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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Za nami so prekrasne počitnice. Prepričani smo, da ste jih preživeli lepo in si nabrali
dovolj moči za novo šolsko leto. Mi imamo pred seboj veliko želja in ciljev. Pa vi?
Skupaj bomo zmogli vse.
Kaj vse smo že postorili v prvem mesecu našega druženja, si preberite v tej številki
Vojča, ki bo odslej samo v elektronski obliki. Se sprašujete zakaj? Eko šola skrbi tudi za
to, da se varčuje papir.
Roditeljski sestanki – Majda Rojc
V začetku šolskega leta smo imeli na matični šoli in vseh treh podružnicah roditeljske sestanke.
Staršem smo predstavili letni delovni načrt, še posebej novosti, ki jih načrtujemo. Vodja šolske
prehrane gospa Polona Bastič je staršem predstavila analizo ankete o šolski prehrani in jih seznanila s
projektoma Shema šolskega sadja in mleka. Na matični šoli sta učitelja športne vzgoje gospoda Robert
Suholežnik in Igor Fenko predstavila primerjavo rezultatov meritev za športni karton za obdobje 10-ih
let in spregovorila o pomenu športa pri razvoju otrok.
Po skupnem roditeljskem sestanku so bili še sestanki oddelčnih skupnosti.
Roditeljski sestanek za starše nadarjenih otrok – Majda Rojc
Na roditeljskem sestanku so mentorji staršem predstavili delavnice in tabore, na katere bomo povabili
učenke in učence, ki so dosegli visoke rezultate na testiranju. K sodelovanju pa bodo vabljeni tudi
otroci, ki si želijo pridobiti nova znanja in izkušnje. V letošnjem šolskem letu bomo pripravili:
naravoslovni tabor, štiri matematične delavnice, ustvarjalne delavnice, delavnico, kjer se bodo otroci
seznanili z mediacijo, organizirali bomo angleški vikend v šoli, povabili jih bomo tudi na tečaj retorike.
Tiste, ki bodo aktivni v večini dejavnosti, bomo povabili na tridnevni tabor Brihtne glav'ce.
Starši niso imeli dodatnih pobud in predlogov.
Pika in drugošolci – Anka Krajnc
Na začetku šolskega leta nas je z obiskom presenetila Pika Nogavička, ki je s svojimi vragolijami
pričarala nasmeh na obraze naših drugošolcev. Seveda smo skupaj z učiteljico ugotovili, da se je v šoli
potrebno obnašati drugače, kot nam je to pokazala Pika, ki ima tudi dobre lastnosti. Je močna, prijazna
in iznajdljiva. Za prijetno predstavo se zahvaljujemo vsem nastopajočim učiteljicam.
Z velikim veseljem smo se pripravljali na Pikin festival. Gospa knjižničarka Ivanka nam je prebrala
zgodbo o Piki, ogledali smo si film, barvali pobarvanke, prepevali pesmice in ustvarjali na temo Pike
Nogavičke. Ko smo dobro spoznali Piko, smo se še sami spremenili v Pike in gusarje. Pridne mamice so
tudi ostale otroke pomagale našemiti, za kar smo jim hvaležni. Tako pripravljeni smo v ponedeljek, 19.
9. 2011, odšli na Pikin festival v Velenje.
Na avtobusni postaji nas je čakala Pika, ki nas je povabila na predstavo Pika praznuje rojstni dan. Po
predstavi smo se odpeljali do jezera, kjer smo v ustvarjalnih delavnicah izrezovali, lepili in krasili
različne izdelke. Pravljično dopoldne je kar prehitro minilo in ostali bi še do noči, če bi Pika imela dovolj
prostora v svoji vili Čira Čara.

Sestanek za starše pevcev mladinskega pevskega zbora - Emilija Kladnik Sorčan
V okviru uvodnih srečanj v tem šolskem letu smo 13. 9. 2011 povabili starše pevcev mladinskega zbora,
da bi jim predstavili naše letošnje načrte. O strokovni plati dela v zboru sem govorila zborovodkinja,
organizacijske okvire pa je predstavila ga. ravnateljica. Pred nami je naporna pevska sezona, saj poleg
rednih obveznosti doma maja potujemo na gostovanje na Češko, prvi teden v oktobru pa na intenzivno
vajo v Gorenje nad Zrečami.
Začetek sezone ŠKL – Robert Suholežnik
Pričenja se sezona ŠKL, ki nam je v skupino dodelila ekipo OŠ Laško, Šentjurja ter Šmarja pri Jelšah. Več
informacij o novi sezoni lahko dobite tudi na spletni strani ŠKL-ja.
Kulturni dan v 7. razredu – Ivanka Krajnc
»Rad bi vedel, kaj se pravzaprav dogaja v knjigi,
dokler je zaprta. Seveda so v njej samo črke,
napisane na papir, pa vendar – nekaj se mora le
dogajati, saj ko jo odprem, je takoj tu cela zgodba.
Tu so osebe, ki jih še ne poznam, pa
najraznovrstnejše prigode in dejanja in boji – in
včasih nastajajo morski viharji ali prihajamo v tuje
dežele in mesta. Vse je vendarle nekako že v
knjigi. Treba jo je brati, da jo podoživiš, to je jasno.
Ampak v njej je to že poprej. Rad bi vedel, kako.«
(Michael Ende, Neskončna zgodba).
Branje je izjemnega pomena. Na naši šoli smo tudi letos vključeni v projekt 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 vključeni sedmošolci, saj opažamo, da je prav v tem
obdobju opaziti največji upad branja. Cilj projekta je dvig bralne kulture, zato so učenci v času projekta
tudi
obdarjeni z lepim knjižnim darilom.
30. 9. letos smo imeli v 7. razredu kulturni dan z naslovom Rastem s knjigo. Celo dopoldne smo bili v
Celju. Dve uri smo preživeli v novi in učencem zelo zanimivi Osrednji knjižnici Celje. Učenci so
spoznavali različne oddelke,
dejavnosti v knjižnici, največji poudarek pa so knjižničarke posvetile branju in navdušenju zanj. Učenci
so letos v dar prejeli knjigo Blazno resno o šoli, katere avtorica je znana pisateljica in medijska osebnost
Desa Muck. Učenci bodo to knjigo prebrali tudi za domače branje, jim bo pa gotovo všeč, saj je bila
Desa Muck že nekajkrat izbrana za najbolj brano slovensko pisateljico.
Z učenci smo si tudi ogledali Fotografski atelje Josipa Pelikana, eno uro pa smo ustvarjali v delavnici
Muzeja novejše zgodovine v Celju, kjer so učenci izdelali album za fotografije.
Polfinale državnega prvenstva na mivki – Robert Suholežnik
V Mariboru je sredi septembra potekalo polfinale državnega prvenstva v odbojki na mivki, kamor se je
uvrstila tudi naša ekipa dečkov. Med osmimi ekipami je naša šola zasedla odlično četrto mesto. Ekipo
so sestavljali Herlah Miha, Bojanovič Miha, Matelič Domen, Amadej Bezovšek in Dominik Štante.
Čestitamo.

Športni dan na predmetni stopnji – Robert Suholežnik
27. in 28. septembra letos je potekal prvi športni dan, ki je bil atletsko obarvan. Tekmovalo se je v
različnih atletskih disciplinah. Otroci so se borili za čim boljše uvrstitve, saj je bilo poleg posamičnega
tekmovanja tudi nabiranje točk za svoj razred. Najboljši posamični rezultati in rezultati po razredih so
obešeni na oglasnih deskah.
Mednarodni projekt Mirno more – Nataša Potočnik
Že četrto leto zapored smo se od 17. do 24. 9. 2011
s tremi učenci naše šole udeležili tedenskega
druženja v Biogradu na Hrvaškem. Projekt poteka že
17 let in je namenjen druženju in spoznavanju
otrok, ki imajo razne zdravstvene in socialne težave.
Na jadrnici smo bili skupaj z učenci OŠ Duplek in

njihovim učiteljem.
Za našo varnost je skrbel skiper, ki ima veliko
izkušenj z jadranjem in življenjem na morju.
Otroci so se naučili tudi nekaj pomembnih
veščina jadranja. Na jadrnici je potrebna
strpnost in razumevanje, s čimer pa naši otroci
niso imeli težav. Skupaj smo kuhali in pomivali,
skrbeli za čistočo, se veliko pogovarjali in igrali, seveda pa smo se udeležili tudi vseh aktivnosti, ki so jih
pripravili organizatorji. Večere nam je popestril Alen, saj je z veseljem igral na harmoniko, mi in ostali
udeleženci pa smo peli in plesali.
Preživeli smo nepozaben teden na morju in želimo, da bi
čim več otrok imelo možnost doživeti vse tisto, kar smo
doživeli mi.

Previdno na cesti – Anka Krajnc
Drugošolci smo že veliki učenci in tudi veliko vemo. Vseeno pa nas je potrebno še spomniti na določena
pravila, ki veljajo tako v šoli kot tudi na cesti. Zato smo medse povabili gospoda policista Aleša
Štormana, ki nam je v svoji policijski uniformi povedal marsikaj zanimivega, razkazal predmete, ki jih
nosi okoli pasu in nas naučil različnih prometnih položajev, kadar se postavi na sredino križišča.
Z učiteljicami pa smo na poučnem sprehodu ponovili pravila obnašanja v prometu, varno prečkanje čez
cesto na prehodu za pešce in si ogledali najpomembnejše prometne znake.
Pri likovni vzgoji smo izdelali prometne znake.
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Tudi letošnje šolsko leto se na OŠ Vojnik trudimo biti ekološki. V mesecu septembru je potekala prva
letošnja zbiralna akcija odpadnega papirja. Zbrali smo 3981 kg papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so pridno zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali.
Eko kotiček – Rebeka Žagar
Letošnje leto smo na šoli uredili tudi dva »eko kotička »
(razredna in predmetna stopnja) na temo ločevanje
odpadkov. Postavili smo koše za zbiranje papirja,
embalaže, baterij in tonerjev ter kartuš. Zraven smo
izobesili plakate, s katerimi želimo opozoriti, kaj spada v
določen koš.
V tem kotičku lahko učenci in prav tako zaposleni zbirajo
tudi zamaške.

1. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V torek, 27. septembra 2011, je v zbornici OŠ Vojnik potekal prvi sestanek Sveta staršev v tem šolskem
letu, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov. Predsednik Sveta staršev v tem šolskem letu ostaja g.
Arnolda Ledl, podpredsednica pa ga. Eva Šeško. Zapisnike vseh sestankov si lahko preberete na spletni
strani OŠ Vojnik.

Prvi planinski pohod – Polona Ahtik
Prvi planinski pohod smo izvedli v soboto, 17.9.2011. Odpravili smo se na Čemšeniško planino.
Planinskega pohoda se je udeležilo 43 otrok od 2. do 5. razreda. Z avtobusom smo se odpeljali do
Trojan, od koder smo nato pot nadaljevali peš po utrjeni gozdni poti. Na planini smo imeli krajši
postanek, nato pa smo pot nadaljevali čez Vrhe do lovskega doma nad Preboldom, kjer nas je čakal
avtobus, s katerim smo se odpeljali do Vojnika.
Naravoslovni dan – Vilma Ošlak
Prvi naravoslovni dan na temo astronomija smo za učence šestih
razredov izvedli v četrtek, 6. 10. 2011.
Učenci so se odpeljali v Vitanje, kjer so si ogledali spominsko sobo
Hermana Potočnika Nordunga, izdelavo violin, žganje apna ter
izvedeli nekaj o zgodovini in legi samega kraja Vitanje.
Tehniški dan – Vilma Ošlak
V tednu otroka smo na šoli izvedli prvi tehniški dan za učence
šestih, sedmih in osmih razredov.
Učenci šestih razredov so imeli tehniški dan na temo promet.
Izvedli smo ga 4. 10. 2011. Ta dan so izdelovali prometne znake iz
papirja, reševali pole za kolesarski izpit, načrtovali geometrijske like ter prisluhnili predavanju
policistov. Učence je najbolj navdušilo predavanje, saj nekateri niso imeli časa niti za malico, ker so v
vrsti čakali na test alkoholiziranosti.
Sedmošolci so imeli prav tako tehniški dan v torek, 4. 10. 2011, in sicer na temo promet. Le-ti so na ta
dan prisluhnili predavanju policistov, izdelovali prometne znake iz lesa ter prikazovali podatke o
preštetih vozilih z diagrami.
Predavanje za šestošolce in sedmošolce sta imela policista g. Aleš Štorman in g. Danilo Ungar.
Učenci osmih razredov so imeli tehniški dan v sredo, 5. 10. 2011, in sicer na temo ločeno zbiranje
odpadkov. Ta dan so si ogledali Center za ravnanje z odpadki Simbio ter se udeležili delavnic, ki so jih
vodile dijakinje pod vodstvom profesorice kemije gospe Janje Čuvan iz Šolskega centra Celje. Učenci so
pri teh delavnicah zelo lepo sodelovali in bili z njimi zelo zadovoljni.
Športni dan na razredni stopnji – Igor Fenko
Septembra smo izvedli prvi športni dan. Z učenci razredne stopnje smo se spoprijeli s kraljico športa, to
je z atletiko. Na igriščih so se prepletali kros, met žogice v daljino in cilj, skok v daljino, tek čez ovire in
šprint na šestdeset metrov. Ob lepem sončnem vremenu, razigranih in športno razposajenih učencih je
potekalo vse po načrtih.
Razigrana košarka – Mateja Fidler
Učenci imajo radi igre z žogo. Če pa je poleg žog še veliko drugih orodij in zanimivih vaj, postane ura
športne vzgoje razigrana. Takšno uro sta nam pripravila g. Robi Suholežnik in ga. Mateja Oprčkal. Vsi
učenci od 1. do 5. razreda so uživali na poligonu, še bolj pa, ko se je zatresla mreža koša ali ko je žoga
celo končala v košu. Predstavitev je bila super, učenci so izrazili željo, da bi takšno uro še kdaj ponovili.

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost – Maša Stropnik
Prvi šolski dan je za starše in prvošolčka zagotovo nekaj posebnega, zato učiteljice in vzgojiteljice za to
tudi poskrbimo. Tako kot vsako leto smo tudi ta dan s »poukom« pričeli šele popoldan. Malčki so bili s
skokom preko vrvice sprejeti v šolsko skupnost. Za to so si prislužili diplomico, kapico in rumeno rutico.
Nato so si ogledali kratko igro Pika v šoli, ki so jo zaigrale učiteljice in vzgojiteljice naše šole, zaključek
tega pomembnega dne pa je potekal v razredih, kjer so se skupaj s Švigazajčkom posladkali. Ta dan
smo vsi skupaj zaključili veselo, nasmejano in polni pričakovanj šolskih dogodivščin.

