
Nuša Grobelnik, Laura Levstik, Žan Železnik, vsi 5. razred,
POŠ Socka:
Filip Horvat, Jure Šeško, Matevž Zagrušovcem, 4. razred,
Ana Del njak in Tadej Opr kal, 5. razred,
POŠ Nova Cerkev: Veronika Preložnik, Špela Rojc, Julija Stolec, Luka Žmavc, 4. razred, Maruša Borši , Urh
Brežnik, Matej Gobec, Jure Hladin in Gaja Jakop, vsi 5. razred.
estitamo za lep uspeh.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
En dan bili policisti – Ida Grobelnik
Vodja našega policijskega okoliša, gospod Danilo Ungar, nas je zaradi dosedanjega sodelovanja v preventivnih
aktivnostih povabil na obisk policijske postaje Celje. 23. marca smo si ogledali opremo, prostore in vozila, se sre ali
s komandirjem, vodjem kriminalisti ne službe ter spoznali delo v operativno-komunikacijskem centru.
Na terenu pa smo lahko delo policistov spoznali še bolj doživeto. Videli smo, kako nadzirajo promet, kako se opravi
preizkus alkoholiziranosti, izvajali pa smo tudi meritve z laserskim merilnikom hitrosti.
V spomin na nepozaben dan smo prejeli majice in kape z napisom Otrok- policist. Sedaj vemo, da je delo
policistov zahtevno in zelo odgovorno. Gospodu Danilu Ungarju in PP Celje se za nadvse zanimivo in pou no
dopoldne iskreno zahvaljujemo.
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Planinci iz Nove Cerkve se veselijo pomladi – Natalija Maži
Takoj, ko so prvi zvon ki, telohi in žafrani
pokukali na plano, smo se planinci
odpravili na pohod. Odpravili smo se na
Strnadov travnik ter v Lindeško dolino.
udovito son no jutro nam je vlilo energijo
za za etek pohoda izpred šole v Socki.
Pred prvim vzponom smo si pogledali
tamkajšnjo graš ino v Socki ter se
sprehodili skozi park. Nato smo pot
nadaljevali skozi gozd vse do vrha, kjer
nas je akal sneg. V ko i Športnega
društva Socka sta nam Gregor in Karmen
pripravila doma
aj in toplo malico.
udovita narava nas je vabila dalje, zato
smo se odpravili še v Lindeško dolino. Ob
»vstopu« v to arobno dolino nas je
razveselil sneg, zato je sledilo obvezno kepanje. V dolini, kjer vladata mir in tišina, sprostitev za dušo in telo, je sicer
mo no pihalo, vendar nam to ni vzelo energije za igranje nogometa ter sprehoda do razgledne to ke, od koder smo
lahko videli Vitanje z okolico. Spo ili in ogreli smo se v vikendu gospoda Gabriela Omerza. Polni vtisov in malce
utrujeni smo se s kombijem vrnili pred šolo, kjer smo ponosno pokazali na hrib, ki smo ga osvojili. Zahvaljujemo se
gospe Idi Grobelnik, Športnemu društvu Socka, gospodu Gabrielu Omerzi ter vsem, ki ste nam polepšali ta
pohod.
Pustni karneval – Ida Grobelnik
V soboto, 5. marca letos, smo sodelovali na 24.
tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi.
Prvošolci in etrtošolci so se predstavili s kostumom
ebelic, drugošolci so bili kapljice iste vode,
tretješolci so prav tako ekološko osveš ali s son nimi
celicami. Petošolci so se spremenili v prehod za
pešce in prometne znake. Imeli pa so celo pravo
policijsko spremstvo. V veliko pomo pri izdelavi
kostumov so nam bili starši, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo.
Od hiše do hiše pa smo raznašali smeh in veselje
tudi na pustni torek. Našo pustno povorko sta vodila
harmonikarja Jure Kova in Nejc Sento nik.

ebelice in
ebelnjaki dvakrat
nagrajeni - Sabina Peni
S skupinsko pustno masko ebelic
in ebelnjakov smo se po pustni
soboti v Novi Cerkvi udeležili še
pustne povorke v Celju,kjer smo bili
v kategoriji otroških mask nagrajeni
s prvo nagrado. Sodelovali pa smo
tudi na belinkinem foto nate aju
»obleci se v ebelico«. Vsak otrok je
dobil zvezek s fotografijo naše
skupinske maske in obesek v obliki
ebelice.
Ve o tem si lahko preberete na
belinkinih spletnih straneh.
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Planinski pohod – Sabina Peni
V soboto, 19. marca 2011, smo se planinci prvega in drugega razreda POŠ Nova Cerkev ter planinci prvih razredov
OŠ Vojnik podali na prvi planinski pohod. Že navsezgodaj je našo odlo itev o pohodu preizkušalo vreme, saj so nas
kar nekaj asa spremljali temni oblaki. Z dobro voljo smo na Anskem vrhu priklicali prve so ne žarke. Tukaj smo se
tudi okrep ali, se malo odpo ili, potem pa pot nadaljevali proti Petri ku. Ves as se nam je ponujal lep panoramski
razgled na mesto Celje in okolico. Pre kali smo številne mostove in gozdne brvi. Zagotovo pa je najve adrenalina
dvignil vise i most. Nekateri so ga komaj do akali, spet drugi so bili ob njem negotovi in prestrašeni. Ob obrežju
Savinje smo se že nekoliko utrujeni vra ali v mestni park, kjer so nas pri akali starši.
Šopek najlepših pesmi za mamo – Suzana Jelenski
Napotnik
V etrtek, 24. 3. 2011, so otroci nastopali na prireditvi za
mamice, ki ga je pripravilo Kulturno društvo Nova Cerkev.
Predstavil se je otroški peski zbor, pevke solistke in plesni
krožek. Otroci podaljšanega bivanja so izdelali drobne
spominke, s katerimi so obdarili obiskovalke prireditve.

Projekt Beremo z Ma kom Murijem – Sabina Peni
Na naši šoli že drugo leto izvajamo ta projekt, ki ima osnovni cilj spodbujati branje v
družini. Letos je naš partnerski razred v Piranu, s katerim si redno dopisujemo.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili gospe Danici Kugler, ki nam je prisko ila na
pomo in zašila tri velike ma ke Murije za vsak razred prve triade.
V prvem razredu je ma ek Muri gostoval po en teden že pri polovici u encev. Vsak
ponedeljek z veliko radovednostjo prebiramo dnevnik ma ka Murija, kamor u enci
in njihovi starši vpisujejo, rišejo in lepijo fotografije svojih doživetij. Potem z izštevanko dolo imo novega u enca, ki
dobi ma ka Murija na po itnice.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Mesec marec – praznik žena in mamic – Maja Kova
V mesecu marcu, ko praznujejo žene in mamice, so naši u enci s spletom ljudskih pesmi in plesov nastopili na
ob nem zboru Lovskega društva Dobrna in na krajevni prireditvi v organizaciji Kulturnega društva Nova Cerkev.
Pustno rajanje – Lidija Vre ko
Kot pustne šeme smo u enci POŠ Socka na pustni torek trkali na
vrata hiš naših krajanov in govorili:»Od hiše do hiše, od vrat do vrat,
prinašamo smeh vam in s smehom pomlad«. Ob spremljavi
harmonikarja smo še zapeli, zaplesali in odpodili mrzlo in dolgo
zimo ter prinesli pomlad. Hvaležne gospodinje so nas obdarile s
sladkimi pustnimi dobrotami.

Lutkarije vragolije - Nataša erenak
V mesecu marcu je potekal na Dobrni v kulturnem domu lutkarski festival,
kjer so se predstavile lutkarske skupine s celjske regije. Naši u enci so si
ogledali dve lutkovni predstavi in ob tem neizmerno uživali.
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Mesec družine na POŠ Socka - Nataša erenak
V mesecu marcu smo za u ence, starše, babice, dedke, tete in strice pripravili popoldansko druženje. V delavnicah
so ustvarjali razli ne izdelke: marmorirali so jaj ka, pekli velikono ne piškote in jih okrasili, pletli košare iz špagetov,
pripravljali velikono no dekoracijo, zunaj pa so urejali okolico. Delavnice so vodile u iteljice in povabljene gostje.
Po kon anih delavnicah so se otroci predstavili še s kulturnim
programom. Ob koncu pa smo se posladkali še s piškoti in
marmornim kola em ter osvežili s trobenti nim ajem.
Iskreno se zahvaljujemo gospe Lojzki Zupanek in gospe Timei
Štravs, ki sta nam izdali skrivnosti košar iz špagetov, gospe Ceciliji
Božnik, enkama Katji Božnik in Luciji Božnik, ki so pomagale pri
poslikavi velikono nih piškotov ter gospe Miri Šeško, ki je vodila
delavnico urejanja okolice.

Hvala ekipi, ki je urejala okolico šole, prekopala gredice skalnjaka in
zeliš nega vrta ter jih pripravila za novo posaditev.
Zahvaljujemo se gospe Miri Šeško, ki nam je podarila grmovnice,
Turisti nemu društvu Nova Cerkev, gospe Majdi Špegel in gospe
Tatjani Zupanek za pomo pri nabavi sadik ter gospodu
Damjanu Koritniku za podarjeno betonsko cvetli no korito.
S skupnimi mo mi zmoremo veliko, zato hvala vsem!

Pustni karneval v Novi Cerkvi – Maja Kova
Tudi letos smo se udeležili pustnega karnevala v Novi Cerkvi.
Predstavljali smo biološko pridelano sadje iz Socke in njene
okolice. Našim sadežem pa so se pridružile tudi male gosenice iz
vrtca Mavrica, enota Socka. Povedale so, da so naši neškropljeni
sadeži odli ni!.