POŠ NOVA CERKEV
Pohod na grad Lindek - Jolanda Klauški in Vesna Kotnik
Pričelo se je novo šolsko leto in "prebudili"
smo se tudi novocerkulanski planinci. 26. 9.
2011 smo si oprtali nahrbtnike in se v
toplem ter sončnem vremenu s kombijem
odpeljali na Frankolovo.
Od tu smo se po urejeni gozdni poti
odpravili na Lindeški grad. Po malici smo
pot nadaljevali skozi Lindek, Lipo ter Stražo
do Novak, kjer so nas domačini pričakali z
grozdjem in napitki. Prijetno utrujeni smo
se ob 14.00 uri vrnili v Novo Cerkev.
Toliko lepih vtisov in naravnih lepot že
dolgo nismo doživeli. Prehodite to pot tudi
vi, ne bo vam žal.
Igriva košarka - Ida Grobelnik
V četrtek, 29. 9. 2011, sta ga. Mateja Oprčkal in g. Robi Suholežnik na igriv in zanimiv način učence od
1. do 5. razreda popeljala v svet košarke. V ŠKL je vključenih že nekaj naših učencev, gotovo pa se bo h
košarki priključil še kdo.

Kaj smo počeli septembra? - Sabina Penič
V letošnjem šolskem letu se je
osmim drugošolcem pridružilo še
devet prvošolčkov, ki so pogumno
in z velikim veseljem prvič
zakorakali v našo podružnično
šolo.

Prvo nedeljo v septembru smo z nekaterimi
učenci sodelovali na prireditvi Nedeljsko
grajsko popoldne na gradu Lemberg in
pripravili ustvarjalne delavnice za otroke
obiskovalce, ki so si lahko izdelali kronico,
zapestnico, viteški ščit ali pa upodobili grad
Lemberg. Program so s svojim igranjem in
petjem popestrili Maja, Julija, Špela, Nejc,
Jure in Matej. V zahvalo za sodelovanje sta
Aleš in Zvezdana iz Gostišča Stolec vse
otroke naše šole in vrtca pogostila s
sladoledom.

Sredi septembra smo gostili policista g. Danila
Ungarja. Povedal nam je, kako lahko sami poskrbimo
za boljšo prometno varnost in nas opozoril na
najbolj pogoste napake, ki lahko ogrožajo naše
življenje. Skupaj smo prehodili ožji okoliš naše šole in
spoznali najbolj prometno nevarne točke v našem
kraju.

Izvedli smo prvi tehniški dan na temo Pikin dan. Izdelali smo
lutko Piko Nogavičko in se naučili plesti kitke.
Prvi naravoslovni dan smo poimenovali Zdravi zobje – lep
nasmeh. V svojo sredino smo povabili go. Karlino
Praprotnik, ki nam je skozi zgodbico o medvedku Šapiju
povedala, zakaj je redno in pravilno umivanje zob
pomembno. Naučili smo se pravilno umivati zobe,
spregovorili o zdravi prehrani in se odločili, da bomo
tekmovali za najbolj čiste zobe. Zdaj vsak dan po malici
zobke pridno umivamo.

POŠ SOCKA
Prvi šolski dan – Maja Kovačič
Prvi september je bil prvi šolski dan za devet otrok, ki so prvič prestopili prag naše šole. Za
dobrodošlico so jih že zunaj sprejeli učiteljica, vodja podružnice in starejši učenci, ki so jim zapeli pesem
Dobro jutro, sonce in jih odpeljali v šolo. Pomagali so jim v garderobi in njihove težke šolske torbe
odnesli v učilnico. Tu so si prvošolčki skupaj s starši ogledali lutkovno igrico »Medvedek gre v šolo«,
otroci so bili sprejeti v šolsko skupnost, poslušali so pesem o Jurčkovih dogodivščinah na poti v šolo in
obljubili, da bodo v prometu vedno previdni in da bodo pridno uporabljali rumene rutice. Šolske
potrebščine so pospravili vsak na svojo polico in se za konec posladkali s tortico.
Vsi jim želimo, da bi se na naši šoli dobro počutili in se veliko naučili.

Mladi naravoslovci v Socki – Nataša Čerenak
V zadnjem toplem jesenskem vikendu smo v Socki gostili
mlade ljubitelje narave.
V letošnjem šolskem letu smo prvič organizirali dvodnevni
NARAVOSLOVNI TABOR za učence petega in šestega razreda
OŠ Vojnik ter vseh treh podružničnih šol. Socka je postala
kraj raziskovanja, podružnična šola Socka pa dom mladim
raziskovalcem.
Otroci so z učitelji OŠ Vojnik raziskovali rastlinstvo in
živalstvo gozda, opazovali zvezdno nebo in ustvarjali v
delavnicah.
Pri raziskovanju rastlinstva in doživljanju gozda sta se pridružila še gozdarja gospod Boris Žerovnik in
gospod Boštjan Hren, ki sta nam zanimiv način
predstavila gozd kot življenjsko okolje.
V Socki so otroci lahko doživeli naravo v vsej svoji
lepoti in ob tem spoznali veliko novega.
Ob zaključku tabora pa so s kratkim programom in
razstavo presenetili svoje starše.
Krajani so se izkazali kot odlični gostitelji in hvala
vam za vsakršno pomoč pri izvedbi tega projekta.

POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Prvi šolski dan 2011 – Marjana Pikelj
Prehitro je bilo počitnic konec in prišel je 1. september, dan, ko se je ponovno pričelo novo šolsko
leto. Na naši šoli tudi za 13 prvošolčkov. V njihovi bodoči učilnici smo se srečali skupaj z njihovimi
starši in gospo ravnateljico. Pred sprejemom v šolsko skupnost so jih pozdravili tudi člani
gledališkega krožka z igrico o Medvedku Sladkosnedku. Naše prvo srečanje smo zaključili s
posladkom, starši pa so dobili veliko informativnega gradiva.
Naravoslovni dan – Marjana Pikelj
V skrbi za zdrave in čiste zobke smo se tudi letošnje leto s prvošolci že kar v mesecu septembru
srečali z gospo Praprotnik, zobno asistentko, ki je učencem predstavila pravilno tehniko umivanja zob
ter jih poučila o pomenu redne in skrbne higiene. Dogovorili smo se, da bomo v čistoči zob tudi
tekmovali in se za higieno zob kar najbolj potrudili.
Prvi športni dan – Marjana Pikelj
Prvi jesenski športni dan je bil atletsko razgiban. Učenci so se pomerili in preizkusili v metu žogice v
daljino in cilj, v metu vortexa, skoku v daljino, nazadnje pa še v teku, kar jim je bilo seveda najtežje,
saj je k utrujenosti po preteku proge pripomoglo tudi zelo lepo in toplo jesensko vreme.
Planinski izlet – Mojca Podjavoršek
V soboto, 17. 9. 2011, smo se učenci planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini odpravili na prvi
izlet v tem šolskem letu. Ob 8. uri smo se zbrali pred šolo in se z minibusom odpeljali proti Raduhi.
Izstopili smo na planini Kosmačeve rastke. Lepa planinska pot, na kateri so nas spremljale krave, ovce
in konji, nas je pripeljala na planino Javorje, kjer smo naredili krajši postanek pri pastirski koči. Ker ni
bilo pastirja doma, smo si kočo ogledali le od zunaj, pot pa nato nadaljevali proti planinski koči na Loki
pod Raduho. Tam sta nas že pričakala prijazna oskrbnika s pripravljenim kosilom. Po krajšem počitku
smo si ogledali še kapelico v bližini koče in se počasi odpravili nazaj do minibusa, ki nas je tokrat čakal
malo bliže koči. Tudi vožnja proti domu je hitro minila. Ob klepetu, pesmi in tudi dremanju smo se
malo pred 16. uro vrnili v Šmartno, kjer so nas čakali starši. Veseli smo, da smo sončen dan izkoristili za
čudovit planinski izlet.
Planinci na Farbanci – Mojca Podjavoršek
Pa smo rekli: »Ne bodi len,« in se v soboto, 24.
9. 2011, odpravili na 15. srečanje planincev
osnovnošolske mladine, ki je bilo letos na
Farbanci. Z avtobusom, ki nas je zjutraj čakal
pred šolo, smo se odpeljali v Celje, kjer smo
pobrali še mlade planince iz OŠ Hudinja in OŠ
Frana Roša. Peljali smo se do Kokarij, kjer smo
izstopili in pot nadaljevali peš. Po dobri uri
hoje, večinoma po gozdni planinski poti, smo
prispeli do doma na Farbanci, ki se nahaja na
jasi sredi gozda na severnem pobočju

Dobroveljske planote pod Tolstim vrhom. Po krajšem počitku so se učenci posameznih šol pomerili v
igranju družabnih iger. Za nagrado so si prislužili vrečko sladkarij. Po igrah smo se okrepčali s kosilom in
se počasi odpravili v dolino in se z lepimi vtisi vrnili v Šmartno.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
V šolskem letu 2011-2012 bo glasilo izhajalo le v elektronski obliki!
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Tone Pav ek je zapisal: Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za sonce.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.
V mesecu oktobru, ko se je ta od nas poslovil, smo se velikokrat spomnili teh njegovih besed.
Teden otroka je bil prav gotovo še posebej namenjen raznovrstnim dejavnostim, kjer so se otroci
veselili, ustvarjali, na zanimiv na in pa izven šole veliko novega nau ili. Kaj vse, preberite v tej
številki Voj a.
Igrivo v tednu otroka v oddelkih podaljšanega bivanja – Mojca Gu ek
V podaljšanem bivanju smo tudi v letošnjem šolskem letu popestrili in obogatili program dela v
asu tedna otroka. Delo smo namenili druženju u encev od prvega do petega razreda, ustvarjanju
in gibanju na prostem. Želeli smo, da bi u enci doživeli ve vsebin, ki so ob vsakdanjem urniku v
podaljšanem bivanju tudi asovno bolj omejene. V tem tednu smo obeležili svetovni dan varstva
živali, ki smo ga popestrili z zbiralno akcijo hrane za živali zavetiš a Zonzani. U enci so slikali pse in
ma ke, ki smo jih nato razstavili v ve namenskem prostoru šole.
iteljice OPB smo v tem tednu pripravile posebne
aktivnosti na prostem. Igrali smo "Repke", kjer so
se u enci pomerili med seboj po razredih. Tudi
med dvema ognjema smo se ez teden preskusili.
Sredina tedna je minila v znamenju ustvarjalnih
delavnic. Izdelovali smo izdelke iz jesenskih plodov
v razli nih tehnikah. V petek pa smo se ob
pravljicah posladkali s kuhanim kostanjem.

Drugi športni dan na predmetni stopnji – Robert Suholežnik
V za etku oktobra smo imeli na predmetni stopnji drugi športni dan. U enci so igrali med štirimi
ognji, baseball, košarko, badminton, speedminton, tenis in odbojko.
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Intenzivne pevske vaje Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik – Milena Jurgec
V Centru za šolske in
obšolske dejavnosti v
Gorenju nad Zre ami so od
petka, 7. 10. do nedelje, 9.
10. 2011, potekale intenzivne
pevske vaje Mladinskega
pevskega zbora OŠ Vojnik.
Mladi pevci so se nau ili
ve ino novega programa
zbora, poleg tega je svoje
znanje dopolnila folklorna
skupina.
V petek dopoldne se je 71 u encev pevcev odpeljalo na intenzivne pevske vaje, ki so potekale pod
vodstvom zborovodkinje ge. Emilije Kladnik Sor an in v korepeticiji z g. Alešom Kolškom. Že prvi
dan so se krepko lotili u enja novih pesmi. Folklorna skupina je pod vodstvom ge. Milanke Kralj
pripravljala plese, ki jih bodo pokazali spomladi na obisku pri eških prijateljih. Po okusni ve erji so
razli ne skupine pripravile zanimive oglase in jih ob obilici smeha predstavile svojim sopevcem.
Nato so se še športno sprostili ob pomo i ge. Milanke Kralj in g. Matjaža Brinovca. Sledila je
priprava na spanje, ki je trajala kar precej asa.
V soboto dopoldne in popoldne so spet prepevali, vmes pa so izkoristili as za razli ne dejavnosti in
po itek. Zve er so zaplesali ob prijetni slovenski glasbi. Med plesom je ''stroga'' komisija izbrala
najboljšega plesalca in najbolj primerno urejeno osebo za ples v disku. Komisija je ugotovila, da so
se vsi zelo potrudili in da so se vsi imeli prijetno, kar je bilo najpomembneje, zato so vsi dobili
nagrade. Te je podelila naša ravnateljica ga. Majda Rojc.
V nedeljo so dopolnili svoje pevsko znanje in se po kosilu skupaj s spremljevalci vrnili domov. Pevci
z ''ve jim stažem'' v zboru so bili mnenja, da so bile vse pevske vaje do sedaj prijetne, te pa
najboljše.
Sanja Gregori – dobitnica e-bralnika na nate aju Kul kemija – Milena Jurgec
20. 10. 2011 je bila v Cinkarni Celje zaklju na prireditev na temo Kul kemija. Zbrali so se najboljši
likovni in literarni ustvarjalci, ki so ustvarjali z materiali Cinkarne Celje ali napisali zanimivo
pravljico, v kateri so uporabljali termin kemija ali pa proizvode Cinkarne. Sodelovalo je trideset šol.
Med nagrajenimi, s posebno nagrado e-bralnikom, je bila tudi Sanja Gregori , u enka 6. razreda OŠ
Vojnik, ki je napisala pravljico Pal ek Cinkar ek. Na nate aju je sodelovala tudi Kaja Dobrotinšek,
enka 8. razreda, in za svojo pravljico Princeska in težave z barvami prejela priznanje.
Roditeljski sestanek za starše šestošolcev – Olga Kova
V torek, 11. oktobra letos, je bil za starše šestošolcev roditeljski sestanek. V prvem delu so ob
predavateljici dr. Kseniji Goste spoznali vse prednosti cepljenja deklic proti okužbi s HPV virusi. V
drugem delu pa smo staršem predstavili organizacijo zimske šole v naravi. Pridobili so informacije
o delu, namestitvi, o opremi in vseh podrobnostih same šole v naravi. Po skupnem delu so starši
imeli še govorilne ure s svojimi razredniki. Sestanka se je udeležilo veliko število staršev, esar smo
bili še posebej veseli.
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Poklicna orientacija za devetošolce – Irena Kalšek
25. 10. 2011 so u enci devetega razreda obiskali Šolski center Celje, kjer so se udeležili delavnic na
temo spoznavanja poklicev in si ogledali šolo. Obisk Celja pa smo izkoristili tudi za ogled Osrednje
knjižnice Celje. Foto utrinke si lahko ogledate na spletni strani naše šole.
28. 10 2011 smo na šolo povabili predstavnike Srednje zdravstvene šole. Za u ence 9. razreda so
pripravili delavnice o prijateljstvu, medsebojnih odnosih in spolni vzgoji. U encem so predstaviti
tudi poklice za katere se lahko izobražujejo na njihovi šoli. Naši u enci so bili z delavnicami zelo
zadovoljni.
Predavanje za starše šestošolk – Irena Kalšek
Za starše u enk 6. razreda smo 6. 10. 2011 v jedilnici šole organizirali predavanje na temo cepljenja
proti okužbam z virusom HPV. V goste smo povabili predstojnico šolskega dispanzerja Celja dr.
med. Ksenijo Goste . Predavanje je bilo zelo kvalitetno. Prepri ani smo, da se bodo starši šestošolk
sedaj lažje odlo ili za cepljenje svojih h era.
Planinski pohod drugošolcev – Anka Krajnc
Pohod planincev iz drugega razreda po Gozdno
ni poti Modrijanov v Vojniku si bomo zapomnili
po udovitem son nem jesenskem dnevu in
prijetnem druženju. Nekateri u enci so pot
prehodili že s starši, a jim je bila tudi tokrat
zanimiva, saj na njej vedno izvemo kaj novega. Na

njej smo se ve krat ustavili, si ogledovali, iskali in
slišali zanimivosti, ki nam jih ponuja narava.
Tokrat smo si izbrali krajšo pot in si zvonik
cerkve svetega Tomaža ogledali od dale .
Nahrbtnike, kjer je bila malica in še kaj sladkega,
smo izpraznili, nato pa prijetno utrujeni v
popoldanskih urah zaklju ili naše druženje.
Obisk v drugem razredu – Anka Krajnc
Obiskali sta nas mamica drugošolke Urške Požin in dojen ica Nina. Z nami sta preživeli pou no uro.
Vsebino Lu ka raste smo tokrat lahko poimenovali Nina raste. Ob pripovedovanju mamice smo
spoznavali zna ilnosti dojen ka in mal ka. U enci so Nino zelo lepo sprejeli. Med nami se je
po utila kot doma. Mamica jo je ob koncu ure tudi previla, kar je bilo Nini in drugošolcem v veliko
veselje. Ponosna sestrica Urška je z veseljem pokazala Ninine vsakodnevne pripomo ke. Gospe
Požin in mali Nini se za obisk najlepše zahvaljujemo, ob koncu tega šolskega leta pa ju znova
pri akujemo, saj bo takrat Nina že prava damica.

4

Jesenske delavnice ob tednu otroka- Anka Krajnc
Drugošolci so uživali ob razli nih dejavnostih ob
tednu otroka. U iteljice smo pripravile razli en
material, s katerim so u enci ustvarjali na temo
jesen. Po opazovanju in pogovoru o jeseni smo
pripravili tri delavnice, v katerih so izdelovali
izdelke iz das mase, lepili jesenske plodove in po
opazovanju dorisovali simetri ne oblike jesenske
listov. Brez bu pa v jesenskem asu res ne gre.
enci so z risanjem in izrezovanjem bu iz
papirja okrasili svoji u ilnici.
Med ustvarjanjem so nas za kratek as obiskali
najmaljši na naši šoli – otroci iz vrtca Mavrica s
svojimi vzgojiteljicami. Obiska smo se zelo
razveselili.
Plavalni te aj tretješolcev - Urša Burja Žnidarši
Te aj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 17. do 28. 10. 2011. Te aja se je udeležilo
82 u encev ( u enci 3. a in 3. b, POŠ NC, POŠ SO in POŠ ŠM ). U enci so bili 10 dni, vsak dan po uro
in trideset minut v vodi in razdeljeni v tri skupine. Vmes so se pojavljali krajši izostanki zaradi
bolezni. Na zaklju ku je pred starši plavalo 77 u encev.
V prvi triadi je 20-urni plavalni te aj obvezen in je v okviru rednih ur športne vzgoje. Cilj je nau iti
otroke preplavati po standardu za zlatega konji ka (25 m v poljubni tehniki). U encev, ki dosegajo
predpisani standard, je 73, 7 ga dosega delno, 2 pa še zaenkrat ne.
enec postane plavalec, ko zna plavati po merilih za bronastega delfina (preplava 50 m s skokom
na noge, med plavanjem drugih 25 m se v sredini zaustavi, naredi varnostno nalogo na hrbtu in
nadaljuje plavanje do cilja ). V skupini naših tretješolcev je 40 plavalcev.
S plavalnim opismenjevanjem nadaljujemo v šoli v naravi na Debelem Rti u v petem razredu in na
predmetni stopnji s 15-urnimi te aji.
Novi lan na naši šoli – Rebeka Žagar
V mesecu oktobru smo na našo šolo pripeljali
novega lana – sami ko avstralskega pali njaka.
Pali njak bi se predstavil takole:
- izviram iz SV Avstralije,
- moj življenjski prostor so gozdovi in
grmi evje,
- zrastem lahko do 20 cm,
- moja življenjska doba je 8-24 mesecev,
- rada imam robidovo, vrtni no, hrastovo, evkaliptovo listje,
- potrebujem tudi malce vlage,
- razmnožujem se spolno in nespolno,
- zelo dobro oponašam odmrlo listje,
e me želite obiskati, sem v naravoslovni u ilnici.
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Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Tudi v mesecu oktobru smo izvedli zbiralno akcijo odpadnega papirja. Tokrat smo zbrali 3508 kg
papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so pridno zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali.

Kostanjev piknik – Urška Agrež
4. 10. 2011 smo planinci 2. in 3. razreda OŠ Vojnik odšli na planinski pohod. V son nem jesenskem
popoldnevu smo se izpred šole podali proti Pristavi, kjer smo imeli ob igriš u daljši postanek za
malico.
Napolnjeni z energijo in z lažjimi nahrbtniki smo
pot nadaljevali proti našemu glavnemu cilju,
turisti ni kmetiji na Dobrotinu. Tam nas je akal
odli en pe en kostanj, s katerim smo se
posladkali in pobrskali po nahrbtnikih še za
kakšno dobroto. Lepo razpoloženi smo se družili
ob razli nih igrah v prekrasni jesenski naravi,
dokler ni bil as za odhod proti šoli, kjer smo
kon ali pohod in so nas pri akali starši.
Zahvaljujemo se prijazni družini Kunaj, ki nas
vsako leto gosti na svoji turisti ni kmetiji ter
gospodu in gospe Kralj, ki sta pripravila odli en
kostanj.
Tekmovanje iz logike – Leonida Godec Star ek
ZOTKS je organizator tekmovanja iz znanja logike. Žal organizator vsako leto potrebuje kar precej
asa za objavo rezultatov.
Šolsko tekmovanje je potekalo 23. septembra.
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enci so tekmovali v štirih kategorijah:
RAZREDNA
POŠ
STOPNJA
SOCKA
1. – 3. razred
30 u encev
7 u encev
4. in 5. razred 10 u encev
4 u encev

6. in 7. razred
8. in 9. razred

POŠ
NOVA CERKEV
19 u encev
13 u encev

PREDMETNA
STOPNJA
30 u encev
25 u encev

Bronasto priznanje so osvojili:
2. RAZRED
3. RAZRED
Tiven GRUM, 2. a
Neža KRAJNC, 2. a
Ema BAN, 2. a
Lana ROBA ER, 2. a
Vid BEN INA, 2. a
Sara SLEMENŠEK, 2. a
Nejc ZAKONŠEK, 2. b
Pia VRE KO, 2. b
Urh VIDE NIK, 2. b

POŠ SOCKA

Tjaša JAZBINŠEK, 6. b
Adam WAHIBI, 6. c
Manca HOSTNIK, 6. d
Nastja ZUPANC, 6. d
Tadej OPR KAL, 6. d
Leon GOLUB, 6. d

4. RAZRED

Brina ZAPONŠEK,3. a
Miha AKŠ, 3. a
Jernej JELEN, 3. a
Florian PLANKL, 3. a
Andraž HRIBERNIK, 3. a
Eva SLANA, 3. a
Luka RAVNAK, 3. b

Beti KO ET, 2. r
Jaka KO ET, 3. r
Maja SIVKA, 4. r
Matevž ZAGRUŠOVCEM, 5. r

6. RAZRED

POŠ
ŠMARTNO
15 u encev
2 u encev

Nuša GORU AN, 4. a
Tia KRHLANKO, 4. a
Kaja JEZERNIK, 4. a
Kamil WAHIBI, 4. b
Jakob BAN, 4. b
Marko HADLER, 4. b

POŠ NOVA CERKEV

Lea ŠEŠKO, 1. r
Žan PESJAK, 1. r
Matic PRELOŽNIK, 1. r
Maj HROVAT, 2. r
Neža ROŠER, 2. r
Martin RAUTER, 3. r
Gal BORINC, 3. r
Klemen ROJC, 4. r
Jan SENTO NIK, 4. r
Blaž PESJAK, 4. r
Špela ROJC, 5. r
Luka TAMŠE ŽMAVC, 5. r
David VIDENŠEK, 5. r
Veronika, PRELOŽNIK, 5. r
Julija STOLEC, 5. r
Jerneja ERENAK, 5. r

7. RAZRED

Mojca CVIKL, 7. a
Eva HVALEC, 7. a
David Tian HREN, 7. a
Žak Mihael PESAN, 7. a
Lara An elija OR EVI , 7. b
Ana Marija KRAJNC, 7. b
Jernej DIMEC, 7.
Tim KRHLANKO, 7. c
Nejc JEVŠNIK, 7. c
Patricia PETEK, 7. c
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8. RAZRED

5. RAZRED

Pika HERLAH, 5. b

POŠ ŠMARTNO

Kiara LOJEN, 1. r
Denis ADEJ, 1. r
Alja LIPOVŠEK, 1. r
Marija Klara KUGLER, 2. r
Lana APOTEKAR, 3. r
Lara VOZLI , 3. r
Eva POTO NIK, 4. r

Tilen DOBOVI NIK, 8. b
Lana KUZMAN, 8. b
Miha JUG, 8. d
Aljaž ZAKOŠEK, 8. d

9. RAZRED

Sara REPINŠEK, 9.a
Rok GORENŠEK, 9.a
Miha HERLAH, 9.a

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 22. oktobra 2011 na 22 šolah po vsej Sloveniji, so se uvrstili:
7. razred: Mojca CVIKL, Eva HVALEC, David Tian HREN, Žak Mihael PESAN,
Lara An elija OR EVI , Ana Marija KRAJNC, Tim KRHLANKO,
Nejc JEVŠNIK,
8. razred: Tilen DOBOVI NI, Miha JUG,
9. razred: Sara REPINŠEK.
enci celjske regije so se pomerili na IV. OŠ Celje.
Srebrno priznanje so osvojili Mojca CVIKL, Ana Marija KRAJNC, Žak Mihael PESAN, Tilen
DOBOVI NIK in Miha JUG.
Obisk živalskega vrta v Ljubljani – Edi Fidler
V tednu otroka 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 rde ega
ameriškega goža, bradato agamo,
madagaskarskega ježka oz. tenreka, š urka,
žirafo, slona …
V drugem delu naravoslovnega dne pa so
morali opraviti dogovorjene naloge u enci
sami.
eprav otrokom to ni bil prvi obisk živalskega vrta, so si otroci z zanimanjem ogledovali razli ne
živali in izpolnjevali delovne liste, nekateri pa tudi fotografirali in si s tem pripravili slikovno gradivo
za izdelek, ki so ga morali izdelali. Dopoldne nam je kar prehitro minilo v udovitem jesenskem
vremenu.
V opombah so u enci izpostavili željo po daljšem obisku živalskega vrta in še ve neposrednega
stika z živalmi.
Menim, da smo dopoldne v živalskem vrtu izkoristili tako, da smo prijetno združili s koristnim.
Jesenske delavnice na razredni stopnji – Mateja Fidler
V tednu otroka smo šolski dan namenili ustvarjalnim
delavnicam. U enci so v šolo prinesli razli en jesenski
naravni material. Glede na starost in sposobnost
encev so pod njihovimi prsti nastajali razli ni
zanimivi izdelki. Tako smo lahko ob udovali slike,
strašila, ježke in mnoge druge okrasne izdelke. Pri delu
so bili vztrajni in zelo polni zamisli. Skupaj z njimi smo
uživali tudi u itelji, ki smo jih pri delu usmerjali.
Dopoldne je minilo v udovitem vzdušju.
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2. tekmovanje za Zlato kuhalnico – Polona Basti
Turisti na zveza Slovenije je to šolsko leto drugi organizirala tekmovanje v pripravi jedi za
osnovnošolce, imenovano Zlata kuhalnica.
Naša ekipa, ki so jo sestavljale Katja Božnik, Mojca Opr kal in Nataša Kova , se je 13. 10. 2011
udeležila državnega tekmovanja v Termah atež.
Kar 16 osnovnošolskih ekip se je pomerilo v pripravi pe enih piš an jih prsi, matevža in dušenega
rde ega zelja. Po lanskem 2. mestu smo letos posegli po najvišjem, to je 1. mestu.
Samo na sliki vam lahko pokažemo, kako odli no nam je uspelo. Zelo je dišalo, pripravljene jedi so
bile okusne in naš krožnik je izgledal vrhunsko.
Za vso pomo pri pripravi ekipe in podporo hvala ge. Cilki Božnik, vodstvu šole in vsem, ki so za nas
držali pesti.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Basti
Omenjeno tekmovanje organizira Zveza društev diabetikov Slovenije. Svoje znanje je na šolskem
tekmovanju o sladkorni bolezni preizkušalo 28 u encev in u enk 8. in 9. razreda. Nivo bronastega
priznanja so dosegli 3 u enci.
Tilen Dobovi nik in Lana Kuzman, oba iz 8. b, ter Maruša Marš iz 9. b se bodo udeležili državnega
tekmovanja, ki bo 19. 11. 2011 v Celju.
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Basti
Tema letošnjega tekmovanja so bile ebele in mrlji. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 28
encev in u enk 8. in 9. razreda.
Najuspešnejši so bili: Jernej Špegelj, 9. c, Žan Koštomaj, 9. c, Sara repinšek,
Ana Borši in Julija Majger, vse tri iz 9. a. Omenjeni u enci so dosegli tudi bronasto priznanje.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Ob tednu otroka – Ida Grobelnik
Letošnja poslanica ob tednu otroka »POJDIVA S
KNJIGO V SVET« nas je vzpodbudila, da bomo v
decembru v goste povabili priljubljenega pisatelja
Primoža Suhodol ana.
Teden otroka, ki se vsako leto pri ne prvi ponedeljek
v oktobru, smo tudi tokrat popestrili z zanimivimi
aktivnostmi.