DEJAVNOSTI NA POŠ Šmartno v Rožni dolini
Prostovoljstvo – Marjana Pikelj
»Voljan pomagati« je bila tema za nate aj v letu prostovoljstva, v katerega smo se vklju ili tudi z u enci in
pripravili literarne ter likovne prispevke. U enci so s svojimi izdelki dokazali, da že imajo izkušnje z delom, kakor
tudi z nudenjem pomo i odraslim. Za svoje delo je bilo nagrajenih 8 u encev. Lara Vozli , Eva Poto nik in Zala
Ulaga so celo regijske nagrajenke.
Predstavitev knjige o Šmartnem – Monika Dimec
V mesecu marcu je ga. Marija Trobec predstavila novo dopolnjeno izdajo knjige Naše korenine: ne smemo jih
pozabiti: Šmartno v Rožni dolini od davnih do današnjih dni. Na prireditvi so sodelovale tudi u enke naše šole. Na
šaljiv na in so povedale, katere so prednosti življenja na vasi in kaj si v doma em kraju še želijo.
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Materinski dan – Maja Drobni Grosek
V ast naših mamic smo na šoli pripravili proslavo z
naslovom Midva sva najboljši par. Dedek Tin ek in Štefi
sta s svojimi hudomušnimi pripetljaji popestrila program,
v katerem ni manjkalo plesa, igre in petja.
Vrtec se je predstavil z nekaj recitacijami in pesmijo o
mamah, u enci 1. in 2. razreda so se spremenili v male
ra ke ter pokazali, kako zanimiva zna biti prva
dogodivš ina v svetu. U enci 3. razreda so zaigrali
igrico Kuzma dobi nagrado, 4. in 5. razred pa
obiskovalce zabaval s plesom, aerobiko in celo pravimi
šmartinskimi poro ili.
Otroci in varstvo osebnih podatkov – Maja Drobni Grosek
V marcu smo bili povabljeni na izobraževalno delavnico – Otroci in varstvo osebnih podatkov. U enci se v
današnjem asu vse bolj sre ujejo z ra unalnikom in internetom. Predavatelj jih je poskušal opozoriti na morebitne
nevarnosti, ki na njih pestijo.Želel jih je opozoriti, kakšne podatke lahko vpisujejo na inernet, s kom si lahko
dopisujejo, kako postopajo, e pride do težav.
Najprej smo imeli kratko predavanje, nato pa jih je popeljal v svet pou ne igre, kjer so odkrivali morebitne pasti in
rešitve.
Delavnica je bila za otroke zelo koristna, saj jim je odprla o i, da so se nevarnosti za eli malo bolj zavedati.
Pustovanje – Marjana Pikelj
V mesecu marcu smo se z u enci
POŠ Šmartno v Rožni dolini udeležili
pustnega karnevala v Novi Cerkvi. V
spremstvu kmeta in dveh kmetic je
hodilo 34 vre žita – pšenice. Za
razvedrilo po opravljenem delu pa je
poskrbel harmonikar Staš. Skupaj z
drugimi maškarami smo
priklicati
težko pri akovano pomlad.

Ustvarjanje slik iz posušenega cvetja – Marjana Pikelj
Cvetlice nam krasijo naše domove, nam pomagajo pri
zdravljenju bolezni, z njimi pa lahko s spretnimi prsti in
potrpežljivostjo ustvarjamo tudi prava umetniška dela.
S sušenjem razli nega cvetja, izdelavo slik in herbarijev
pa se v bližini Šmartnega, to je v Slatini, ukvarja ga.
Marija Gaber. Prijazno se je odzvala našemu povabilu in
nas obiskala ter u encem 1. in 2. razreda pokazala
postopek nastajanja slik.. Vsak izmed otrok se je nato tudi sam potrudil in izdelal svojo sliko in z njo razveselil
mamico za materinski praznik.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Ko si v stiku s seboj in se imaš rad, narediš prostor tudi drugim. Odgovornost za lastno srečo in dobro
počutje vzameš v svoje roke. In ko verjameš vase, lahko v svojo bližino varno sprejmeš tudi druge ljudi, ki so
svoje življenje prepletli s tvojim. Samega sebe slišiš, vidiš in čutiš ...«
S temi besedami je gospa Simona Žnidar zaključila svoje razmišljanje o projektu Noč branja, ki se je odvijal
pretekli mesec. O njem ter še o mnogih drugih dejavnosti, ki jih je bilo v aprilu zelo veliko, vam poročamo v tej
številki Vojča. Prijetno branje vam želimo.
Medobčinsko prvenstvo osnovnih šol v krosu – Urša Burja Žnidaršič
19. 4. 2011 se je naša šola udeležila medobčinskega krosa na letališču v Levcu. Tekmovalo je 13 osnovnih šol. Letniki 2000 in mlajši so
tekli 500 m, učenci in učenke od 6. do 9. razreda pa 1000 m.
Najboljše uvrstitve naših učencev:
letnik 2000 in mlajši: 9. mesto: Golub Leon, 10. mesto: Samec Jaka,
letnik 1999: 3. mesto: Marovšek Andrej, 6. mesto: Samec Jure,
letnik 1998: 6. mesto: Oven Skaza Luc, 8. mesto: Založnik Matic,
letnik 1997: 5. mesto: Arčan Miha, 7. mesto: Temnik Rok,
letnik 1996: 3. mesto: Kugler Jaka, 4. mesto: Ferlež Grego.;
Učenci so ekipno dosegli odlično 1. mesto..
Najboljše uvrstitve naših učenk:
letnik 2000 in mlajše: 1. mesto: Ocvirk Tija, 2. mesto: Žgajner Maša,
letnik 1999: 2. mesto: Marovšek Lucija, 3. mesto: Kolar Lara,
letnik 1998: 2. mesto: Zupanec Nika, 10. mesto: Slapnik Veronika,
letnik 1997: 7. mesto: Videnšek Neža, 19. mesto: Osmanaj Florjentina,
letnik 1996: 4. mesto: Rojc Tanja, 11. mesto: Župnek Ana Lucija.
Učenke so ekipno dosegle odlično 1. mesto.
Vsem tekmovalcem čestitamo za lepe dosežke. Podrobne rezultate vseh nastopajočih pa si lahko ogledate na oglasni deski pri
telovadnici.
Tekmovanja iz matematike – Vilma Ošlak
Konec meseca marca je na Dobrni potekalo področno tekmovanje iz matematike za srebrno Vegovo priznanje.
Naši učenci so se odlično odrezali. Miha Jug je dosegel 1. mesto, Tilen Dobovičnik 2. mesto v tekmovalni kategoriji 7. razred, Sara
Črepinšek pa 3. mesto v tekmovalni kategoriji 8. razred. S tem so si prislužili srebrno Vegovo priznanje in uvrstitev na državno
tekmovanje. Poleg že naštetih so srebrno Vegovo priznanje dosegli še Lea Vrhovnik iz 7. razreda, Miha Herlah iz 8. razreda ter Peter
Kus iz 9. razreda.
V mesecu aprilu pa je v Slovenskih Konjicah potekalo državno tekmovanje iz matematike za zlato Vegovo priznanje. Naši tekmovalci
so se tudi tam odlično odrezali, saj je Sara Črepinšek osvojila zlato Vegovo priznanje.
Vsem tekmovalcem in mentorici gospe Petri Strnad iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov tudi v prihodnjem šolskem letu.
Intenzivne pevske vaje – Aleš Kolšek
Tudi letos je naš Mladinski pevski zbor organiziral
CŠOD Gorenje nad Zrečami, kjer imamo odlične
delo in sprostitev. Od petka, 1. 4. 2011, do nedelje, 3.
tako vsi pevci družili ob spoznavanju novega
medsebojne vezi in se zabavali. Delo je potekalo po
glasovnih skupinah, ki sta jih vodila g. Aleš Kolšek in
Za prijetno počutje je poskrbela ga. Majda Rojc, za
v prelepi naravi pa g. Jure Uranič. Naše vaje so bile
uspešne tudi po zaslugi vseh zavzeto sodelujočih