Že trinajsti smo odšli k Langerškovim na Rožni vrh, kjer nas poleg pe enega kostanja razvajajo z
doma imi dobrotami. Za gostoljubje se gospodu Francu in gospe Fran iški Podgoršek iskreno
zahvaljujemo.

Preizkusili smo se v ro nih spretnostih in izdelali male simpati ne »gajbice«. Prav vsem so uspele.
Za podarjen material se zahvaljujemo mizarstvu Mio opremi in gospodu Janezu Gobcu.
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Komemoracija – Sabina Peni

V etrtek, 27. 10. 2011, smo v
okviru našega otroškega pevskega
zbora v po astitev padlim med
vojno pripravili kulturni program.
Zapeli smo pesem, zaigrali na
flavto in recitirali pesmi. Prinesli
smo cvetje in prižgali sve ke.

Razstava slik v Slomškovi kapeli - Sabina
Peni
Zadnjo nedeljo v oktobru je v Slomškovi
kapeli potekalo odprtje razstave slik
ljubiteljskih slikarjev v naši okolici, ki jo je
pripravilo Turisti no društvo Nova Cerkev.
Naši otroci so s petjem in igranjem na
instrumente popestrili kulturni program,
nato pa smo se lahko vsi še okrep ali z
dobrotami, ki so jih pripravile skrbne
gospodinje.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Planinski krožek na šoli Socka – Nataša Poto nik
V tem šolskem letu je tudi na POŠ Socka
pri el delovati planinski krožek. Z desetimi
enci in planinsko vodnico Mojco Trobiš
smo se v soboto, 22. 10. 2011, podali na prvi
pohod. Kljub obla nemu vremenu smo se
imeli lepo in zabavno, kar štiri ure smo se
potepali po gozdni u ni poti GUMP, si
ogledali Ofentavškovo zidanico, Hudi evo
jamo in seveda ko o PD Vojnik na Tomažu.
Planinke in planinci so dobili Planinske
dnevnike, kamor bomo pridno beležili naše
pohode. Na rtujemo še štiri pohode,
naslednjega že v mesecu novembru, seveda,
e bo vreme primerno.
Vabimo še ostale u ence naše šole, da se nam pridružijo, saj je planinarjenje ena boljših rekreacij,
pa še zabavno je. Vse, kar potrebujete, je primerna obutev, malica in pija a v nahrbtniku ter
seveda veliko dobre volje.
Aktivnosti v oddelku podaljšanega bivanja – Nataša Poto nik
Za etek meseca je zaznamoval teden otroka. V ta
namen smo v OPB izdelali veliko igro » lovek ne jezi
se«. Na velik list papirja smo narisali igralno polje,
pobarvali stekleni ke in jih uporabili za figure, za
igralno kocko pa uporabili že narejeno kocko iz pene.
Seveda smo igro tudi preizkusili in ugotovili, da je prav
zabavno metati kocko po tleh in tam prestavljati
figure.
Na lesene ploš ice smo lepili koruzna zrna in skušali
oblikovati motive rožic, rk in živali. Narejeno smo
tudi razstavili.
Ker je jesen as pridelkov, smo se poigrali s krompirjem. Iz krompirjevih polovic smo izdelali
štampiljke, nato pa s tempera barvami barvali in delali odtise na papir. Ugotovili smo, da lahko z
mešanjem rumene, rde e in modre barve dobimo nove barve.
Zadnji teden smo se za eli pripravljati na Miklavžev bazar. Izdelovali smo voš ilnice. Teh
potrebujemo veliko, saj jih bomo ponovno poslali otrokom po svetu, starejšim krajanom Socke,
nekaj pa jih ponudili v prodajo. Tudi šivali smo. Za etki so bili težki, sedaj pa že kar gre.
Seveda nismo pozabili na igro. Izkoristili smo lepo jesensko vreme in bili veliko na dvoriš u.
Otroška domišljija ne pozna meja, zato so naša igrala in športni rekviziti postali gusarske ladje,
ribiški olni, trdnjave in še kaj. V u ilnici smo se preizkušali v raznih družabnih igrah in po asi
usvajali pravila igre.
V asu samostojnega u enja smo delali naloge, snov utrjevali in ponavljali.
as v oddelku podaljšanega bivanja kar prehitro mine, saj je toliko aktivnosti, da je v asih potrebno
prekiniti kakšno in se lotiti naslednje. Z dogovori in dobro voljo pa nam vse uspe.
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Teden otroka – Nataša erenak
Teden otroka je bil prav poseben. V šoli smo se pogovarjali in u ili o dolžnostih in pravicah otrok,
imeli smo Pastir kov piknik, športni dan v Celju na atletskem stadionu Kladivar, preizkusili smo se v
igranju tenisa, ustvarjali smo jesensko dekoracijo in še kaj.

Pastir kov piknik – Nataša erenak
V tednu otroka smo u encem pripravili isto
poseben dan – Pastir kov piknik.
Najprej so se otroci seznanili s pravicami in
dolžnostmi otrok vsega sveta nato pa so
spoznali kakšno je bilo življenje njihovih
vrstnikov neko . Ta dan smo se preselili v
preteklost in postali pastirci. Nau ili so se dve
pastirski igrici, na žerjavici pekli jabolka,
izdelovali okraske iz jesenskih plodov ter
pripravili grozdni sok. Posladkali smo se še s
pe enim kostanjem.
Spekel nam ga je gospod Peter Špegelj, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.
Športni dan – Nataša erenak
Prvi športni dan v tem šolskem letu je bil
posebej zanimiv, ker so bili otroci prvi na
atletskem stadionu v Celju. Po utili so se
kot pravi športniki.
Na vprašanje, kaj jim je bilo najbolj vše ,
so odgovorili:
- dolga tekaška steza (Lenart),
- met žogic (Lana),
- skok v daljino, ker smo skakali v
mivko (Franci),
- skakanje ez ovire (Anita),
- rde a tla, ki ne drsijo (Anita),
- vše mi je bilo, ko sem videl, kako so trenirali pravi športniki (Lenart).
Tenis – Nataša erenak
V toplem jesenskem dopoldnevu smo se z u enci odpravili na teniško igriš e Koprivnik v Socki.
Prijazno nas je sprejel g. Boris Žerovnik, ki nam je tudi predstavil osnove tenisa. U enci so se nato
preizkusili v odbijanju žogice z loparjem in v prvih dvobojih. Gospodu Borisu Žerovniku in družini
Koprivnik se iskreno zahvaljujemo za prijetno teniško dopoldne.
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Komemoracija na Veliki Ravni – Nataša erenak
V petek, 27. oktobra, 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, katerega so se udeležili tudi predstavniki borcev,
ob ine in krajani. V spomin pogumnima junakoma smo ob spomeniku prižgali sve ke in položili
ikebano.
Požarna vaja z gasilci PGD Socka – Nataša erenak
V petek, 21. 10. 2011, smo z gasilci iz PGD Socka izvedli evakuacijsko vajo. Na šoli smo imeli
»požar«. Vsi u enci in u iteljice smo se uspešno, varno in brez poškodb rešili iz »gore e« šole,
gospo Marijo pa so morali iz šole rešiti gasilci. Tudi z njo je bilo na koncu vse v najlepšem redu.
Gasilci so nam nato prikazali še gasilsko vajo, v kateri so se preizkusili tudi u enci naše šole,
pokazali so nam, kako ogljikov dioksid pogasi ogenj in nas peljali pa Socki z gasilskim kombijem.
Preživeli smo pou no in zanimivo vajo. Hvala, gasilci.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Nastop za starejše krajane – Monika Dimec
V mesecu oktobru smo z gledališkim krožkom nastopili na prireditvi, ki je bila namenjena starejšim
ob anom naše krajevne skupnosti. Nastop je popestril harmonikar Benjamin Jelen Ramšak, ki je
zaigral nekaj pesmi.

Tehniški dan – Marjana Pikelj
Jesenski plodovi, ki so dozoreli v zgodnji jeseni,
so nas kar sami povabili, da jih naberemo in z
njimi ustvarjamo. Tako smo na našem prvem
tehniškem dnevu prvošolci in drugošolci iz njih
izdelovali razli ne gozdne živali ter pal ke, ki so
skupaj z izdelki u encev iz OPB polepšali našo
avlo. etrtošolci in petošolci so na zelenici pred
šolo postavili velikega možica.

Judo klub - Sankaku z´ dežele – Marjana
Pikelj
V naši neposredni bližini na Lopati pri Celju
deluje judo klub, katerega obiskuje tudi kar
nekaj u encev iz naše šole. Prvi ponedeljek v
mesecu oktobru smo na šoli gostili štiri
priznane judoiste, med njimi tudi nekdanjo
enko Ano Velenšek. Z u enci smo zelo
uživali v prikazu njihovih borilnih
spretnostih in metih, tako da nam je pri
ogledu le-teh kar nekajkrat zastal dih.
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Kostanjev piknik – Marjana Pikelj
Letošnji kostanjev piknik je bil za nas nekaj posebnega, saj smo se peš odpravili na doma ijo
Langerškovih na Rožnem Vrhu, kjer smo se sre ali z u enci POŠ Nova Cerkev. Tam sta nas
prijazno sprejela gospodarja te doma ije g. in ga. Podgoršek. Gospod nam je pekel kostanj,
njegova žena pa nas je pogostila s ajem in pecivom. Prijetno druženje ob luš enju kostanja ter
igrah otrok je kar prehitro minilo in že smo se morali odpraviti v »dolino« z željo po ponovnem
snidenju naslednje leto.
Komemoracija – Marjana Pikelj
Na zadnji dan pouka pred jesenskimi po itnicami smo se z u enci s pesmicami in recitacijami ter
prižiganjem sve poklonili spominu vsem umrlim pred spominskim obeležjem NOB v središ u
Šmartnega.
Na obisku pri gasilcih doma ega društva Marjana Pikelj
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo bili z u enci povabljeni v naš gasilski dom,
kjer so nam lani društva najprej predstavili svoja obla ila, ki jih imajo za posebne priložnosti oz.
pri gašenju požarov, nato pa smo si lahko na sosednjem travniku ogledali prakti ni prikaz, kako
nam lahko zagori olje v kuhinji ter pri tem dobili koristne napotke, kako v takšnih trenutkih
pravilno, hitro in u inkovito ukrepati.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Veseli smo, da vam lahko poro amo o dejavnostih, ki so se zgodile pretekli
mesec in ko spomine prepustimo staremu letu, o njem re emo kakšno besedo
in se predamo na rtom novega.
V imenu kolektiva vam v novem letu želim veliko zdravja, ustvarjalnih mo i in
izpolnitev tistih želja, ki vsakemu zase pomenijo najve .
Ko pa bomo zunaj prižgali lu i, naj nas vodi misel, da:
» ena sve a ne izgubi ni , e z njo prižgemo še drugo.«

Izidi ŠKL – Robert Suholežnik
V naši skupini smo odigrali že tri kola. Kot kaže po polovici tekmovanja po skupini, bomo
osvojili drugo mesto in napredovanje v naslednji krog tekmovanja. Ekipa Šmarja pri Jelšah je
bila žal za nas prevelik zalogaj in nas je gladko premagala. Na povratni tekmi bomo poskušali
popraviti nekatere napake in pripraviti presene enje.
Rezultati:
OŠ Franja Malgaja Šentjur : OŠ Vojnik - 27 : 80
OŠ Primoža Trubarja Laško : OŠ Vojnik - 27 : 57
OŠ Vojnik : OŠ Šmarje pri Jelšah - 58 : 79
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V petek, 18. novembra 2011, smo na šoli izvedli
drugi tehniški dan za u ence šestih, sedmih in osmih
razredov na temo izdelava novoletne dekoracije. Ta
dan so u enci izdelovali dekoracijo, ki bo krasila
zunanji in notranji del celotne šole v prihajajo ih
praznikih. Vsa dekoracija je izdelana iz razli nih vrst
papirja. Pri izdelavi so u enci uporabili razli ne
tehnike oblikovanja papirja ter tako razvijali ro ne
spretnosti in tudi prostorske predstave.
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Ustvarjalne delavnice - Vilma Ošlak
12. novembra letos so na šoli potekale ustvarjalne delavnice za u ence od etrtega do
vklju no devetega razreda. Delavnice so bile namenjene nadarjenim u encem in vsem tistim,
ki radi ustvarjajo in razvijajo ro ne spretnosti.
Ta dan so udeleženi u enci etrtih in petih
razredov izdelovali sve nike pod vodstvom
gospe Jelke Kralj, darilne vre ke pod vodstvom
gospe Polone Ahtik, pri obeh delavnicah je
sodelovala tudi gospa Maša Stropnik. Pod
vodstvom gospe Mojce Podjavoršek in gospe
Leje Rezar pa so izdelovali obeske za novoletno
jelko.
enci ostalih razredov so izdelovali obešanke
za na vrata pod vodstvom gospe Petre Strnad,
adventne ven ke pod vodstvom gospoda Dušana
Žgajnerja in gospe Milene Jurgec, angel ke iz papirja ter rožice iz servietk pod vodstvom
gospe Jožice Povše, nekaj u encev pa je ustvarjalo v glasbeni delavnici pod vodstvom gospe
Emilije Kladnik Sor an. Le-ti so pod vodstvom svoje mentorice ob zaklju ku ustvarjalnih
delavnic pripravili odli en in zelo zabaven nastop za vse udeležence delavnic in njihove
mentorje, saj jim je uspelo v zelo kratkem asu narediti aranžma na znano boži no pesem in
ustvariti novo besedilo na znano melodijo.
enci so na teh delavnicah izdelali zelo lepe izdelke za novoletni bazar in dokazali, da so res
ustvarjalni, polni novih in izvirnih idej.
Kdor jezika špara, kruha strada – Simona Šarlah
V mesecu novembru je pet u enk naše šole sodelovalo na nagradnem nate aju, ki ga je
organiziral Mladinski center Celje z naslovom »Kdor jezika špara, kruha strada«. Nate aj so
razpisali ob evropskem dnevu jezikov, ki je bil 26. septembra. U enke so izdelale dva plakata
formata A1 pod mentorstvom Simone Šarlah. Oba plakata sta bila izbrana za najlepša in sta
razstavljena v kavarni Mladinskega centra Celje. Avtorici prvega plakata sta bili Sara
repinšek in Nina Borinc, avtorice drugega plakata pa Teja Leber, Klarisa Tocko in Ana
Božnik. Otvoritev razstave in podelitev prakti nih nagrad je bila v torek, 29. novembra 2011,
ob 18. uri, v kavarni MCC.
Plakata si lahko ogledate na spletnem mestu za nemš ino (Deutsch mit Voj ), povezavo do
le-tega pa najdete na šolski spletni strani.
Obisk knjižnega sejma v Ljubljani – Ivanka Krajnc
Konec letošnjega novembra je nekaj najbolj
zaslužnih lanov knjižni arskega krožka predmetne
stopnje in lanov gledališkega kluba odšlo v
Ljubljano na pou no ekskurzijo in na 27. slovenski
knjižni sejem. Ko smo se v jutranjih urah z vlakom
pripeljali v naše glavno mesto, smo se najprej
sprehodili ob Ljubljanici, si ogledali stari del mesta,
Prešernov spomenik in Tromostovje. Za tem smo
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odšli na ogled Centralne tehniške knjižnice. italnica, množica tehniškega gradiva in
ogromno skladiš e knjižnega gradiva je u ence zelo navdušila.
Za tem smo odšli v Cankarjev dom na knjižni sejem. Sejemski vrvež, množica udovitih knjig,
sre anje s pisateljem Slavkom Preglom in mnogimi znanimi osebnostmi je u ence zelo
prevzelo. S Knjigosledom smo si natan no ogledali stojnice z nagrajenimi knjigami. Tukaj so
enci lahko unov ili tudi letos prejeti bon za 2 evra. V Linhartovi dvorani pa smo z u enci
uživali ob izvrstni gledališki in glasbeni predstavi skupine Sidartra Livingstonov poslednji
poljub.
V Ljubljani smo preživeli udovit dan, ki bo prav gotovo ostal u encem v lepem spominu.
Tekmovanje v znanju nemškega jezika – Simona Šarlah
V etrtek, 17. novembra 2011, je na naši šoli potekalo tekmovanje v znanju nemškega jezika
na šolski ravni. Udeležilo se ga je 5 u encev in u enk devetega razreda. Tekmovanje je
organizirano za tiste, ki se nemško u ijo kot prvi tuj jezik. Kljub temu so naši u enci dosegli
odli en rezultat, saj so kar štirje osvojili bronasto priznanje in so predlagani na državno
tekmovanje, ki bo februarja v Šentjurju. Ti u enci so: Mirjam Golež, Vita Jeraj in Miha Herlah,
iz 9. a, ter Niko Krhlanko iz 9. b. Vsem tekmovalcem iskreno estitamo.
Zbiralna akcija papirja – Rebeka Žagar
V mesecu novembru je potekala letošnja 3. zbiralna akcija papirja. Zbrali smo 3610 kg
odpadnega papirja.
Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste pri akciji sodelovali.
Delavnice za boži ni bazar – Majda Rojc
Naši otroci vedno bolj pogosto potrebujejo denarno
pomo , da se lahko udeležijo ekskurzij, kulturnih in
športnih prireditev, šole v naravi in dejavnosti,
namenjenih njihovem vsestranskemu razvoju. Zato
smo delavci šole 24. 11. 2011 že drugi organizirali
delavnice, na katerih se potrudimo ustvariti boži no
novoletne okraske in darila, namenjena prodaji. Ves
izkupi ek namenimo Šolskemu skladu, ki skladno s
svojim pravilnikom dodeljuje pomo otrokom iz socialno ogroženih družin.
Morda bi lahko ubrali drugo pot in enostavno poslali na domove položnice s prošnjo za
prostovoljni prispevek namenjen pomo i otrokom. Toda odlo ili smo, da s svojim delom in
ne zgolj z »zbiralno » akcijo pokažemo otrokom in njihovim staršem, da jih imamo radi in jim
želimo pomagati. Zato tudi prosimo vse tiste starše, ki nimajo denarnih težav, da z nakupom
naših izdelkov pomagajo otrokom, ki so njihove pomo i potrebni.
Na voljo je pestra izbira izdelkov: razli ni obeski za smre ico, voš ilnice, darilne vre ke,
sve niki, obešanke za na vrata in leseni zaboj ki za suho sadje ali piškote.
Veseli smo vsakega kupca.
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Pohod na Mrzlico – Jure Štokovnik, Polona Ahtik
V soboto, 19. 11. 2011, smo se planinci OŠ
Vojnik odpravili na pre udovit jesenski
pohod v Posavsko hribovje. Obiskali smo
Mrzlico. Hoja je bila precej naporna, zato se
nam je po prihodu na vrh res prilegel topel
aj in malica iz naših polnih nahrbtnikov.
Ves as našega pohoda smo bili deležni
toplega jesenskega sonca, na vrhu pa smo
bili nagrajeni celo
s pre udovitim
razgledom, saj smo v daljavi ugledali celo
Triglav in Grintovec. Utrujeni, a zelo
zadovoljni smo se že v mraku vrnili v dolino.
Zobozdravstveni pregled – Anka Krajnc
Vsako leto u ence od 1. do 5. razreda obiš e gospa Gabriela, preventivna zobozdravstvena.
Otroke pou uje o pravilni negi zob in zdravi prehrani. V šoli nas obiš e nenapovedano in
pregleda zobke skoraj vsak mesec. U enci si za skrbno urejene zobke lahko izberejo nalepko,
gospa Gabriela pa v vednost staršem na karton ek da ustrezno štampiljko. Veseli smo, e
enci dobijo štampiljko zaj ka, za opozorilo istejših zobkov zobno š etko nosi polžek, ko
pa je v ustih že alarm, odtisne zobek s rvi kom. Vklju eni smo tudi v tekmovanje Zdravi
zobje. Najboljši razred je ob koncu šolskega leta nagrajen.
V drugem razredu so imeli u enci v novembru sistematski pregled. V razredu so si u enci
ogledali zanimive diaproekcije na temo zobje in zdrava prehrana, nato pa odšli v zdravstveni
dom, kjer jim je zobe pregledala tudi zobozdravnica gospa Vranki . Po pregledu je gospa
Gabriela ponovno spodbudila u ence k pravilnemu umivanju zobkov, saj jih je ve ina
pozabila na pravilno umivanje. Po sistematskem pregledu so bili u enci nagrajeni s
figuricami.
Želimo, da bodo odslej na karton kih
sami nasmejani zaj ki, v ustih pa
zdravi zobje, za kar je zelo pomembno
jutranje in ve erno umivanje zob. To
naj postane prijetno opravilo ob
pomo i staršev.
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Tekmovanje iz angleš ine v 8. razredu – Nevenka Drofenik
Letos smo se prvi udeležili tekmovanja iz angleš ine za osmošolce, ki
ga organizira Slovensko društvo u iteljev angleškega jezika.
Tekmovanje je potekalo v dveh nivojih, šolskem in državnem.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 9 u encev. Aljaž Zakošek in Miha Jug sta dosegla
bronasto priznanje.
Miha Jug se je uvrstil tudi na državno tekmovanje, kjer je osvojil
srebrno priznanje. Obema za rezultat estitamo.
Nov vodnjak v Vojniku – Gregor Pal nik
Na vojniškem Glavnem trgu je na mestu
neko že stoje ega vodnjaka postavljen
povsem nov, ki je bil uradno odprt 17. 11.
Na tej otvoritvi smo s kulturnim
programom sodelovali tudi mi. Zbranim
sta pesmi o potovanju kapljice in
ljubezenskem hrepenenju prebrala Ana
Trop in Aljaž Zakošek, za glasbeno
obogatitev pa je poskrbel harmonikarski
trio – Jure Kova , Nejc Sento nik in Matej
Jakopanec.
Tekmovanje iz angleš ine v 9. razredu – Dragica Filip
23. 11. 2011 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja angleškega jezika za devetošolce.
Udeležilo se ga je 8 u encev. Rezultati so zelo dobri, saj je kar sedem u encev doseglo
bronasto priznanje, 5 pa se jih bo udeležilo nadaljnega regijskega tekmovanja. Bronasto
priznanje so dosegli: Miha Herlah, Neža Ivec, Sara repinšek, Vita Jeraj, Gašper Gmajner,
Niko Krhlanko in Žan Koštomaj. Na regijskem tekmovanju nas bodo zastopali: Miha Herlah,
Neža Ivec, Sara repinšek in Vita Jeraj. estitamo.
Obisk Hermana Lisjaka – Simona Žnidar
16. novembra je u ence prve triade v Vojniku obiskal Herman Lisjak, ki jim je predstavil
pomen var evalnih navad in vrednot.
Prijazni Herman Lisjak nam je predstavil ve valutni ra un, ki ga lahko u enci odprejo v Banki
Celje in nas nagradil z ve hranilniki, ki smo jih priložili dobitkom za novoletni sre elov.
Citre v predstavitvi Janje Brlec – Emilija Kladnik Sor an
V sredo, 16.11., je u ence etrtega in petega razreda obiskala Janja Brlec, u iteljica citer na
glasbeni šoli VocalBKstudio. Predstavila je glasbilo in njegove zvo ne razsežnosti, razvoj in
pomen, ki ga ponovno pridobiva v zadnjih letih. Zaigrala je skladbe razli nih stilov in obdobij
ter povabila zainteresirane u ence, da se odlo ijo za igranje citer.
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Mediacija –Simona Žnidar
V soboto, 26. 11. 2011, je dvaindvajset
encev od šestega do devetega razreda
v razli nih delavnicah, ki so pod
vodstvom gospe Majde Rojc in gospe
Simone Žnidar potekale v OŠ Vojnik,
spoznavalo osnovne tehnike mediacije.
Skupaj smo ugotavljali, katere so
lastnosti dobrega mediatorja, kako
te ejo
procesi
v
mediacijskem
pogovoru, katera so dobra in katera
manj ustreza vprašanja. Na zaklju nih
delavnicah smo se prav vsi preizkusili v
vlogi mediatorjev in ugotovili, da je
vedno v sporu najpomembnejše to, da se poslušamo in spoštujemo ob utke drugih.
Ponudbe Društva prijateljev mladine Celje – Simona Žnidar
Na internetnih straneh MDPM Celje si lahko ogledate ponudbe za najem prijaznih, pravlji nih
mož, ki vas lahko v spremstvu zaj ka, lisi ke in še koga obiš ejo tudi na domu.
Vsako sredo v decembru vabijo otroke na boži no-novoletne delavnice, kjer izdelujejo
voš ilnice, sve nike, okraske za jelko…
V asu novoletnih po itnic organizirajo zelo ugodno zimovanje v Ko i tekaškega društva
Gorje na planini Kranjska dolina na Pokljuki.
Vse ponudbe najdete na oglasnih deskah Skupnosti u encev in na internetnih straneh MDPM
Celje.
Koncert » udoviti svet glasbil« - Emilija Kladnik Sor an
V okviru kulturnega dne so u enci 6. in 7. razreda odšli 15. novembra v Cankarjev dom, kjer
so v Gallusovi dvorani prisluhnili orkestru Slovenske filharmonije. Koncert z instruktivno
vsebino je popeljal u ence skozi zgradbo in zvo ne razsežnosti simfoni nega orkestra. Da bi
mladi poslušalci bolje dojeli strukturo predstavljene glasbe, je poskrbel duhoviti moderator
Boštjan Gorenc – Pižama. Za ve ino u encev je bilo to prvo sre anje tako s Cankarjevim
domom kot z živo simfoni no glasbo. Temeljita priprava pri urah glasbene vzgoje in odli en
organizacijski pristop Glasbene mladine Slovenije sta pripomogla, da so u enci v veliki ve ini
uživali in se precej novega nau ili.
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Tradicionalni slovenski zajtrk – Polona Basti
V petek, 18. 11. 2011, je na vseh slovenskih osnovnih šolah in vrtcih prvi potekal projekt
tradicionalni slovenski zajtrk, ko so se na krožniku znašla živila, in sicer rni kruh, maslo, med,
jabolko in mleko.
Na naši šoli smo 1. šolsko uro namenili prehranjevanju. Vsi razredi so zajtrk pojedli v
razredih. Z njimi so bili razredniki. Posebno pozornost smo namenili lokalno pridelanim
živilom, pomenu rednega uživanja zajtrka in bontonu pri mizi.
Vsa živila so bila slovenskega izvora, naši šoli so jih donirali: Žito ( rni kruh), Mlekarna Celeia
(maslo, mleko), ebelarsko društvo Vojnik (med) in Meja Šentjur (jabolka), pri dostavi pa je
pomagal Mercator.
enci in u itelji smo bili nad projektom navdušeni, saj nas pri prehranjevanju ni preganjal
šolski zvonec. V šolski kuhinji so z veseljem ugotovili, da je od zajtrka ostalo zelo malo živil.
Vsi skupaj si zato želimo, da bi projekt postal tradicionalen ter v prihodnosti pripomogel k
dvigu zavedanja o pomenu lokalne pridelave in predelave hrane.
2. tehniški dan za 9. razrede – Polona Basti
Tehniški dan je potekal na temo aditivi v živilih. Devetošolci so spoznali najpogosteje
uporabljene vrste aditivov in prebirali deklaracije na embalaži razli nih živil.
Ve ina u encev je presene eno ugotovila, da se v žve ilkah, lepo obarvanih bonbonih, ipsu
z okusom ter ostalih predelanih živilih skrivajo prave mešanice aditvov.
Za zaklju ek smo si ogledali še dokumentarni film, ki je prikazoval zdravstvene težave in
posledice pretiranega uživanja enoli ne in hitre hrane.
Tehniški dan smo sklenili z mislijo, da se aditivom v hranil lahko izognemo, e smo pozorni na
to, kaj jemo, ter da skrbno prebiramo sestavine živil.
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Basti
Tekmovanje je potekalo 19. 11. 2011 na Šolskem centru Celje pod okriljem Zveze društev
diabetikov Slovenije. Po otvoritvi tekmovanja so u enci odšli v u ilnice, kjer so jih akale
naloge. Zelo uspešno so jih reševali. Lana Kuzman iz 8. b je dosegla srebrno priznanje, Maruši
Marš iz 9. a in Tilnu Dobovi niku iz 8. b pa estitke za doseženo bronasto priznanje.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
106 let stara šola postaja prava lepotica – Ida
Grobelnik
V teh dneh se kon ujejo obnovitvena dela na
fasadi POŠ Nova Cerkev, kar je v veliko
zadovoljstvo otrok, zaposlenih in krajanov.

PGD Nova Cerkev – sebi v ponos, bližnjemu v pomo – Ida Grobelnik
Prvi organizirani za etki požarnovarnostne pomo i v našem kraju segajo v leto 1887, ko je
Novo Cerkev zajel uni ujo požar. Takrat so si ljudje pomagali le z ro no brizgalno. In danes?
Ob mesecu požarne varnosti smo bili z u enci naše šole in vrtcem na obisku pri naših gasilcih
Nove Cerkve. Predstavili so nam svoje poslanstvo, opremo in v dveh urah nam je od
navdušenja kar nekajkrat zastal dih.