pevsko vajo v
pogoje za bivanje,
4. 2011, smo se
programa, utrjevali
posameznih
ga. Patricija Jakop.
športne aktivnosti
zelo koristne in
članov zbora.
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Ekipa prve pomoči - Irena Kalšek
V soboto, 9. 4. 2011, je bilo na Ponikvi regijsko tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. Naša ekipa, ki so jo sestavljali Katja
Komplet, Martin Hostnik, Matej Arih, Matic Žvižej, Peter Kus in Lucija Božnik, je osvojila odlično četrto mesto. Tekmovalcem
čestitamo. Zahvaljujemo pa se tudi gospodu Vladimirju Mikušu, ki je ekipi pomagal pri praktičnem usposabljanju.
Poklicna orientacija – Irena Kalšek
7. 4. 2011, je bilo v jedilnici šole predavanje za starše in učence osmega razreda. Gosti okrogle mize so bili ga. Tatjana Štinek – OOZ
Celje, Karmen Leskovšek, direktorica Zavoda za zaposlovanje Celje, ter dva predstavnika obrtnikov. Veliko koristnih informacij o
šolah in poklicih lahko najdete tudi na spletni strani http://www.mss.gov.si/, kjer izberete ikono poklicni kažipot in
http://www.mojaizbira.si.
Evropa v šoli 2011 – Irena Kalšek
Učenci naše šole so sodelovali v nagradnem
natečaju Evropa v šoli z naslovom
Prostovoljstvo – voljan pomagati. Nekaj od
njih je na regijskem nivoju prejelo nagrade. Za
literarne prispevke so bili nagrajeni Miha Čakš
(mentorica ga. Milanka Kralj), Heidi Borinc in
Kaja Dobrotinšek (mentorica ga. Milena
Jurgec), Jure Hladin (mentorica ga. Petra
Ofentavšek), Eva Potočnik (mentorica ga.
Monika Dimec) in Zala Ulaga (mentorica ga.
Maja Drobnič Grosek). Na likovnem področju
so se odrezale Martina Jevšenak, in Brigita
Krajnc (mentor g. Dušan Žgajner), Lara Vozlič
(mentorica ga. Marjana Pikelj) in Laura Levstik
(mentorica ga. Maja Drobnič Grosek).
Nagrajene so bile tudi Petra Zorko, Klara
Podergajs in Rebeka Vrečer za projektno
nalogo Imam novega dedka in babico
(mentorica ga. Irena Kalšek). Klara Podergajs,
Anja Suholežnik in Hana Potočnik pa za
raziskovalno nalogo Prostovoljstvo v Vojniku
in ožji okolici (mentorica ga. Polona Bastič).
Čestitamo.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V mesecu aprilu smo za učence šestih razredov izvedli tretji tehniški dan na temo les.
Učenci so ta dan spoznali vrste in lastnosti lesa, pomen gozda ter si izdelali obesek.
Prav tako so imeli tretji tehniški dan tudi učenci osmih razredov. Tema je bila elektrika. Učenci so se odpeljali v Celje na Šolski center
Celje, kjer so se udeležili delavnic.
Tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet
V mesecu marcu in aprilu so potekala tekmovanja iz fizike.
Na šolskem tekmovanju so bronasto Stefanovo priznanje osvojili:
Sara Črepinšek, Miha Herlah in Neža Ivec, vsi iz 8. a,
Klara Apotekar in Klemen Kramar, 8. b.
V 9. razredu so bronasto Stefanovo priznanje osvojili Daniel Pukel, Aljaž Degen, Peter Kus in Matej Arih.
Na področnem tekmovanju pa so srebrno Stefanovo priznanje osvojili
Sara Črepinšek, Peter Kus in Matej Arih.
Čestitamo.
Raziskavi TIMSS in PIRLS – Olga Kovač
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Naša šola je bila v letošnjem letu izbrana, da sodeluje v mednarodni raziskavi bralne pismenosti (PIRLS) in trendov znanja v znanju
matematike in naravoslovja (TIMSS). Obe raziskavi sta potekali pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih
dosežkov (IEA), izvajal pa jo je Pedagoški inštitut iz Ljubljane. Z njima sledijo trendom znanja v Sloveniji in opazujejo učinke
sprememb v šolskem sistemu. Ugotovitve teh raziskav so izjemno pomembne, še posebno zato, ker so umeščene v mednarodne
sisteme baz podatkov in omogočajo primerjave med državami.
V raziskavo TIMSS, ki je na šoli potekala 12. aprila, so bili vključeni učenci 8. a in 8.
b razreda, v obeh raziskavah pa učenci 4. a in 4. b razreda. Na dosežke naših
učencev bomo morali še počakati, saj bodo rezultati objavljeni v skupnem
mednarodnem poročilu vseh držav.
Ustvarjalne delavnice – Mojca Guček
V okviru podaljšanega bivanja smo v mesecu aprilu pripravili ustvarjalne delavnice
in izdelke učencev od prvega do petega razreda. Razstavili smo jih v
večnamenskem prostoru šole. Izdelovali smo velikonočne zajčke, jajčke, košarice,
voščilnice ...
Kvartet trobil – Mateja Fidler
V začetku meseca aprila smo imeli na šoli predstavitev glasbil. Študentje PF so predstavili pozavne, ki so nam nekoliko nepoznane,
vendar pa je bila predstavitev tako prisrčna in dovršena, da smo bili vsi zelo navdušeni. Študentje niso le igrali na pozavne, veliko so o
njih tudi povedali. Zelo zabavno je bilo, ko so medse povabili učence, ti pa so z njimi aktivno sodelovali.
Ura je kar prehitro minila, razšli smo se veseli in z željo, da se še kdaj srečamo.
Nagradni izlet Mega kviza 2011 – Amalija Kožuh
Tudi letos je naša šola sodelovala na Slovenskem knjižnično-muzejskem kvizu z naslovom Znameniti Slovenci in njihove spominske
hiše (mentorica je bila knjižničarka Ivanka Krajnc).
Med izžrebanimi učenci kviza sta bila Niko Krhlanko, 8. b, in Rok Gorenšek, 8. a.
Osrednja knjižnica Celje je izžrebane učence nagradila z izletom v Ljubljano.
Tja smo se odpeljali v četrtek, 21. 4. 2011.
Najprej smo imeli voden ogled naše največje knjižnice v državi, to je Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica je največje delo
arhitekta Jožeta Plečnika. Ogledali smo si zunanjost knjižnice, ki je zgrajena iz opeke, ki jo dopolnjujejo različno obdelani kamniti
kvadri in izbočena okna. Skozi mogočna vhodna okna smo stopili v notranjost do sttopnišča v prvo nadstropje, kjer smo si ogledali
čitalnico.
Po obisku NUK-a smo se sprehodili po stari Ljubljani do Prešernovega spomenika, Tromostovja, Magistrata …
Pot smo nadaljevali do Knjižnice Otona Župančiča, kjer so nam predstavili mladinski oddelek knjižnice. Učencem so med drugim
pokazali tehnično novost polet s Kosovirjevo žlico, ki je namenjen otrokom do 12. leta starosti. Ime je vzeto iz literarnega besedila
Svetlane Makarovič Kosovirja na leteči žlici. Gre za umetniško oblikovan sedež – žlico, v katerega otrok sede in s pritiskom na gumb –
paradižnik se lahko odpelje v svet pravljic in pesmic.
Na koncu so nam predstavili še Župančičevo spominsko sobo. Pogled v njegovo zapuščino so razdelili na dva dela: prvi predstavlja
Župančiča in njegov literarni svet, na drugi strani pa je predstavljeno njegovo zasebno življenje. Tako smo lahko pokukali v njegovo
delovno sobo, sprejemnico za goste in bogato knjižnico.
Na izletu smo se imeli lepo, saj je bil nagradni izlet učencem všeč.
Tekmovanje National Geographic Junior Bistroum – Polona Bastič
13. aprila letos se je 31 učencev od 4. do 7. razreda centralne šole in podružnic udeležilo šolskega tekmovanja NGJ Bistroum.
Najuspešnejši med njimi so bili: Tim Krhlanko, 6. c, Gašper Trupej, 6. a, in Tilen Dobovičnik, 7. b. Omenjeni trije učenci so se uvrstili
med 40 najboljših iz posameznega razreda. 7. 5. 2011 se bodo udeležili državnega tekmovanja v Ljubljani. Čestitamo.
Čistilna akcija – Tatjana Hedžet
V soboto, 9. 4. 2011, je potekala čistilna akcija. Učenci in vsi zaposleni na OŠ Vojnik smo primerno opremljeni pobirali smeti na
različnih krajih občine Vojnik. Nabrali smo prevej smeti ter različnih odpadkov.
Upamo, da smo s tem prispevali, da je naš kraj lepši
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Ekokviz in tekmovanje v ekoznanju – Tatjana Hedžet
Ekokviz je ekipno tekmovanje v ekoznanju. Na njem sodelujejo učenci od šestega do osmega razreda slovenskih osnovnih šol, ki so
vključene v mrežo ekošole. V tekmovanje se vključujejo učenci prostovoljno, da so prave ekoface.
V šolskem letu 2010/11 že tretje leto sodelujemo v ekipnem tekmovanju Ekokvizu.
Vsako ekipo sestavljajo trije tekmovalci.
Na naši šoli je sodelovalo 10 ekip.
Učenci, ki so sodelovali v ekokvizu, so temeljiteje spoznavali tri področja varovanja okolja: biotsko raznovrstnost, podnebne
spremembe in učinkovito rabo energije.
Vse ekipe naše šole so dosegle lepe rezultate.
Še posebej pa dve, ki sta dosegli odlično 17. mesto od 1256.
V teh dveh ekipah so sodelovali Gorazd Stolec, Tilen Rauter, Lana Kuzman, Ana Trop, Neža Ivec in Marjeta Štrljič.
Čestitamo.
Varna uporaba interneta - Simona Žnidar
V okviru razgovorov in okrogle mize letošnjega šolskega
parlamenta, ki je nosil naslov Vpliv družbe in medijev na
oblikovanje mladostnika, smo prišli do spoznanja, da je
dandanes, ko internet pronica v vse več por našega življenja,
zelo pomembno, da znamo nadzorovati njegovo prisotnost in
način uporabe, predvsem pa, da znamo prepoznati njegove
pasti in uporabo po potrebi omejiti.
Tako smo iz sredstev Šolskega sklada s pomočjo podjetja Varni
internet, Svetovanje iz Ljubljane organizirali izobraževalne
delavnice in predavanja za vse učence od četrtega do devetega
razreda in za starše vseh učencev naše šole. V delavnicah smo
se s starši pogovarjali o tem, kako varno in osveščeno uporabiti
internet in kakšne so posledice pretirane uporabe interneta, spletnih iger in socialnih omrežij. Z učenci smo se pogovarjali o tem,
kako zaščititi svoje osebne podatke na spletu. Vsaka delavnica je bila podkrepljena s praktičnimi primeri in koraki do zaščite svoje
zasebnosti na Facebooku.
Eden pomembnejših ciljev projekta je bil tudi, da smo staršem in učencem skupaj sporočili, da lahko nepravilna uporaba interneta
krha medosebne odnose in onemogoča vzpostavljanje pristnih socialnih vezi, da lahko preko njega prihaja do raznih hudih zlorab,
ki ogrožajo učenčevo varnost in nemalokrat pustijo nepopravljive travme ne samo na učencih, ampak tudi na njihovih najbližjih.
Delavnice smo izvajali v mesecu marcu in aprilu.
Ponudba počitniških dejavnosti in taborov – Simona Žnidar
Ker se že bližajo počitnice, smo na šolo že prejeli prva vabila in ponudbe za vključevanje učencev v različne poletne tabore, šole …
Več o ponudbi DPM si lahko ogledate na internetnih straneh www.mdpm-celje.si, ponudbe taborov Zveze za tehnično kulturo
Slovenije pa na http://tabori.zotks.si
Več dodatnih informacij lahko učenci in starši poiščete tudi pri šolski pedagoginji.
Noč branja – Simona Žnidar
Projekt Noč branja smo zaključili v vikendu od
šolskem letu je projekt nosil naslov JAZ, kar
projekta (doživljanje branja kot dogodek,
kakovostno preživljanje prostega časa,
razvijanje veselja do branja, razvijanje
še cilji spoznavanja samega sebe, razvoj
in dvig kakovosti vsakdanjega življenja.
Zelo veseli smo, da se je projekta udeležilo kar
najrazličnejših delavnicah
delalo kar 20
Udeleženci so bili učenci od prvega do
celotne šole ter vseh treh naših podružnic.

15. do 16. aprila 2011. V tem
pomeni, da so se globalnim ciljem
spoznavanje pomena branja za
razvijanje kreativnosti pri branju,
jezikovnih zmožnosti itd.) priključili
samospoštovanja, dobrih odnosov
114 učencev, s katerimi je v
učiteljev in 2 zunanji sodelavki.
devetega razreda, in sicer iz

Zelo veseli smo sodelovanja staršev, ki ste izjemno skrbno in odgovorno sodelovali pri pripravi projektnih nalog, ki so bile vstopnica
za udeležbo na zaključnem taboru. Nastali so izjemni družinski projekti, v katerih ste v družinah skupaj razmišljali o sebi, iskali
kvalitete, razvijali pozitiven pogled na določene življenjske situacije, predvsem pa razvijali občutke sposobnosti, koristnosti,
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smiselnosti življenja vsakega posameznika. S tem smo vsi skupaj prispevali k večanju posameznikove občutljivosti za dogajanje v
njem samem in sočloveku.
Povzetke projekta, ki so jih pripravili učenci, si lahko ogledate v naši skupni »gosenici« učencev prve triade, ki krasi avlo OŠ Vojnik in
v skupni mandali učencev 2. in 3. triade, ki krasi šolsko jedilnico.
Vodja projekta pripravljam obširno reportažo projekta, ki bo za ogled na voljo na šolskih internetnih straneh.
Zahvaljujem se:
- učencem, ki so v množici ponudb izbrali udeležbo v projektu, ki je od njih zahteval kritično razmišljanje o prebranem in
spoznavanje samega sebe, svojih potreb, čustev in razpoloženj,
- staršem, ki so si vzeli čas in nadgradili družinsko delo z odraščajočim otrokom z razmišljanjem ob knjigi,
- vsem sodelujočim učiteljev ( Anka Krajnc, Sabina Penič, Urška Agrež, Jure Štokovnik, Aleksandra Zazijal, Ivanka Krajnc, Mojca
Podjavoršek, Maja Kovačič, Jelka Kralj, Lidija Eler Jazbinšek, Milena Jurgec, Simona Šarlah, Maša Stropnik, Suzana Jelenski
Napotnik, Polona Ahtik, Lea Rezar, Amalija Kožuh, Aleš Kolšek), ki so z zavedanjem otrokove občutljivosti na eni strani in
velike moči na drugi strani, pripravili čudovite delavnice, v katere so poleg sebe vložili še veliko prostega časa,
- tehničnemu osebju (hišnikoma, čistilkam in delavcem v šolski kuhinji) za skrbno in dobro opravljeno delo, zaradi katerega
smo se vsi udeleženci tabora prijetno počutili,
- vodstvu šole za podporo projektu,
- zunanjima sodelavkama, gospe Tjaši Cepuš in gospe Jožici Povše, za krasno izvedbo delavnic z gongom in ročnimi deli.
Upam in želim, da bo projekt tako dobro sprejet med učenci in sodelavci tudi v prihodnje.
Učenci OŠ Vojnik med gasilci na Igu in na Poklicni gasilski enoti v Celju – Lea Rezar
V petek, 8. 4. 2011, so si učenci OŠ Vojnik, ki obiskujejo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in učenci
sedmega, osmega in devetega razreda, ki sodijo med nadarjene učence, ogledali Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS na
Igu. Učence so v tem centru zelo lepo sprejeli. Najprej so si ogledali film o nastanku in delu centra. Nato jih je inštruktor popeljal po
poligonu. Ogledali so si tudi visoke ruševine, stolp za reševanje z višin, pokriti bazen in naravni bajer, trimski kabinet, izolacijski
dihalni aparat, požarno hišo s poligonom in garažo z gasilskimi vozili ter pripomočki za izobraževanje. Ker so se v tem času praktično
usposabljali prostovoljni gasilci, so si lahko ogledali tudi njihovo praktično izobraževanje.
Bilo je zanimivo in učenci so zvedeli marsikaj novega. Na poti domov so obiskali še Poklicno gasilsko enoto v Celju, kjer so si ogledali
gasilke avtomobile in na kratko spoznali delo poklicnih gasilcev.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Očiščevalna akcija - Ida Grobelnik
V sklopu občinske spomladanske očiščevalne akcije smo 9. aprila letos urejali okolico šole in pobirali odpadke ob šolskih poteh in na
vasi. Z veseljem smo ugotavljali, da je papirčkov vsako leto manj. Po končanem delu smo se razveselili sladoleda in soka, s katerim
nas je pogostila KS Nova Cerkev.
Četrti športni dan – Ida Grobelnik
12. aprila smo izkoristili prelep sončen dan in se odpravili na pohod čez
hrib Rožni vrh k prijateljem na POŠ Šmartno v Rožno dolino. Pot smo si
krajšali s klepetanjem in občudovanjem čudovite pokrajine, ki je večina
ni poznala. Na igrišču v Šmartnem so nas sprejeli bodoči sošolci. Odigrali
smo nogometno tekmo in se posladkali s sladoledom. Upamo, da bomo
prijetno doživetje še kdaj ponovili.
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Izdelava rož iz krep papirja – Ida Grobelnik
Članica TD Nova Cerkev, gospa Irena Krajnc, je naša zvesta zunanja sodelavka.
Tokrat je z nami pri likovni vzgoji izdelovala rože iz krep papirja.Vsi smo se naučili
izdelati dva različna cvetova. Dogovorili smo se za dodatno delavnico, saj želimo
ohraniti zgodovino slovenskega rokodelstva.
Grafična delavnica – Sabina Penič
V mesecu aprilu smo na naši šoli gostili vsestranskega umetnika iz Globoč gospoda Jožeta Žlausa. V uvodnem delu nam je predstavil
najpogostejše načine oblikovanja pisanic v Sloveniji in nam primerke tudi pokazal.
Podrobneje smo si ogledali postopek grafičnega odtisa motiva slovenskih pisanic, katerih matrice je izdelal gospod Jože. Vsak otrok si
je sam naredil tri odtise različnih motivov pisanic, izdelek pa potem sam dokončal ob mentorstvu svojih razredničark. Spoznali smo
veliko novega, zraven pa neskončno uživali, za kar se našemu gostu zahvaljujemo.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Naravoslovni dan - Lidija Vrečko
Velikokrat naše učence preseneti obisk ge. Karoline Praprotnik, ki preverja, če ti lepo skrbijo za svoje zobe. 8. aprila letos pa ni bilo
tako, saj so jo učenci 3. in 4. razreda nestrpno pričakovali. Vedeli so namreč, da bo njen obisk tokrat nekaj posebnega. Imeli so
namreč naravoslovni dan in ga. Karolina je pripravila zelo zanimivo predstavitev teme Zdravi zobki. Učenci so zvedeli veliko
zanimivega o zobeh, in sicer kako pomembna je pravilna prehrana tudi za zobe, zakaj jih imamo, kako moramo za njih skrbeti ter kaj
se zgodi, če si zob ne umivamo redno.
Planinska šola v naravi - Nataša Čerenak
V predprazničnem času, v tednu od 18. do 22. aprila letos, so
četrtošolci preživeli prečudovit teden v Gorenju nad Zrečami. Program
šole v naravi je nudil učencem pestrost na naravoslovnem,
družboslovnem in športnem področju. Učenci so spoznavali vodovje,
kamnine, prst, živalstvo in rastlinstvo Pohorja, se učili preživetja v
naravi (gradili bivake, kurili ognje, spoznavali vozle), se orientirali v
času in prostoru. Z navdušenjem so se spoznavali z osnovami
lokostrelstva in plezanja po plezalni steni. Po pestrem dnevnem
dogajanju je sledil še sproščujoč zabaven večer.
Otroci so naravo doživeli v vsej svoji lepoti, nepozabna pa so bila tudi
druženja s sošolci in učitelji. Četrtošolci so se prvič preizkusili na poti k
samostojnosti in se odlično izkazali.

Obisk trobentačev – Lidija Vrečko
V aprilu nas je prijetno presenetil obisk glasbene skupine trobil.
Pozavnisti, trobentači in rogist so na zanimiv in šaljiv način predstavili
svoja glasbila. Nanje smo poskusili trobiti tudi mi, a je bilo slišati samo
pihanje.
Zahvaljujemo se jim za nastop.

7

Evropske prestolnice – Maja Kovačič
Letošnja tema projekta Evropska vas na naši šoli so evropske prestolnice. Z
učenci smo zato na zemljevidu poiskali države Evropske unije in njihova
glavna mesta, nato pa je vsak razred pripravil plakat in predstavil dve
mesti. Učenci 1. in 2. razreda so izdelali plakat ter sošolcem predstavili
Dunaj in Pariz, učenci 3. ter 4. razreda Rim in Berlin, učenci 5. razreda pa
Budimpešto in Bruselj.
Nato smo se lotili izdelovanja iger. V prvem in drugem razredu smo izdelali
karte Črni Peter s fotografijami evropskih prestolnic, v 3. in 4. razredu igro
Spomin, v 5. razredu pa igro Človek ne jezi se. Ko so bile igre izdelane, nas
je čakal pa najlepši del dneva, to je igranje s pravkar narejenimi igrami.
Bil je zanimiv dan. Izvedeli in naučili smo se veliko novega, ob tem pa še
neizmerno uživali.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Gostili smo kvartet pozavnistov – Marjana Pikelj
Z zanimanjem in občudovanjem smo z učenci prisluhnili mlademu kvartetu pozavnistov, ki so nas razveselili s svojim obiskom v
mesecu aprilu in nam tako popestrili uro glasbene vzgoje.

Naravoslovni dan – Marjana Pikelj
Zdravi in lepi zobje so nam vsem v ponos, zato smo z učenci 1. in 2. razreda gostili v našem razredu go. Praprotnikovo, ki nam je
na zanimiv način predstavila,, kako bomo pravilno poskrbeli za zobe, da bodo, kot je dejala, sijali kot »biseri« in se izogibali vsem
razvadam, ki jim škodujejo.
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pa smo prišli do konca še enega, uspešnega šolskega leta. Upamo in želimo, da ste s svojimi rezultati
zadovoljni. Mi smo. Da smo vsi pridno delali, vam kaže obsežna številka zadnjega Vojča.
Učenci, pred vami so zaslužene počitnice. Preživite jih lepo, predvsem pa varno. Veselo srce in
nasmejan obraz pa naj vas spremla vse te dni.