Gasilcem smo kasneje
poslali naslednje
pismo.
Dragi gasilci!
Želimo, da bi še naprej v naša življenja vnašali vedrino, dobro razpoloženje in pozitivne
vrednote, ki jih znamo ceniti tudi najmlajši.
Saj veste, da radi in s ponosom vstopamo v vaše vrste.
Predstavitev juda – Ida Grobelnik
Mojster vadbe nam je predstavil u enje varnega padanja in kotaljenja. Povedal je, da je
poudarek na varovanju glave, vratu, komolcev in hrbta. Pri vadbi osvojijo otroci znanja, s
katerimi lahko sami prepre ijo možne poškodbe, ki lahko nastanejo pri padcih s kolesom, pri
rolanju in igri nasploh. V kolikor bo za vadbo dovolj interesa, bo trening potekal tudi na naši
šoli.
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Da bomo v prometu vidnejši, varnejši in bolj previdni – Ida Grobelnik
Tokrat smo aktivno sodelovali v prometu. Na
šolskem igriš u se nam je predstavila agencija
Jumicar, ki se ukvarja s preventivno vzgojo v
cestnem prometu. Ob vožnji po poligonu smo
morali upoštevati pravila- prometne znake in
semaforje. Vsi smo nalogo odli no opravili in
pridobili vozniška dovoljenja za vožnjo na
poligonu. Spremljal nas je tudi policist, g. Danilo
Ungar.
Sedaj vemo, da moramo v prometu obvezno misliti na 3 stvari:
1. ostati živ;
2. mirno hoditi in dobro opazovati;
3. cesto pre kati, ko se promet na njej ustavi ali tam nikogar ni.
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre – Ida Grobelnik
Slogan letošnjega Svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesre je S spomini v desetletje za
ve jo varnost na cestah. Ob tej priložnosti smo se otroci POŠ Nova Cerkev skupaj s Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob ine Vojnik pridružili obeležitvi v Celju. Prižgana je bila
trajna sve a, ki bo vse udeležence cestnega prometa opozarjala na pomen upoštevanja prometnih
predpisov, zmanjšanja uporabe alkoholnih pija , zmanjšanja
hitrosti ter številnih drugih dejavnikov, ki so vzroki prometnih
nesre na celjskem in drugod. Sve e, prižgane po vsem svetu, so
izraz solidarnosti in premisleka ob izgubi najdražjih sorodnikov,
prijateljev, znancev, predvsem pa poziv za ve jo varnost, za
katero smo odgovorni prav vsi.

Tradicionalni slovenski zajtrk – Sabina Peni
V petek, 18. 11. 2011, smo imeli tradicionalni
slovenski zajtrk tudi na naši šoli. Otroci so zajtrkovali
kruh, maslo, med, mleko in jabolko, vse pa je bilo
slovenskega porekla.
V kombiniranem oddelku prvega in drugega razreda smo v okviru tehniškega dneva izdelali vsak svoj
pogrinjek in obro ek s ebelico za prti ek. Otroci so se seznanili o pomenu zajtrka, zdravi prehrani in
bontonu pri mizi. V asu podaljšanega bivanja so izdelali napis in vsako rko okrasili s simboli, ki so
povezani z vsebino projekta.
Otroci so povedali, da si takšnih zajtrkov želijo še ve .
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Planinski pohod na Šentjungert – Nataša Poto nik
26. 11. 2011 smo se v krasnem sobotnem jutru
zbrali pred POŠ Šmartno v Rožni dolini. Najprej smo
se po cesti, nato pa po gozdni poti podali na vrh
Kunigunde, ki ji nekateri pravijo tudi Šentjungert ali
pa kar Gora.
Pot je bila lepa, ne preve zahtevna, zato smo se
lahko ves as pogovarjali, smejali in seveda
opazovali okolico.
Takoj na za etku naše poti smo si ogledali kipe
kiparja Alojza Pungerši a, ki živi in ustvarja v
Šmartnem.
Po uri in pol po asne hoje smo prišli do planinskega doma in cerkve sv. Kunigunde na Gori.
Dom je bil žal zaprt, zato smo sedli na klopi pred njim, iz nahrbtnikov vzeli malico in pija o
ter se greli na son ku. V dnevnike smo odtisnili žige, se podpisali v knjigo obiskovalcev in si
ogledali son no uro na cerkvenem zidu. Nato smo se po drugi poti vrnili v Šmartno, kjer smo
si ogledali še šolo. Ob 13. uri so nas pred šolo akali starši.
Kljub hladnemu vremenu smo uživali na našem drugem pohodu.
Pti je valilnice in krmilnice - Nataša erenak
V sredo, 30. 11. 2011, smo v sodelovanju s Turisti nim društvom Nova Cerkev izvedli
delavnico pti jih krmilnic in valilnic. Delavnice se je udeležilo veliko družin in udovito je bilo
opazovati, s kakšnim veseljem so otroci s pomo jo staršev in u iteljic zabijali žeblji ke ter s
ponosom pokazali kon ni izdelek. V Socki bo letos za pti ke poskrbljeno.
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Zdravi zobje – lep nasmeh – Maja Kova
Prvošol ke v Socki je obiskala ga. Karolina Praprotnik. Pripravila nam je zanimiv naravoslovni
dan. Nau ili smo se, kako poskrbimo za zdrave zobe in se pogovorili o zdravi prehrani.
Dogovorili smo se, da bomo poskrbeli za zdrav nasmeh in pridno istili naše zobke.
Obisk Hermana Lisjaka – Maja Kova
V šoli nas je v petek, 18. 11. 2011 obiskal
Herman Lisjak. Ker je mesec oktober
mesec var evanja, nam je malo z
zamudo (ima namre veliko dela, ker
obiskuje otroke po vseh šolah) predstavil
var evanje v šolski hranilnici in na Banki
Celje. Povedal nam je, da stanuje v
Muzeju novejše zgodovine v Celju in da
sam var uje za bombone, ki jih ima zelo
rad. Tudi nam jih je prinesel, mi pa smo
mu zapeli pesmico Lisi ka je prav zvita
zver, v kateri je nadvse užival.
Tradicionalni slovenski zajtrk - Maja Kova
Na vseh šolah in v vrtcih po Sloveniji je bil
petek, 18. 11. 2011, namenjen
slovenskemu tradicionalnemu zajtrku.
Tako smo v šoli zajtrkovali pravi slovenski
zajtrk. Jedli smo med, kruh, maslo,
jabolko in pili mleko in vse to lokalne
pridelave. Pogovorili smo se o bontonu
pri jedi, si ogledali risanko Karli pripravi
zajtrk, pripravili pogrinjek, izdelali
piramido zdrave prehrane ...
enci prvega razreda so o pravem
slovenskem zajtrku rekli tole:
Tia: »Najbolj vše mi je bilo, ko je u iteljica Maja predstavila zanimivosti o medu, ki sva jih
pripravili z mamico doma.«
Matija: »Med mi je bil fajni za jesti in mleko je bilo dobro. Vše mi je bilo, ko je gospa Lidija
pokazala, kako pravilno jemo za mizo.«
Urh: »Vše mi je bilo, ker smo šli v u ilnico k gospe Nataši in se tam pogovarjali o zajtrku. Pri
zajtrku pa mi je bilo najbolj vše maslo.«
Aleksej: »Ponosen sem bil na Jaka Ko eta, ki je postal pravi ebelar. Vše mi je bil pogrinjek
na mizi. Cel zajtrk je bil zelo okusen. Zanimivo pa mi je bilo, ko smo se pogovarjali o tem,
kako zdrav je med.«
Tara: »Vse mi je bilo vše . Zajtrk mi je bil dober, to je pa vse.«
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Lana: »Bilo mi je vše , ko smo si v u ilnici pri gospe Nataši ogledali piramido zdrave
prehrane. Cel zajtrk pa mi je bil zelo dober.«
Darijan: »Meni pa je bilo vse dobro. Vše mi je bila risanka o zajtrku. Pri zajtrku mi je bilo
dobro vse, med, mleko, kruh, maslo in jabolko.«
Alen: »Vse mi je bilo dobro. Vše mi ji bilo, ko smo se pogovarjali o zajtrku.«
Obujmo Pepelko - otroške risbice za dober namen – Nataša erenak
Tovarna Alpina je v letošnjem letu povabila k ustvarjanju likovnih izdelkov na temo Pepelka.
Alpina bo za vsako prispelo risbico darovala 0,5 € za bolne otroke, likovne izdelke pa bodo
objavili na facebooku, strani alpina.sport. Na ta na in bodo tudi naši otroci pomagali svojim
bolnim vrstnikom.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Nastop na krajevnem prazniku – Mojca Podjavoršek
V soboto, 12. 11. 2011, smo v Šmartnem v Rožni dolini proslavili krajevni praznik martinovo s
popoldansko proslavo. Podelitev priznanj zaslužnim krajanom je popestril kulturni program,
na katerem so poleg kulturnega društva sodelovali tudi u enci naše šole. Šolarji so se
predstavili s folklorno plesno to ko pod vodstvom ge. Marjane Pikelj, na harmoniki pa jih je
spremljal Staš König. Otroci so ob instvo nasmejali tudi s ske em o gluhi ženici, ki je prala
perilo.
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Tradicionalni slovenski zajtrk – Monika Dimec
V mesecu novembru smo imeli tudi na podružni ni OŠ Šmartno tradicionalni slovenski zajtrk.
Otrokom smo ponudili rn kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Vse so z veseljem pojedli.
enci nižjih razredov so pripravili
pogrinjek ter se pogovarjali o
bontonu pri mizi. Razložili smo tudi
pregovore o hrani. Pogovarjali smo
se tudi o tem, zakaj je pomembno,
da kupujemo živila slovenskih
proizvajalcev.
V višjih razredih pa je ta dan
potekal v obliki naravoslovnega
dne. U enci so se razdelili v
skupine in sestavljali jedilnike za
zajtrk, malico, kosilo in ve erjo ter
izdelovali prehrambeno piramido.

Obisk Hermana Lisjaka – Mojca Podjavoršek
V petek, 18. 11. 2011, sta na
našo šolo prišla prav posebna
gosta, ki so se ju razveselili vsi
naši šolarji in še nekaj otrok iz
vrtca. Iz Banke Celje je prišla
gospa, ki je predstavila denar
in var evanje, zraven pa je
pripeljala svojega prijatelja
Hermana Lisjaka. Tega so bili
otroci še posebej veseli, saj jim
je prinesel bonbone. Z njimi se
je pogovarjal in zaplesal, otroci
pa so mu zapeli. Pred
odhodom pa se je z njimi še
fotografiral.
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Obiskal nas je policist – Marjana Pikelj
V petek, 11. 11. 2011, so naši prvošolci dobili prav poseben obisk. Obiskal nas je policist.
Najprej smo se z njim pogovarjali o varnosti v prometu in kdaj smo kot pešci najbolj vidni.
Zunaj smo si ogledali in tudi preizkusili, kako pravilno pre kamo cesto in kakšna je varna hoja
po njej. Ob koncu dneva pa nam je gospod policist razkazal še policijski avto in opremo, ki jo
uporablja pri svojem delu. Najbolj zanimivo je bilo, ko je vklju il sireno.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Na kažipotih smeri
ves as nas skrbi,
kam te ejo naše poti.
A kažipotov k sre i ni,
to so naše poti,
tu so naše sledi.
Sledi o dejavnostih, ki smo jih po eli v mesecu decembru, so pred vami v tej številki Voj a. Prijetno
branje pa veliko lepih poti vam želimo.