Planinski pohod na Celjsko kočo – Anka Krajnc
7. maja, na prelep sončen dan, smo se planinci prvošolci OŠ Vojnik z učiteljico Anko Krajnc in vzgojiteljico Jelko
Kralj zbrali v Pečovniku pred gasilskim domom. Pridružili so se nam tudi planinci prvošolci iz Nove Cerkve z
učiteljico Sabino Penič.
Pred pohodom smo se z našim planinskim pozdravom pozdravili, gospa Anka pa nas je namazala z zaščitno kremo
proti klopom.
S polnimi nahrbtniki in veliko dobre volje nas je gospa Jelka vodila čez Vipoto po lepo utrjeni gozdni poti, kjer smo
videli staro in najvišjo duglazijo, iglasto drevo, v Sloveniji. Med potjo pa smo spoznavali tudi druga gozdna drevesa.
Po eni uri prijetne hoje so se nam že oglašali lačni želodčki in z veseljem smo pokukali v naše nahrbtnike ter se
naužili dobrot.
Pesem nas je spodbudila k urnemu koraku, vmes pa seveda igra hoje, da smo hodili v koloni, kot se spodobi.
Med potjo se je ponudil lep razgled na mesto Celje in gospa Anka nas je tudi tokrat ustavila in nas fotografirala.
Med tem pa sta gospa Jelka in gospa Sabina izginili. Počasi smo nadaljevali pot v upanju, da dohitimo obe
učiteljici. Gospa Jelka in gospa Sabina sta nas uspešno prestrašili. Nato pa znova smeh in veselje, ki sta nas
spremljala do prihoda na Celjsko kočo.
Drugi postanek je bil daljši in igrivejši, saj so se učenci preizkusili v različnih spretnostih in naužili iger na eko igralih.
Za tem smo se okrepčali, nato pa z lažjimi nahrbtniki vrnili po drugi poti v dolino.
Med potjo smo pozvonili na zvonec želja. Upamo, da se nam bodo želje uresničile.
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Četrti športni dan na razredni stopnji – Robert Suholežnik
Odpadli zimski športni dan smo nadomestili 6. in 10. maja z igrami z žogo. Učenci osmih in devetih razredov so
igrali odbojko, učenci sedmih ter učenke sedmih in šestih razredov rokomet, učenci šestih razredov nogomet,
učenke šestih, osmih in devetih razredov pa med dvema ognjema.

Zaključne ekskurzije učencev predmetne stopnje – Amalija Kožuh
Letos smo se na zaključne ekskurzije odpeljali v četrtek, 19. maja 2011, po ustaljenem programu vsakoletnih
ekskurzij, le učenci 9. razredov so se tudi letos odločili za zabavnejši izlet ob zaključku osnovne šole.
Učenci 6. razredov so se odpeljali na Dolenjsko – v Belo krajino. Najprej so se ustavili v Novem mestu, kjer so si
ogledali enega izmed večjih muzejev v Sloveniji – Dolenjski muzej. V njem je skozi različne razstave prikazana
preteklost Novega mesta in tipične značilnosti dolenjske pokrajine. Pot so nadaljevali do Krajinskega parka Lahinja.
Posebnost parka sta dva naravna rezervata ob izviru Lahinje in njenem sotočju z Nerajčico. Na travnikih in ob
gozdu raste več redkih rastlin in prebiva nekaj redkih in ogroženih živali (vidra, nekatere ptice …). Ob reki Lahinji
sta žaga in mlin, ki danes obratujeta le še v turistične namene. Učenci so si lahko ogledali delovanje mlina in kupili
moko. Obiskali so še rojstno hiši
Sedmošolci so potovali na Notranjsko in si ogledali
podzemni svet najbolj obiskane jame pri nas –
Postojnske jame, nato Predjamski grad, v katerem je
bival uporni in malce svojeglavi vitez Erazem
Predjamski. Peljali so se tudi do najbolj znanega in
najbolj raziskanega presihajočega jezera na svetu –
Cerkniškega jezera. Delovanje jezera je na maketi
učencem pojasnil g. Kobe, kasneje pa so se po jezeru in
ob njem peljali še z lojtrnim vozom.
Osmošolce je pot vodila na Gorenjsko. Obiskali so
Prešernovo rojstno hišo v Vrbi. Hiša je spremenjena v
lepo urejen muzej, v katerem je predstavljeno
pesnikovo življenje in delo, opremljena je z opremo iz obdobja pesnikovega življenja, nekaj je tudi originalne
opreme.
Ustavili so se tudi v Kropi, naselju, ki je ohranilo podobo železarskega naselja z mnogimi fužinarskimi hišami –
značilne večnadstropne hiše so nudile skromna stanovanja delavcem in njihovim družinam. Obiskali so tudi kovaški
muzej v znameniti Klinarjevi hiši in si ogledali edino ohranjeno kovačnico za ročno kovanje žebljev, imenovano
vigenjc. V Stari Fužini pri Bohinju smo si ogledali še planšarski muzej, v katerem so razstavljeni originalni predmeti
notranje opreme sirarn, fotografije značilnih planšarskih naselij, planšarjev delovni dan, njegova hrana idr.
Devetošolci pa so se odpeljali v Ljubljano in si privoščili nepozabne dogodivščine v Vodnem mestu Atlantis. Uživali
so v plavanju, se polni adrenalina spuščali po toboganih in se preizkusili še v drugih vodnih dejavnostih, ki jih
ponuja vodno mesto. Zabavali so se tudi ob bowlingu in vožnji z gokarti. Za zaključek pa so imeli še ples na vojniški
šoli.
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Zaključne ekskurzije učencev razredne stopnje – Mateja Fidler
Vsako leto težko pričakujemo mesec maj in z njim
zaključne ekskurzije.
Učenci prvih razredov so se odpravili na
Gorenjsko. Šli so pogledat, kako se imajo Kekec in
njegova druščina v Kekčevi deželi. Bili so zelo
navdušeni.
Drugošolci so se mudili v Šaleški dolini. Ogledali so
si velenjski grad in uživali v delavnicah, kjer so si
naredili tri zanimive izdelke. Prijeten dan pa so
zaključili na igralih v parku ob slastnem sladoledu.
V Rogaško Slatino in Rogatec pa so se odpravili
tretješolci. Tudi ti so uživali v delavnicah muzeja
na prostem. V Rogaški Slatini so si ogledali
čudovit park in se posladkali s sladoledom.
Četrtošolci pa so obiskali hišo eksperimentov, kjer
so se tudi sami spopadli z nalogami. Veliko veselja pa so doživeli tudi z različnimi živalmi v živalskem vrtu pod
Rožnikom v Ljubljani.
Učenci 5. razredov so se odpeljali v Razkrižje, kjer so spoznavali preteklost v Prazgodovinski vasi, videli pa tudi
pridelavo bučnega olja. Ob koncu pa so si ogledali še Ptuj in ptujski grad.
Polni novih doživetij in vtisov smo se sončnega četrtkovega popoldneva vrnili domov.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Aleš Kolšek
V maju je potekala zadnja zbiralna akcija odpadnega papirja. Skupaj so ga vsi učenci v tem šolskem letu zbrali
skoraj 40 ton (39954 kg). Najbolj pridni so bili učenci 5. b razreda (6118 kg), drugi učenci 8. a (3248 kg), tretje
mesto pa so si prislužili učenci 6. b razreda (3083 kg).
Evropska vas – Simona Šarlah
V torek, 10. maja letos, je v Celju potekala
prireditev Evropska vas. Naša šola je na stojnici
na Glavnem trgu predstavila evropske
prestolnice ter na glavnem odru otvorila
prireditev z Odo radosti, evropsko himno.
Na stojnici so predstavljale našo šolo: Maja
Felicijan, Maja Lešnik, Anja Dimec (vse iz 9. a)
ter Julija Majger, Nina Skalar in Mirjam Golež
(vse iz 8. a), ki so odlično opravile svojo nalogo.
Na glavnem odru pa so ob spremljavi
harmonike izpod prstov Alena Tilingerja zapele
Ana Lucija Župnek, Janja Ogrizek, Anja Žlaus,
Katja Božnik, Katarina Tadina, Julija Majger,
Nina Skalar in Mirjam Golež.
Vsem sodelujočim iskreno čestitamo za vzorno
zastopanje naše šole.
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»Ahoj, zapoj z menoj!« Aleš Kolšek
Od 26. do 29. maja 2011 sta bila
na naši šoli v gosteh dva češka
pevska zbora iz Jirkova in
Chomutova, to sta Hlasek in
Slaviček. Sodelovanje med njimi
in našim Mladinskim pevskim
zborom traja že namreč 13 let.
Osrednji koncert, na katerem so
sodelovali vsi šolski pevski zbori
matične šole ter podružnic in
zbora Hlasek ter Slaviček, je bil
v petek, 27. maja 2011, v
večnamenski dvorani v Novi
Cerkvi. Pevski dogodek je
združil več kot 300 otroških
glasov, ki so pred polno
telovadnico navdušeno zapeli.
Med poslušalci je bil tudi češki
veleposlanik s soprogo. Sicer pa je 53 čeških otrok s spremljevalci spoznavalo Stari grad v Celju s srednjeveškimi
igrami, športne aktivnosti v dvorani Golovec, v soboto pa smo jim razkazali Ljubljano ter ljubljanski grad, na
katerem so tudi zapeli nekaj pesmi. Nedelja je bila v znamenju morja, saj smo se z barko popeljali iz Izole do
Portoroža, večina otrok pa je čas izkoristila tudi za skok v morje. Naši pevci jim bodo obisk vrnili prihodnje leto v
mesecu maju.
Zlati bralni značkarji – Ivanka Krajnc
31. maja letos je na nagradni izlet »zlatih bralnih
značkarjev« odšlo deset od enajstih letošnjih
devetošolcev, zlatih bralcev. Z avtobusom, kjer so
bili tudi zlati bralci z Dobrne in Frankolovega, smo se
odpeljali v Škofjo Loko. Tam smo si najprej ogledali
mesto in galerijo Franceta Miheliča. Za tem smo
imeli prijetno srečanje s pesnico Nežo Maurer.
Učencem je izredno lepo interpretirala nekaj svojih
ljubezenskih pesmi, jim čudovito predstavila svoje
življenje, za osvojeno zlato bralno značko pa
čestitala. Zelo lepo jim je povedala, kako dragoceno
in neprecenljivo je znanje. Gotovo pa so si učenci
zapomnili njene misli o ljubezni in domu. Neža
Maurer je dejala: »Dom tam, kjer je ljubezen. Pa
toliko lepih hiš in tako malo domov.«
Izlet smo zaključili z ogledom Tavčarjevega dvorca
Visoko.
Učenci so z branjem v vseh letih osnovnega šolanja pridobili mnogo novih informacij in se duhovno bogatili. Tokrat
so spoznali, da branje ni samo potovanje v čudežni svet besed, ampak tudi v svet in med ljudi, ki so jih spoznavali v
literarnih delih. Skupaj smo preživeli lep in prijeten dan.
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Športno srečanje sosednjih šol – Robert Suholežnik
Ob koncu šolskega leta je OŠ Dobrna gostila tekmovanje v odbojki na mivki. Pomerile so se OŠ Frankolovo, naša
šola in OŠ Dobrna. Tekmovale so mešane ekipe dečkov in deklic. Našo šolo so zastopali Herlah Miha, Bojanovič
Miha, Neža Videnšek, Sara Krištof, Domen Matelič, Amadej Bezovšek in Dominik Štante. Naša ekipa je osvojila prvo
mesto. Čestitamo!

Državno tekmovanje NGJ Bistroum – Polona Bastič
Petič zapored so se najboljši bistroumi Slovenije zbrali v Ljubljani na OŠ
Franca Rozman a Staneta, da se se pomerili v znanju. Naši trije učenci so
naloge reševali zelo uspešno.
Tilen Dobovičnik je osvojil 1. mesto med sedmošolci, Gašper Trupej 4.
mesto in Tim Krhlanko 19. mesto med šestošolci.
Tilen in Gašper sta si z odličnim znanjem prislužila nagradni izlet v Salzburg z
ogledom bližnjega rudnika soli.
Iskrene čestitke!

Matematično popoldne – Vilma Ošlak
V mesecu maju smo na šoli izvedli prvo matematično popoldne za učence druge in tretje triade.
Učenci od četrtega do sedmega razreda so si najprej ogledali čarovniško predstavo, kjer jim je čarovnik predstavil
nekaj likov, teles ter poštevanko s prsti. Sledilo je delo v delavnicah, ki so jih vodili učitelji in učiteljice matematike.
Poudarek je bil na razvijanju prostorske predstave in logičnega mišljenja.
Učenci osmih razredov se vabilu na matematično popoldne niso odzvali.
Učenci devetih razredov pa so v matematičnem popoldnevu okvirno spoznali učni načrt za prvi letnik srednje šole.
Sami pa so računali z algebrskimi ulomki ter veččleniki.
Glede na odziv otrok in sodelujočih učiteljev verjamemo, da bomo podobne popoldneve izvajali tudi v prihodnje.

Vpis v srednjo šolo – Irena Kalšek
Seznam šol, ki bodo na Celjskem imele omejitev vpisa:
Gimnazija Celje Center - predšolska vzgoja na 84 mest
I. gimnazija Celje - športni oddelek na 18 mest
Srednja zdravstvena šola - zdravstvena nega na 140 mest
- kozmetični tehnik na 28 mest
ŠCC - Srednja šola za strojništvo in mehatroniko
- tehnik mehatronike na 28 mest
- medijski tehnik na 56 mest
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Planinski pohod po Gozdni učni poti modrijanov – Urška
Agrež
V četrtek, 19. 5. 2011, smo imeli planinci drugega in
tretjega razreda planinski pohod po Gozdni učni poti
modrijanov. Po pouku smo se zbrali pred šolo in odšli
proti cerkvi sv. Florjana. Tam nas je pričakala prijazna
vodnica ga. Jana Urlep in skupaj smo se podali po lepo
urejeni poti. Na dvaindvajsetih točkah smo izvedeli veliko
zanimivosti o rastlinah, ki rastejo v naših gozdovih. Pri
cerkvi sv. Tomaža smo se okrepčali in posladkali, nato pa
se odpravili proti šoli, kjer so nas čakali starši. Gospe Jani
Urlep se zahvaljujemo za poučno in zanimivo vodenje.

OŠ Vojnik med najboljšimi v državi – Irena Kalšek
Državna komisija projekta Evropa v šoli 2011 – Prostovoljstvo je med
vsemi prispevki izbrala najboljše. V Mariboru je 10. 5. 2011 potekala
slavnostna podelitev priznanj državnim nagrajencem. Med
povabljenimi so bili tudi učenci OŠ Vojnik, saj so 2. mesto osvojile
učenke Rebeka Vrečar, Klara Podergajs in Petra Zorko s projektno
nalogo Imam novega dedka in babico, katere mentorica je bila ga.
Irena Kalšek. Na literarnem področju je 3. mesto osvojil Miha Čakš z
delom Hitimo na pomoč, mentorica pa je bila ga. Milanka Kralj.

Državno prvenstvo v lokostrelstvu
V soboto, 28. 5. 2011, sta se Sara Jakop in Lucija Stopinšek iz 8. c razreda udeležili državnega lokostrelskega
prvenstva v Gornjem Gradu.
V delno deževnem vremenu sta zasedli odlični mesti med kategoriziranimi tekmovalkami od 7. do 9. razreda.
Lucija Stopinšek je osvojila 2. mesto in prejela srebrno medaljo, Sara Jakop pa je osvojila 4. mesto.
Obema iskreno čestitamo.
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Občinsko in področno prvenstvo v atletiki MAP IN VAP v Celju – Urša Burja Žnidaršič

Na občinsko prvenstvo, ki je bilo 13. 5., smo peljali 46 učencev in učenk. Od teh se je potem uvrstilo na področno
prvenstvo kar 22 učencev. Področno prvenstvo je potekalo 20. maja letos. Uvrstitve:
Občinsko prvenstvo:
Področno prvenstvo:
TEK na 60 m MAP:
ŽGAJNER Maša
5. b
4. mesto
ni nastopila ( poškodba )
ROČNIK Anja
7. a
8. mesto
11. mesto
TAMŠE ŽMAC Nika 7. a
13. mesto____ _ /_________________________________________
TEK na 300 m MAP:
OCVIRK Tija
5. b
1. mesto
2. mesto
udeležila DP v Mb, 1.6. – 17. mesto
KOLAR Lara
6. a
5. mesto
12. mesto
SLAPNIK Veronika 7. b
10. mesto
18. mesto
DOBOVIČNIK Tilen 7. b
2. mesto
5. mesto _____________________________________
TEK na 300m VAP :
KOTNIK Nives
9. b
6. mesto
13. mesto
VIDENŠEK Neža
8. b
7. mesto
18. mesto
PALIR Primož
9. b
5. mesto
15. mesto__________________________________
TEK na 600m MAP :
ZUPANEC Nika
7. a
4. mesto
ni nastopila ( poškodba )
KOVAČ Katarina
7. c
6. mesto
15. mesto
MAROVŠEK Lucija
7. b
8. mesto
/
OVEN SKAZA Luc
7. b
7. mesto
/___________________________________________
TEK na 1000m VAP :
MAROVŠEK Martina 8. c
5. mesto
/
REBERNAK Barbara 9. b
7. mesto
/
ROJC Tanja
9. b
8. mesto
/
KUGLER Jaka
9. a
3. mesto
ni nastopil
JOVANOVIČ Danijel 9. a
5. mesto
/___________________________________________
MET VORTEXA MAP:
ROBIČ Urška
6. c
5. mesto
14. mesto
ZIMŠEK Timeja
7. a
7. mesto
8. mesto
HELBEL Maja
6. c
13. mesto
/___________________________________________
MET VORTEXA VAP:
KOMPLET Katja
9. c
10. mesto
/
LEGVART Alenka
8. c
12. mesto
/
ARIH Matej
9. b
16. mesto
/__________________________________________
SUVANJE KROGLE VAP:
BOŽNIK Lucija
9. c
6. mesto
15. mesto
PODERGAJS Klara 9. c
10. mesto
/
SUHOLEŽNIK Anja 9. c
11. mesto
/
GRUM Luka
9. a
3. mesto
6. mesto
ŠLJIVAR Ismet
9. b
13. mesto
/_________________________________________
SKOK V VIŠINO MAP:
ŽIBRET Anja
7. c
1. mesto
1. mesto udeležila DP v Mb, 1.6. – 21. mesto
RANDL Tjaša
7. b
7. mesto
11. mesto
BOŽNIK Katja
7. c
7. mesto
13. mesto
DOBOVIČNIK Anže 7. c
8. mesto
/__________________________________________
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SKOK V VIŠINO VAP:
ŽUPNEK Ana Lucija 9. b
6. mesto
ni nastopila
POTOČNIK Ana
9. a
7. mesto
/
ARČAM Miha
8. b
2. mesto
1. mesto
FERLEŽ Gregor
9. b
3. mesto
7. mesto____________________________________
SKOK V DALJINO MAP:
JEVŠENAK Martina 6. c
7. mesto
/
KRAJNC Brigita
7. b
8. mesto
/
MIRČETA Klara
7. a
10. mesto
/__________________________________________
SKOK V DALJINO VAP:
ČREPINŠEK Sara
8. a
9. mesto
/
DIMEC Anja
9. a
10. mesto
/
ŠTANTE Dominik
8. a
7. mesto
/
SLEMENŠEK Matej 8. a
15. mesto
/__________________________________________
ŠTAFETA 4x 100m 5. mesto
15. mesto
VAP za UČENKE__________________________________________________________________
Čestitamo.
Rezultate vseh treh tekmovanj najdete na straneh » TIMING LJUBLJANA ».
Uvrstitev na državno prvenstvo v odbojki na mivki – Robert Suholežnik
V mesecu juniju je potekalo medobčinsko prvenstvo v odbojki na mivki za učence in učenke. Učenke so osvojile
tretje mesto v svoji skupini. Ekipo fantov so sestavlali: Herlah Miha, Bezovšek Amadej, Bojanovič Miha, Matelič
Domen in Štante Dominik. V svoji skupini so osvojili prvo mesto. Na finalu medobčinskega prvenstva so osvojili
drugo mesto in se uvrstili na področno tekmovanje. Na področnem tekmovanju so se uvrstili na drugo mesto in
dobili vstopnico za državno prvenstvo, ki bo v mesecu septembru. Vsem nastopajočim čestitamo.
Mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev – Simona Žnidar
V SLG Celje je 11. 6. 2011 potekalo 19. državno in 3. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev. Tema
tekmovanja je bila fuzija. Miha Jug, učenec 7. c razreda, se je na tekmoivanje uvrstil z avtorskim soloplesom Leteti
– plavati – mirovati. Predizbor je potekal meseca aprila v Ljubljani.
Čestitamo mu za lep uspeh.
Športno srečanje sosednjih šol – Robert Suholežnik
Ob koncu šolskega leta je OŠ Dobrna gostila tekmovanje v odbojki na mivki. Pomerile so se OŠ Frankolovo, naša
šola in OŠ Dobrna. Tekmovale so mešane ekipe dečkov in deklic. Našo šolo so zastopali Herlah Miha, Bojanovič
Miha, Neža Videnšek, Sara Krištof, Domen Matelič, Amadej Bezovšek in Dominik Štante. Naša ekipa je osvojila prvo
mesto. Čestitamo!
Športni dan na predmetni stopnji – Robert Suholežnik
Na zadnjem športnem dnevu, ki smo ga izvedli v zadnjem tednu pouka, so učenci in učenke igrali igre z žogo. Šesti
razredi so se pomerili med štirimi ognji, deklice sedmih razredov med dvema ognjema, dečki pa v nogometu.
Učenke osmih razredov so igrale odbojko, učenci pa košarko. Športni dan je minil v športnem duhu in lepem
vremenu.
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Osnovna šola Vojnik ima talent – Simona Šarlah
Na naši šoli smo na pobudo Nika Krhlanka, učenca 8. b razreda, že drugo leto zapored organizirali prireditev
Osnovna šola Vojnik ima talent. Z njo smo želeli spodbuditi učence, da pokažejo svoje sposobnosti, ki sicer pri
pouku ne pridejo do izraza. Gre za celoletni projekt, saj smo ga najavili že na začetku šolskega leta, nato pa do
konca februarja zbirali prijavnice nastopajočih. Prejeli smo kar 51 prijavnic posameznih učencev, ki so se nato na
glavni prireditvi predstavili v devetih točkah. Na prireditvi v Kulturnem domu, so se 12. maja predstavili: Nika
Rančigaj, Veronika Slapnik, Maja Cehner, Gaja Jakop, Zala Kunej, Anja Gregorič, Urška Kračun, Niko Armič, Andreja
Guček, Mojca Cvikl, plesna skupina BBDC in vokalna skupina Vojniški sončki.
Strokovno komisijo so predstavljale: Olga Kovač (predsednica komisije), Milanka
Kralj (strokovnjakinja na področju plesa) in Patricija Jakop (strokovnjakinja na
področju glasbe). Njihova glavna naloga je bila, da so po posebnih kriterijih
določile, kdo od nastopajočih v prvem krogu se bo uvrstil v finalni del prireditve.
To je uspelo Veroniki, Maji in Gaji ter Niku.
V zadnjem delu prireditve so se finalisti predstavili še enkrat. Tokrat je odločala
številna publika. Kar 195 obiskovalcev prireditve je oddalo glasove svojim
favoritom in z veliko večino je zmagal 7-letni Niko Armič, učenec 2.b razreda, ki
se je predstavil kar z dvema skladbicama in pripravil občinstvo do burnega
aplavza.