Uvrstitev naših u encev in u enk na državno prvenstvo v košarki – Robert Suholežnik
Letos so se de ki in deklice uvrstili na državno prvenstvo v košarki. To je najve ji uspeh do sedaj. Da so
ustvarili tak rezultat, pa so morali oboji iti skozi težke tekme.
Deklice so najprej postale ob inske prvakinje, nato so v polfinalu podro nega tekmovanja osvojile
drugo mesto, na finalu podro nega pa zopet drugo mesto. Našo šolo so zastopale: Videnšek Neža,
Legvart Alenka, Opr kal Mojca, Osmanaj Florjentina, Legvart Mateja, Žibret Anja, Ro nik Anja, Ana
Marija Bobik, Ribi Zara, Žolnir Nina, Petek Patricija, Ana Gobec, Kra un Urška, Kova Lara, Hostnik
Manica in Petrej Kristina.
De ki so najprej postali ob inski podprvaki, nato zmagali na polfinalu podro nega tekmovanja in postali
podro ni prvaki. Našo šolo so zastopali: Miha Bojanovi , Herlah Miha, Kramar Klemen, Rauter Tilen,
Samec Jure, Kozole Klemen, Hren David Tian, Oven Skaza Luc, Ar an Miha, Kov e Matic, Poto nik Nik,
Špegli Janez, Dobovi nik Tilen, Goršek Aljaž, Kristjan Gaber in Bezovšek Amadej. Vsem estitamo za
borbeno igro in športno vedenje.
Ekipa ŠKL v drugem delu tekmovanja – Robert Suholežnik
Po zmagah doma proti ekipi iz OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Franja Malgaja iz Šentjurja (OŠ Vojnik :
OŠ Primoža Trubarja Laško 72:18,
OŠ Vojnik : OŠ Franja Malgaja Šentjurj 58 : 30), je naša ekipa zasedla drugo mesto v skupini. Sedaj
akamo na žreb, kjer se bi igralo tekmovanje na izlo anje. estitamo ekipi ŠKL.
3. športni dan – Robert Suholežnik
Tretji športni dan smo izvedli v Celju, kjer smo opravili testiranje plavanja za pete in šeste razrede,
enci od sedmega do devetega razreda pa so imeli razli ne športne aktivnosti v sklopu kompleksa
Golovec.
Medob insko prvenstvo v odbojki – Robert Suholežnik
V mesecu decembru je potekalo medob insko prvenstvo v odbojki za starejše de ke. Naša šola je
osvojila drugo mesto v skupini in se poslovila od nadaljnjega tekmovanja. Vseh udeležencem estitamo
za dobro igro.
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Tekmovanje iz slovenš ine za Cankarjevo priznanje 2011/2012 – Amalija Kožuh
Letošnja izbira besedil za tekmovanje je bila povezana z Evropsko prestolnico kulture 2012 (Maribor in
ostala partnerska mesta s severovzhodnega dela), sa je bil naslov tekmovanje Pisave prestolnice
kulture. U enci so brali razli na literarna dela, razli ne umetniške izraze –
pisave: od pravljic, klasi nih spominskih zgodb do problemskih, provokativnih zgodb. Tako kot so bila
pestra dela, ki so jih u enci brali, tako so bili razli ni odzivi na izbrana besedila (pri u encih in javnosti).
V vodenem razgovoru z mladimi bralci smo na pripravah odkrivali razli ne možnosti razumevanja
vsebine, medbesedilne primerjave, aktualizacijo besedil.
Tekmovanje je potekalo 8. decembra in se ga je udeležilo 107 u encev od 2. do 9. razreda.
Bronasto priznanje so dosegli:
2. razred: Saša Špegelj, Ema Ban, Pina Berk, Eva Leskovšek, Lana Roba er, Urh Vode nik;
3. razred: Lara Vozli , Lana Apotekar, Ava Boštjan , Urh eperlin, Patrik Šibanc, Miha akš, Jaka
Ko et, Anita Kramar;
4. razred: Kamil Wahibi, Mia Margu , Maja Sivka, Eva Poto nik, Lana Zupanc Rojc, Tadeja Pogladi ,
Laura Šarlah;
5. razred: Evelina Pristovšek, Špela Gosnik, Pika Herlah, Anja Kitek, Ana Zeme;
6. razred: Nastja Zupanc, Manica Hostnik, Adam Wahibi, Ana Del njak, Adrian Ledl;
7. razred: Tinkara Žnidar, Tim Krhlanko, An elija Lara or evi , Gašper Trupej, Ana Marija Krajnc,
Patricia Petek, Timea Štravs;
8. razred: Tilen Dobovi nik;
9. razred: Maruša Marš, Sara Krištof.
Vsem za doseženo priznanje estitamo! Na regijsko tekmovanje sta se uvrstila Tilen Dobovi nik in
Maruša Marš.
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Tudi v mesecu decembru smo izvedli zbiralno akcijo odpadnega papirja. Tokrat smo zbrali 3005 kg
papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so pridno zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali.
Boži ek na obisku – Mateja Fidler
December je mesec pri akovanj. Pripravljali smo prireditve,
darilca, krasili u ilnice in se neskon no veselili prihoda
Boži ka. Zadnji dan pouka smo se posedli okoli osvetljene
smre ice in ga s skupnimi mo mi priklicali. Prišel je sivolas
mož in sedel med u ence. Prebral nam je zgodbico Vilibald.
Potem je Boži ek obiskal še posamezne razrede, kjer
jeu encem razdelil bonbon ke in nekaj pisal. U enci so mu
zapeli pesmico, nato pa mu pomahali v slovo z željo, da se
naslednje leto zopet vrne.
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Predprazni ni koncert – Emilija Kladnik Sor an
16. decembra popoldan so se ljubitelji petja zbrali v avli OŠ Vojnik na koncertu mladinskega zbora.
Sodeloval je tudi otroški zbor od 3. do 5. razreda in dekliška vokalna skupina, v kateri pojejo nekdanje
enke naše šole. Pod vodstvom Emilije Kladnik Sor an je zazvenel pester program boži nih pesmi.
Poslušalce je pozdravila Ana Marija Krajnc, vmes pa sta o pomenu boži a razmišljala ga. Ivica Kos in
njen vnuk Izak Ravnak. Sodelovali so tudi instrumentalisti: elistka Tinkara Le nik, violinistka Barbara
Tadina, flavtistka Tinkara Žnidar ter skupina pevcev otroškega zbora z Orffovimi glasbili. Iz vrst vokalne
skupine sta na klavirju spremljali petje zborov Vesna Kotnik in Janja Belej, s flavto Maja Srebo an in s
kitaro Martina Zorko. Kot vokalni solisti so zapeli Gašper Mar , Vesna Kotnik in Urška Opr kal.
Koncert so zaklju ili s pesmijo Kaj prineslo nam bo leto?, ki jo je spremljala Lara An elija or evi , in je
tudi sestavni del letošnje uradne estitke naše šole.
Poslušalci so v pretesni avli z navdušenjem spremljali koncert, vsi nastopajo i (okoli 140 pevcev) pa so
prejeli številne estitke za ubrano izvajanje.
Izlet v London – Dragica Filip
Pa smo do akali 9. december in štiridnevno potovanje v London. Udeležilo se ga je 32 u encev naše
šole in tri u iteljice. Prvo doživetje je bila že vožnja z letalom, saj je kar precej u encev letelo prvi .
Kasneje smo se udili mestnemu vrvežu najrazli nejših ras ljudi, “prometu po levi” ter veli astni
arhitekturi. V hotelu nas je vsako jutro akal tipi ni angleški zajtrk, v mestu pa smo si privoš ili Fish and
Chips. Kmalu smo osvojili pravila na podzemni postaji. Na Greenwichu smo prestopali iz vzhodne na
zahodno poloblo, vožnja z ladjo po Temzi nam je omogo ila ob udovanje Tower Bridge-a, London Eyea, parlamenta in Big Ben-a. V naravoslovnem muzeju smo videli ogromna okostija dinozavrov, kitov,
simulacij naravnih nesre , poiskali smo informacije o živalskem in rastlinskem svetu. Peš smo se
odpravili do Buckinghamske pala e, kjer domuje kraljeva družina. Na znameniti aveniji, ki vodi do
pala e, nas je presenetila parada. Pred pala o je potekala tudi znamenita kraljeva menjava straže. V
svetovno znanem muzeju voš enih lutk Madame Tussauds smo se imeli priložnost, da smo se
fotografirali s svojimi idoli iz sveta športa, filma, glasbe ali politike.
enci so bili tako navdušeni
nad Anglijo, da so za eli med
seboj komunicirati kar v
angleš ini.
V ponedeljek smo London
zapustili polni odli nih vtisov.
Veliko vlogo je imela odli na
vodi ka Špela in organizacija
Twin. Pohvalila bi tudi vse
ence, ki so se izkazali za zelo
odgovorne in zanesljive ter bili
kljub naporu in pomanjkanju
spanja polni dobre volje.
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Novoletna prireditev – Anka Krajnc
Vsako leto obiš ejo otroke po vsem svetu trije dobri možje. Nasujejo jim upanje in razvedrijo obraze.
Tudi v KD Vojnik nas je v sredo, 21. 12. 2011, na prireditvi obiskal Boži ek, ki pa je imel veliko skrbi. S
pomo jo pal kov in snežink je na skrbi kmalu pozabil. Dramski krožek in drugošolci so z igro, plesom
in petjem popestrili zimski ve er. Zbor najmlajših in zbor Forte pa sta s pesmijo našla pot do vsakega
srca. Tako smo isto zares stopili v predboži ni arobni as, ki lahko traja in traja le, e v drobnih
stvareh prepoznamo lepoto trenutka. Vse dobro v letu 2012.
Obiskal nas je Boži ek – Anka Krajnc
Posebno veselje je otrokom pripravil
Boži ek, ki je obiskal drugošolce. V eni roki
je imel pismo, v drugi pa veliko vre o. Ko
smo mu zapeli boži no pesem, nam je
prebral pismo, nato pa smo z velikimi
kami in radovednostjo odprli vre o, kjer
se je skrivalo še ve je presene enje. Starši
so pisali Boži ku, da otrokom v 2. razredu
primanjkuje igra . Želja se jim je uresni ila.
Staršem se zahvaljujemo za prijetno
presene enje, Boži ku pa smo obljubili, da
bomo na igra e skrbno pazili.

Veselo v novo leto – Barbara Ojsteršek Bliznac
Leto 2011 smo na OŠ Vojnik zaklju ili s kulturnim dnem, ki smo ga poimenovali Veselo v novo leto.
enci so imeli pouka prost dan, kljub temu pa so na šoli potekale celo dopoldne zanimive dejavnosti.
Prvo šolsko uro so si u enci s svojimi razredniki izrekli voš ila ter nekateri izmenjali boži na darila, že
od druge ure naprej pa so se lahko priklju ili eni od delavnic (likovni, modelarski, družabnim igram,
ogledu filma) ali pa se naplesali na šolskem plesu v telovadnici. Za novoletno vzdušje je poskrbel tudi
novoletni sre elov z lepimi dobitki.
Šolsko tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet
Šolsko tekmovanje iz astronomije je potekalo 1. decembra 2011. Tekmovalo je 28 u encev iz 7., 8. in 9.
razreda. Bronasto priznanje je doseglo 9 u encev, in sicer Sara repinšek, 9. a, Sara Jakop 9. c, Miha
Jug, 8. d, Brigita Krajnc, 8. b, Tilen Rauter, 8. a, Aljaž Zakošek, 8. d, Tilen Dobovi nik, 9. b, Tadeja
Dolšek, 9. c, in Lea Vrhovnik iz 8. a. Sara repinšek se je kot najboljša uvrstila na državno tekmovanje.
estitamo.
Državno tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet
Državno tekmovanje iz astronomije je potekalo 17. decembra 2011 v Murski Soboti. Na tekmovanju se
je zbralo 220 najboljših u encev iz celotne Slovenije. Med njimi je bila tudi Sara repinšek. Uvrstila se
je med najboljših trideset in si prislužila zlato priznanje. estitamo.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Projekt Holiday Card Excange – Maja Kova
V letošnjem šolskem letu naša šola že drugo leto sodeluje v mednarodnem projektu Holiday 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 koledar Slovenije. Pripravili smo pakete in jih poslali v ZDA v
Kalifornijo in Ilinojo, v Kanado, v Sierra Leone, Pakistan, Rusijo in na Tajvan.
Nekaj voš ilnic smo tudi že prejeli. Pisali so nam prijatelji iz ZDA iz Kalifornije in Ilinoje, s Tajvana,
Pakistana in Kanade. Njihove pošte smo se zelo razveselili, še posebej vše in zanimivo pa je u encem
bilo »branje« tajvanskih pismenk. Z u enci s Tajvana smo se tudi videli in pogovarjali preko Skypa. Mi
smo s poukom ravno za eli (slišali smo se ob 8.00 po našem asu), oni pa so z njim pravkar kon ali (ura
na Tajvanu je bila 16.00).
V telovadnici naše šole smo pripravili tudi razstavo prejetih voš ilnic. Pri akujemo še pošto s Sierra
Leone in iz Rusije.
Ve o projektu si lahko preberete in ogledate na naši spletni strani.
Po celem svetu šlo bo novo leto – Nataša
erenak
Otroci iz vrtca in šole POŠ Socka so v
ponedeljek, 19. 12. 2011 že pri akali novo leto.
Z novim letom so potovali po državah, s
katerimi so si dopisoval. S plesom, glasbo in
igro so predstavljali te države.
Ob prebiranju voš ilnic so ugotovili, da so želje
otrok vsega sveta povsod enake: mir, ljubezen,
prijateljstvo in zdravje. Vse to pa otroci in
iteljice POŠ Socka želimo tudi vsem vam.

Miklavžev sejem in novoletni bazaar - Nataša Poto nik
Že tradicionalno smo se z izdelki naših u encev POŠ Socka
predstavili na Miklavževem sejmu v Novi Cerkvi, ki ga
organizira Turisti no društvo Nova Cerkev.
Veliko obiskovalcev se je ustavilo pri naši stojnici in prav vsi
so ob udovali naše lepe izdelke.
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Izdelke naših otrok in tiste, ki so jih izdelali u itelji na novoletnih delavnicah, smo ponudili v prodajo na
skupnih govorilnih urah v šoli. Zbrana sredstva smo namenili Šolskemu skladu.
Vsem staršem in krajanom se zahvaljujemo za obisk in nakup izdelkov.
Primož Suhodol an na obisku - Nataša erenak
V prazni nem decembru nas je obiskal pisatelj Primož Suhodol an. U enci so ga z navdušenjem sprejeli
in prisluhnili njegovim šaljivim dogodivš inam. Primož Suhodol an je u ence do solz nasmejal in
zagotovo pripomogel, da bodo u enci z veseljem prebirali zgodbe iz njegove zakladnice.
Obisk sta nam omogo ila Krajevna skupnost Nova Cerkev in Turisti no društvo Nova Cerkev, za kar se
jima najlepše zahvaljujemo.
Jelkovanje – Lidija Vre ko
Tudi letos je k nam na obisk prišel
nasmejani Boži ek s prijateljico
Pal ico. Nejc in Urška sta nam boži no
rajanje popestrila s harmoniko. Vsi
smo zaplesali, se nasmejali in se
veselili prihoda novega leta.

Prazni ni december v OPB - Nataša
Poto nik

Pravijo, da je december najbolj prazni ni mesec
v letu. V OPB Socka smo se skupaj potrudili in si
ta mesec resni no polepšali. Izdelovali smo
okraske iz slanega testa, naredili mobile za
krasitev oken, poslikali šolska okna in okrasili
šolske hodnike ter naš razred. Narisali smo vsak
svoj koledar za leto 2012, se pogovarjali o dobrih
decembrskih možeh in vsakemu napisali ali
narisali pismo s svojimi željami. Zadnji teden
decembra smo brali pravljice o Boži ku, severnih
jelenih in o zimski deželi. Žal nam narava ni bila
naklonjena s snegom, saj smo si zelo želeli
ustvarjati razne podobe iz snega.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Miklavžev sejem v Novi Cerkvi - Petra
Ofentavšek
Sodelovanje na Miklavževem sejmu, ki ga prireja
Turisti no društvo Nova Cerkev, nam je vedno v
ast in veselje. Krajanom predstavljamo in tudi
prodamo svoje ro no izdelane izdelke. Tokrat
smo ponujali pti je hišice in lesene zaboj ke.
Vsak razred pa je izdelal tudi isto svoje
voš ilnice z otroškimi boži nimi motivi, ki jih
starši in krajani vedno z veseljem kupijo. Otroci
so bili navdušeni nad prodajo, sami so okrasili
stojnico, vodili blagajno in prodajali izdelke.
enci pomagajo pticam - Ida Grobelnik
Otrokom je hranjenje in opazovanje ptic ob krmilnici eden prvih korakov pri razvijanju vrednot
ohranjanja narave.

Naša krmilnica je v šolskem parku.
Uredili smo tudi talno krmiš e, saj
vemo, da se nekatere vrste ptic
hranijo samo a tleh.
Tudi loj je priporo ljiva hrana za ptice,
zato smo izdelali lojne poga e in jih
obesili na drevo.

Ko se bo zima poslovila, nas bodo ta
drobna in nežna bitja spet
razveseljevala in se nam oddolžila za naš trud. Pomlad brez š ebetanja in žvrgolenja res ne bi bila prava
pomlad.
Gospe Ireni Krajnc, lanici Turisti nega društva, se zahvaljujemo
za pripravo materiala za poga e.
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Novoletna prireditev - Suzana Jelenski Napotnik
V etrtek, 15. 12. 2011, smo na POŠ Nova Cerkev
pripravili novoletno
prireditev z naslovom V deželi škratov in vil. S
plesnim, dramskim in pevskim programom so se
predstavili otroci šole in vrtca. Nagajivi škratki so
nas popeljali v pravlji no deželo, kjer smo skupaj
odkrivali zaklade, skrivnosti in stare modrosti.
Zaželeli so nam nagajivo, radovedno, zdravo, sre no
in veselo leto 2012.