Niko Armič
Celotno prireditev pa so zaznamovali tudi
odlični voditelji: Viktorija Zalokar, Tea
Žurman, Amadej Bezovšek in Domen Matelič
(vsi učenci 8. a), slednja pa sta se na koncu
prireditve predstavila tudi z avtorsko
skladbico »OŠ Vojnik ima talent«. Dogajanje
na odru po popestrili tudi posebni glasbeni in
plesni gostje: Kaja Kovač, Mirjam Golež, Miha
Arčan, lanski zmagovalci talentov MiKaTi, Lea
Vrhovnik in Klara Mirčeta. Vsem nastopajočim
talentom, članicam žirije, voditeljem,
hostesam, Dominiku Štantetu in Karin Buček,
ki sta bila nepogrešljiva v zaodrju, ter Niku
Krhlanku, ki je v celoti skrbel za tehnično
podporo od začetka do konca projekta,
iskreno čestitamo za odlično izpeljano
prireditev!

Odlična voditelja Amadej Bezovšek in Domen Matelič
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Šola v naravi Debeli Rtič - Majda Rojc
83 petošolcev in 2 četrtošolki in 9 spremljevalcev smo bili od 18. 6. do 22. 6. 2011 v poletni šoli v naravi na
Debelem Rtiču. Bivali smo v paviljonu Habitat, v katerem smo imeli zelo dobre pogoje za delo v različnih
delavnicah (likovna, tehnična, glasbena, naravoslovna) in večerne zabave.
Vsak dan smo veliko plavali, saj smo imeli na razpolago bazen v Hotelu Aria, odprt bazen ob obali, plavali pa smo
tudi v morju. Gospe Urša Burja Žnidaršič in Polona Ahtik sta nam čas v bazenu popestrili z organizacijo štafetnih
igr, vaterpola in »vodne« košarke. Poleg nas so bolj ali manj uživali tudi hotelski gostje.
Ob obali in na območji letovišča smo si pod vodstvom gospoda Fidlerja ogledali rastlinstvo in živalce primorskega
sveta.
V bližini našega paviljona sta bili igrišči za košarko in nogomet ter igrala. Vse smo z užitkom preizkusili.
V ponedeljek smo se z ladjo odpeljali v Piran, si tam ogledali znamenitosti mesta, nakupili spominke in si privoščili
kepico ali dve odličnega sladoleda.
Posebno lepo pa je bilo ob večerih. Prvi dan so se predstavile vse oddelčne skupnosti z zanimivimi točkami, za
zaključek pa smo zaplesali ob živahni glasbi. V nedeljo zvečer smo po zaslugi gospoda Jureta Uraniča preko
projektorja in velikega platna spremljali oddajo Slovenija ima talent. V ponedeljek smo spremljevalci (gospa Polona
Ahtik, gospod Jure Štokovnik, gospa Patricija Jakop, gospa Petra Ofentavšek, gospa Mojca Podjavoršek, gospod
Aleš Kolšek, gospa Urša Burja Žnidaršič, gospod Edi Fidler, gospa Majda Rojc) otrokom odigrali igrico Čebelica Maja
na Debelem Rtiču. Zadnji večer smo uživali ob kvizu, ki ga je pripravil in vodil gospod Kolšek. Zmagovalci so prejeli
lepe nagrade.
Vsak večer pa smo si lahko ogledali tudi enega od filmov, ki smo jih izbrali že v šoli.
V šoli v naravi je bilo lepo, zabavno in poučno. Še posebno veseli pa smo, da smo se z Debelega Rtiča vrnili vsi
zdravi in smo vsi postali plavalci.
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Poletni tabor brihtne glav′ce - Simona Žnidar
Tabor je v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije,
regionalnim centrom v Mariboru, potekal od torka,
28.6.2011, do četrtka, 30.6.2011.

Udeležilo se ga je 32 učencev, ki so s pomočjo ponujenih
poučnih in hkrati veselih dejavnosti veselo zakorakali v
počitniške dni.
Učenci so v šoli tudi prespali, zanje pa je skrbelo trinajst
pedagoških mentorjev, dva zunanja sodelavca in celotno
tehnično osebje šole.

Program tabora je bil razdeljen v več tematskih sklopov katerih rdeča nit je bila nadgradnja učnih vsebin z
upoštevanjem interesov in idej nadarjenih učencev šole.
Udeleženci tabora so se bodo podali na razgibano planinsko razpoloženo gozdno učno pot GUMP, kjer so se z
izkušeno vodnico seznanili z dvaindvajsetimi zanimivimi točkami, skozi katere so spoznali naravne znamenitosti, ki
jih ponuja le-ta.
Preko socialnih iger so se učili pomena in zakonitosti sodelovanja in sklepanja kompromisov in konsenzov.
Obiskal jih je alpinistični plezalec in jih s svojo energijo in predstavitvijo zadnjih dveh let plezalnega udejstvovanja
skušal navdušiti za pomen izbire zdravega, športno aktivnega življenjskega sloga.
Po ogledu Žičke kartuzije in ekološko zeliščnega vrta, kjer so si med drugim pripravili zelo zdrave namaze na osnovi
skute in žit, jim je etnolog praktično prikazal še oblikovanje gline na lončarskem vretenu.
Primerno počitniškemu času smo se razvedrili v bližnjem termalnem kopališču Zreče.
Slovensko prestolnico smo si ogledali iz gusarske ladje in doživeli nepozabno rečno dogodivščino. Tabor smo
zaključili z obiskom Plečnikove hiše in zbirke. Učenci so skozi pripovedovanje izvedeli veliko zanimivosti iz življenja
velikega slovenskega arhitekta.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Zmagovalci čistih zob – Suzana Jelenski Napotnik
V letošnjem šolskem letu nam je uspelo
zmagati na "tekmovanju za čiste zobe
ob zdravi prehrani", zato smo se z
veseljem udeležili zaključne prireditve,
ki je bila v četrtek, 2. junija 2011, v
Planet TUŠ v Celju. Zahvala gre vsem
nam in gospe Karlini Praprotnik, ki nas
je ves čas spodbujala, da smo pridno
skrbeli za čistočo svojih zob.
Prejeli smo priznanje in nagrado ter si
ogledali plesno in kinopredstavo.

Računanje je igra - Jolanda Klauški
Tekmovanja iz matematike Računanje je igra se je udeležilo 55 učencev. Najboljši tekmovalci so prejeli zlata
priznanja, vsi ostali pa pohvale, priznanja in priponke za sodelovanje. Ugotovili smo, da imamo na šoli kar nekaj
zelo dobrih matematikov, ki so vse naloge uspešno rešili.
Teden
Rdečega
Grobelnik

križa-

Ida

10. maja 2011 je drugošolce
obiskala predsednica KO RK gospa
Katica Pešak. Predstavila je pomen
humanosti in prostovoljstva. Poleg
praktičnih daril so prejeli zanimive
komplete zloženk, ki opozarjajo na
skrb za lastno varnost in na pomen
zdravega načina življenja.
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Evropska vas - Ida Grobelnik
V okviru projekta Evropska vas smo med 3. in 6. majem spoznavali evropske prestolnice. Učenci so ustvarjali v
delavnicah, kjer so spoznavali značilnosti in zanimivosti Dunaja ter Amsterdama.

Odlični Maja in Gaja - Petra Ofentavšek
Maja Cehner in Gaja Jakop sta deklici, ki imata nedvomno ogromno talenta.
Ne samo na glasbenem temveč tudi na plesnem področju. Uspešno sta se
udeležili avdicije in kasneje tudi nastopa OŠ Vojnik im atalent. Bili sta čudoviti in
zasedli odlično 2. mesto.
Čestitamo.

Ekskurzija v Celje - Petra Ofentavšek
Petošolci smo se odpravili raziskovati staro mestno jedro. Celje poznamo bolj po obrobju, saj večinoma zahajamo v
razne centre. Stari, meščanski, del pa so nam razkazali vodniki, ki so nam povedali o zgodovini rimske Celeie in
kasneje o zanimivostih iz življenja celjskih grofov. Ogledali smo si tudi Pokrajinski muzej z znamenitim Celjskim
stropom in lobanjami celjskih grofov. Ali ste vedeli, da obstaja tudi pravo »rimsko mesto v malem« pod delom
našega mesta? Vsekakor vredno ogleda.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Postali smo člani Rdečega križa – Maja Kovačič
Učenci prvega in drugega razreda so postali mladi člani Rdečega križa. Obiskala nas je gospa Katica Pešak.
Predstavila je organizacijo Rdeči križ in njeno delovanje. Z učenci se je pogovorila tudi o medsebojni pomoči.
Vsi učenci so dobili darilo in publikacije Rdečega križa.
Evropska vas - Maja Kovačič
Letošnja tema projekta Evropska vas so bile
evropske prestolnice. Z učenci smo zato na
zemljevidu poiskali države Evropske unije in njihova
glavna mesta, nato pa je vsak razred pripravil plakat
in predstavil dve mesti. Učenci 1. in 2. razreda so
izdelali plakat ter sošolcem predstavili Dunaj in
Pariz, učenci 3. in 4. razreda Rim in Berlin, učenci 5.
razreda pa Budimpešto in Bruselj.
Nato smo se lotili izdelovanja iger. V prvem in
drugem razredu smo izdelali karte Črni Peter s
fotografijami evropskih prestolnic, v 3. in 4. razredu
igro Spomin, v 5. razredu pa igro Človek ne jezi se.
Ko so bile igre izdelane, nas je čakal še najlepši del
dneva, in sicer igra s pravkar narejenimi igrami.
Bil je zanimiv dan. Izvedeli in naučili smo se veliko
novega, ob tem pa še neizmerno uživali.

Športni dan s starši – Nataša Čerenak
V soboto, 7. maja, smo skupaj s starši preživeli
čudovito športno dopoldne. V sončnem jutru
smo se zbrali pred šolo in se odpravili na pot.
Naš cilj je bil, da se povzpnemo na Strnadov
travnik. Po dobri uri hoje smo prispeli na cilj,
kjer se nam je odprl pogled na čudovito
planjavo. Tam smo se najprej okrepčali, nato pa
so sledile športne igre in prijetno druženje.
Okoli poldneva smo se vrnili nazaj proti šoli. Za
vse nas je bilo to prijetno družinsko druženje,
saj so se skorajda vse družine udeležile pohoda.
Skupaj smo odkrivali lepote Socke in sobotno
dopoldne izkoristili za prijetno druženje.
Zahvaljujemo se ge. Majdi Špegelj, ki nas je
presenetila s še toplimi rogljički in poskrbela, da
nismo bili žejni. Prav tako se zahvaljujemo tudi
Športnemu društvu Socka za pomoč pri izvedbi
športnega dne.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Pohod na Tomaž – Marjana Pikelj
Četrti športni dan smo namenili pohodništvu.
Tokrat smo se peš odpravili iz Vojnika do sv.
Tomaža z vmesnimi postanki na šolski učni poti
in se vračali po obronkih vrhov Vojniškega hriba
do cerkve Device Marije. Od tukaj smo imeli
čudovit razgled po delu Celjske kotline, zato smo
lahko prepoznavali različne pomembne ustanove v
tem delu.
Vsi učenci so bili navdušeni nad
razgledom ter se veseli, a utrujeni vrnili s šolskim
avtobusom nazaj domov.

Evropska vas – Marjana Pikelj
V delavnicah, ki smo jih imeli na temo Evropska vas, smo najprej spoznavali evropske prestolnice na
razglednicah, nato pa po posameznih razredih tudi ustvarjali. Prvošolci in drugošolci so izdelali lovorjeve venčke
in nakit, torej značilnosti Grčije, tretješolci so poiskali značilna drevesa za posamezen evropski narod, petošolci
pa so v obliki domin izdelali evropske zastave. Vse izdelke smo razstavili v naši avli.

Ekskurzija v Celje – Maja Drobnič Grosek
Učenci 4. in 5. razreda so se podali na raziskovanje mesta Celja. Spoznali so veliko novih stvari o knežjem mestu, si
ogledali Pokrajinski muzej Celje in čudovito mesto pod mestom z ostanki iz rimskih časov.

Planinski pohod na goro Oljko – Mojca
Podjavoršek
V soboto, 7. 5. 2011, smo se učenci planinskega
krožka odpravili na planinski pohod na goro
Oljko. Do Polzele smo se peljali s kombijem, od
tam pa pot nadaljevali peš. Najprej smo se
vzpeli na hrib Vimperk. Od tam so se po hladni
gozdni senci in grebenih povzpeli na vrh Oljke in
postaje križevega pota. Na gori smo se okrepčali
in odpočili, nato pa se vrnili do Polzele, kjer nas
je že čakal kombi. Preživeli smo zelo lep dan.
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Pohod na Klemenčo jamo – Mojca Podjavoršek
V soboto, 4. 6. 2011, smo se
kljub deževni noči odpeljali v
Logarsko dolino. Pri Domu
planincev smo izstopili in se
odpravili proti Klemenči jami.
Čeprav je bilo vreme oblačno,
nam je bilo pri hoji navzgor
vseeno vroče. Na poti smo
opazovali veliko drobnih in
zanimivih živalic. Ko smo
prispeli do koče, sta nas že
pričakala prijazna oskrbnika.
Gospod oskrbnik nas je odpeljal
v gozd in nam razkazal razne
živali in rastline. Videli smo tudi
lepi čeveljček. Zelo zanimiva je
bila velika skala, ki se je pozimi
utrgala s stene in se skotalila do
gozda. Za seboj je pustila pravo razdejanje polomljenih dreves. Po ogledu gozda smo odšli na kosilo. Ko smo se
spočili, smo si še ogledali veliki macesen. Bil je tako debel, da nas ga je sedem komaj objelo. Polni lepih
dogodivščin smo se odpravili v dolino, kjer nas je čakal kombi. Kljub deževni vremenski napovedi smo prišli domov
brez kaplje dežja.

Prazgodovinska naselbina v Razkrižju – Maja Drobnič Grosek
Prazgodovinsko naselbino v Razkrižju smo letos maja obislali petošolci. Tam smo si ogledali bivališča, kakršna so
gradili nekoč. Nekaj igralcev nam je pokazalo, kako so nekoč lovili, orali, prevažali pridelke. Jedli smo celo takšen
kruh, kot so ga nekoč in se preizkusili v plesu okoli ognja.
Nato smo se peš odpravili do oljarne, kjer smo si ogledali postopek pridobivanja bučnega olja in se z njim tudi
»posladkali«.
Po kosilu je sledil ogled najstarejšega slovenskega mesta, to je Ptuja in ptujskega gradu, kjer smo tudi zaključili
naše popotovanje po severovzhodnem delu Slovenije.
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Devetošolci

9a

9b

9c
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UČNI USPEH NA 2. REDOVALNI KONFERENCI – Majda Jelen
RAZREDNA STOPNJA VOJNIK
Razred
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
SKUPAJ

Število
otrok
18
17
20
20
25
25
23
22
18
21
19
228

Število
pozitivnih
18
17
20
19
25
25
23
22
18
21
19
227

PREDMETNA STOPNJA VOJNIK
Razred

Učni uspeh
(%)
100(opisno)
100(opisno)
100(opisno)
95(opisno)
100(opisno)
100(opisno)
100
100
100
100
100
99,56

6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
9.a
9.b
9.c
SKUPAJ

Število
otrok
22
24
26
26
28
27
27
26
24
18
20
27
295

Število
pozitivnih
21
24
24
24
28
25
27
23
22
18
20
26
282

Učni uspeh
(%)
95,45
100
92,3
92
100
93
100
88,4
90
100
100
96,3
95,60

Število
pozitivnih
8
14
12
10
21
65

Učni uspeh (%)

PODRUŽNIČNE ŠOLE:
POŠ ŠMARTNO
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ

Število
otrok
6
9
11
2
6
34

POŠ NOVA CERKEV
Število
pozitivnih
6
9
11
2
6
34

Učni uspeh (%)

Razred

100 (opisno)
100 (opisno)
100(opisno)
100
100
100

1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ

Število
otrok
8
14
12
10
22
66

POŠ SOCKA
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ

Število
otrok
3
8
4
6
7
28

Število
pozitivnih
3
8
4
6
6
27
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Učni uspeh (%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
85,71
96,43

100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
95,5
98,48

UČNI USPEH OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Šola

Razred

SKUPAJ
1. – 5.
POŠ – i in
RS
PS
6. – 9.

SKUPAJ

Število
otrok
356

Število
pozitivnih
353

Učni
uspeh
99,16

295

282

95,60

651

635

97,54

V prihodnjem šoleskem letu boste v Vojču zagotovo
brali veliko spremembi okolice šole, saj se
pripravljamo na gradnjo nove telovadnice.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
V prihodnjem šolskem letu boste Vojča brali le v elektronski obliki.
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