Primož Suhodol an na obisku – darilo otrokom KS in TD Nova
Cerkev-Ida Grobelnik
Primož Suhodol an je tisti mladinski pisatelj, ki ga mladi bralci
naravnost obožujejo in med seboj kar tekmujejo, kdo je prebral
ve njegovih knjig. Že vrsto let zmaguje na tekmovanjih Moja
najljubša knjiga. Decembrsko sre anje s pisateljem je bilo en sam
“velik hec”.
PRIMOŽ SUHODOL AN = HUMOR + SMEH +ZABAVNE ZGODBE = NASMEJANI
OTROŠKI OBRAZI.

Krajevni skupnosti in Turisti nemu društvu iz Nove Cerkve se za
sponzorstvo pisateljevega obiska lepo zahvaljujemo.

Kulturni dan – Ida Grobelnik
23. decembra smo imeli jelkovanje z Boži kom. V
telovadnici so se nam na rajanju pridružili tudi najmlajši
iz vrtca. Ker dobri možje vse vedo, je tudi Boži ku prišlo
na ušesa, da nas je pred kratkim obiskal pisatelj Primož
Suhodol an in nam zato prinesel nekaj njegovih knjig.
Prazni ni malici je sledil šolski kino v telovadnici. Zadnji
dan v letu smo preživeli prijetno. Naj bo takšnih dni v
novem letu še veliko.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Boži ek v kulturnem domu – Monika Dimec
V mesecu decembru nas je tudi v Šmartnem obiskal Boži ek. Darila so pripravile prizadevne lanice
Rde ega križa. U enci gledališkega krožka so nastopili z igrico Pavliha no e v šolo. Otroci so z
navdušenjem spremljali navihanega Pavliho, z njim sodelovali ter odgovarjali na njegova smešna
vprašanja.

Novoletna prireditev – Maja Drobni Grosek
V decembru smo pripravili novoletno prireditev z naslovom Predboži na zmeda. U enci so nas popeljali
v dom neke družine ter nam prikazali, kako lahko še tako velika nesre a, prinese sre en konec. V asu
prireditve se je odvijal tudi bazar, kjer smo zbirali sredstva za nakup novega fotoaparata, s katerim
bomo lahko ovekove ili vsako iskrico našega šolskega dogajanja.

Obisk Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju – 4. in 5. razred – Maja Drobni Grosek
V za etku decembra smo se z u enci 4. in 5. razreda odpravili na izlet v Šaleško dolino. Tam naj bi si
ogledali premogovnik Velenje z muzejem, vendar nam je pot prekrižala »nesre a« z avtobusom. Nekaj
asa smo morali po akati, vendar nas veselje ni zapustilo. Dobili smo isto nov avtobus, ki nas je varno
pripeljal do Velenja. Tam se je vse odvijalo z bliskovito hitrostjo. Najprej smo se spustili 180 m globoko
s starim rudniškim dvigalom iz leta 1888. Raziskali smo vsak koti ek in si ogledali razli ne multimedijske
predstavitve, ki so nam pomagale, da smo lažje razumeli, kako so knapi živeli. Doživeli smo celo
simulacijo rudarske nesre e in razstreljevanja v premogovniku in moram priznati, da so se nam tla
dodobra zatresla.
Pot nas je utrudila, zato smo si
privoš ili pravo rudarsko malico v
najgloblje leže i jedilnici v Sloveniji.
V zunanjem delu muzeja pa smo si
nato ogledali rno in belo
garderobo, knapovsko stanovanje
in se seznanili z legendo o skoku ez
kožo.
Dan je minil, kot bi mignil in domov
smo se vrnili sre ni in polni novih
vtisov. Pa sre no!
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Certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja – Majda Rojc
Na za etku šolskega leta 2010/11 smo se odlo ili, da poskusimo pridobiti certifikat Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja. Prijavili smo se v program Inštituta za kakovost in meroslovje iz
Ljubljane. Vse dejavnosti je prevzela gospa Olga Kova kot vodja strokovnega aktiva. V sodelovanje v
aktivu so bile povabljene še kolegice: Nataše erenak, Ida Grobelnik, Tanja Hedžet, Majda Jelen, Maja
Kova in Simona Žnidar. Vsaka od njih je prevzela vodenje enega krožka kvalitete. Po intenzivnem
enoletnem delu je gospa Kova , usposobljena notranja presojevalka, pregledala, ali izpolnjujemo vse
predpisane zahteve. Potrebna poro ila in druga gradiva je posredovala Inštitutu za kakovost in
meroslovje. Na miklavževo, 6. 12. 2011, so nas obiskali trije zunanji presojevalci z Inštituta za kakovost
in meroslovje: gospod Peter Kunc, Marinka Dodi in Marta Licardo. Njihov plan presoje je bil obsežen.
Natan no so preverili in presodili kvaliteto na slednjih podro ij dela šole:
voditeljstvo in vodenje, (notranje in zunanje komuniciranje, sodelovanje s starši in u enci,
vertikalno in horizontalno povezovanje);
razvoj zaposlenih;
vodenje projektov (razvoj, posodabljanje, projekti, izboljševanje);
obvladovanje dokumentacije (vodenje kakovosti; izboljševanje, notranje presoje);
razredniki sedmih razredov (na rtovanje dela, medpredmetno povezovanje, dnevo dejavnosti,
sodelovanje z u enci in starši, vertikalno in horizontalno povezovanje, analiza dela, izboljšave);
aktiv angleški jezik (na rtovanje dela, spremljanje in poro anje, razvoj zaposlenih, sodelovanje s
starši, vertikalno povezovanje, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami);
ra unovodstvo;
POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, POŠ Šmartno v Rožni dolini;
tehni na služba (vodenje virov, notranje komuniciranje, nabava, izboljševanje);
knjižnica (na rtovanje dela, viri, komunikacija, vzgojno-izobraževalni proces, izboljševanje);
svetovalni delavki (delo z u enci s posebnimi potrebami, delo z nadarjenimi u enci, notranja
komunikacija, sodelovanje z u enci in starši);
razredni arke in vzgojiteljice v 1. razredu in vodja podaljšanega bivanja (sodelovanje s starši,
komunikacija, vzgojno-izobraževalni proces, izboljševanje);
kuhinja (notranje in zunanje komuniciranje, nabava, izboljševanje).
Presojo smo ob prvem pregledu uspešno opravili.
V etrtek, 5. 1. 2012, smo imeli slavnostno podelitev certifikata. Pripravili smo program, v katerem so
sodelovali otroci Vrtca Mavrica, naši u enci, delavci šole, naše bivše u enke, starši in lokalna skupnost.
Certifikat nam je podelila gospa Sonja Zavrl, direktorica za podro je izobraževanja z Inštituta za
kakovost in meroslovje. Za dobljeni certifikat nam je v imenu ob ine estital gospod župan Benedikt
Podergajs.
Prireditev je bila po mnenju obiskovalcev zelo prijetna in zabavna. Tudi gostitelji smo bili zadovoljni in
ponosni.
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniška obdelava: Jure Urani
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
Vsak tiho zori
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.«
Tone Pavček

Omenjeni verzi in še mnogi drugi že več kot dva meseca odmevajo po naši šoli. So namreč
rdeča nit bralnega projekta, ki tudi letos zelo uspešno poteka na naši šoli in v katerega se
vključuje vedno več učencev. Veseli nas, da ga z navdušenjem podpirate tudi starši in se s tem
še kako dobro zavedate pomena branja.
Kaj vse pa smo v prvem letošnjem mesecu počeli na naši šoli, si preberite v tej številki Vojča.

Noč branja – Ivanka Krajnc
20. in 21. januarja letos se je na naši šoli odvijal
prav poseben dogodek, to je Noč branja. Pridni
bralci, brez katerih tega prazničnega večera in
noči gotovo ne bi bilo, so v šolo prišli malo pred
18. uro. Po uvodnem pozdravu so se namestili v
»spalnice«, nato pa so se zbrali v šolski knjižnici,
ki je bila za to noč še posebej lepo okrašena.
Tukaj smo imeli literarni večer s priznano
publicistko in novinarko go. Manco Košir.
Pogovor z njo je vodil g. Aleš Kolšek. Za prijetno
vzdušje ob svečkah je poskrbela harfistka
Veronika Tadina, naša bivša učenka, ter Manca
Prislan s svojo violino. Trije naši učenci so tukaj predstavili svoje literarne prispevke. Čeprav so
mogoče koga od učencev, ki so sedeli na blazinah na tleh, bolela kolena, sem prepričana, da je
to zdaj že minilo, v njihovih srcih pa so gotovo ostale lepe misli in mnoga življenjska spoznanja,
ki nam jih je zaupala naša gostja.
Po dobri večerji, ki smo jo imeli za tem, je za učence sledilo delo v štirih delavnicah, ki so trajale
od 21. ure pa do enih zjutraj. Tu so učenci ustvarjali besedne, likovne in plesne umetnine. V
delavnici Kreativno pisanje, ki jo je vodila ga. Amalija Kožuh, so kovali rime in rimarije, pisali
pesmi in grafite. Učenci so bogatili besedni zaklad ob različnih besednih igrah, ki jih je zanje v
delavnici pripravila in vodila ga. Barbara Ojsteršek Bliznac. Delavnico Pavček v pesmi in plesu je

vodila ga. Milanka Kralj. Učenci so se prijetno
razmigali in spoznali, da se da ob pravi pesmi
tudi zaplesati. Ga. Milena Jurgec je s svojo
»ekipo likovnic« ilustrirala literarne prispevke, ki
so jih učenci ustvarili na literarnem natečaju.
Zelo živo in prijetno pa je bilo tudi pri delavnici
Minute do zmage, kjer so se učenci pomerili v
literarnem kvizu. Ta delavnica pa se je pod
mojim vodstvom odvijala v knjižnici. Vsem, ki se
niste hudovali, ko so vas otroci ob pol noči ali pa
še kasneje poklicali za pomoč pri odgovorih, se
prijazno zahvaljujemo.
Ob pol dveh zjutraj smo ob bralnih lučkah učitelji brali otrokom odlomke svojih najljubših knjig.
Z branjem so učenci še nadaljevali, dokler se niso pogreznili v zaslužen spanec.
Iz najljubših Pavčkovih verzov po izboru otrok je na hodniku naše šole nastala čudovita likovna
pesem Pesem v pesmi, ki jo je v poznih nočnih urah pripravila ga. Anka Krajnc, pridno pa ji je
pomagala naša ravnateljica ga. Majda Rojc, ki je ves čas pri projektu tudi sodelovala.
Naslednje jutro smo po zajtrku imeli ogled razstave ter podelitev nagrad literarnega natečaja.
Bralni dogodek na naši šoli je bil zelo zanimiv in uspešen, zato bomo s takimi dejavnostmi še
nadaljevali.
Šolski parlament ‐ Simona Žnidar
V ponedeljek, 23. 1 . 2012, je na temo »JUNAKI NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ« zasedal
šolski parlament.
S pomočjo Maše Arčan in Mirjam Golež ga je uspešno vodila Sara Črepinšek.
Predstavniki oddelčnih skupnosti so se pogovarjali o vplivih generacij na mlade (kulturna
različnost, socialne ovire, ekonomske ovire…), vplivu medijev na oblikovanje junakov, dobrih
praksah medgeneracijske solidarnosti, junakih mladih danes in nekoč. Ugotavljali so, v kolikšni
meri mediji ter nove informacijsko‐komunikacijske tehnologije mladim približujejo realne in
virtualne skupine junakov, kako socialna omrežja vplivajo na stike med ljudmi, kakšne so razlike
med virtualnimi in vrstniškimi junaki. Pozabavali so se tudi z razmišljanji okoli resničnostnih
šovov in njihovem vplivu na samopodobo mladostnika in z navideznim svetom različnih igric, s
katerimi mladi preživljajo prosti čas.
Na občinskem otroškem parlamentu nas bodo zastopali: Sara Črepinšek, Maša Arčan in Tim
Krhlanko.
Četrtfinale državnega prvenstva v košarki – Robert Suholežnik
Naša šola je bila organizatorka četrtfinala državnega prvenstva v košarki za starejše dečke in
deklice. Obe ekipi sta bili uspešni in se uvrstili v polfinale. Deklice so se pomerile z OŠ Ivana
Cankarja iz Trbovelj in OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki, dečki pa z OŠ Blanca in OŠ Preserje
pri Radomljah. Ekipa deklic je osvojila drugo mesto, ekipa dečkov pa prvo. Vsem igralcem in
igralkam čestitke za borbeno igro. Zahvala tudi navijačem za bučno podporo.

Medobčinsko prvenstvo v košarki za mlajše
dečke in deklice v znamenju OŠ Vojnik
– Robert Suholežnik
Za uspešnimi predstavami starejših učencev
in učenk prihajajo tudi mlajši. Obe ekipi sta
zmagali in postali medobčinski prvaki. Ekipo
učencev so sestavljali: Jure Samec, Janez

Špeglič, Tadej Oprčkal, Nejc Kovče, Vid
Rauter, Nik Potočnik, Aljaž Goršek,
David Tian Hren, Jaka Samec, Blaž Ivec,
Jakob Hrovat, Jernej Oblonšek in Golub
Leon. Za ekipo deklic so igrale: Ana
Gobec, Zara Ribič, Nina Žolnir, Urška
Kračun, Lara Kovačič, Patricija Petek,
Kristina Petrej, Manica Hostnik, Maja
Helbel, Heidi Borinc in Eva Majcen.
Čestitamo!
Ekipa ŠKL praktično v četrtfinalu – Robert Suholežnik
V osmini finala nam je žreb namenil ekipo OŠ Notranji odred iz Cerknice. Prvo tekmo je naša
šola visoko zmagala (28:57), druga tekma pa nas čaka v mesecu februarju pri nas. Glede na
visoko zmago v gosteh je pričakovati tudi zmago doma pred našimi glasnimi navijači in uvrstitev
v četrtfinale.
Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh
V četrtek, 26. 1. 2012, je na Osnovni šoli Polzela potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo
priznanje. Udeležila sta se ga Tilen Dobovičnik, 8. b in Maruša Marš, 9. b. Učenca na tej stopnji
tekmovanja nista dosegla priznanja.
Občinski otroški parlament – Mojca Guček
V sredo, 25. januarja 2012, je v Narodnem domu v Celju potekal občinski otroški parlament.
Sprva smo poslušali nagovor učencev soorganizatorja otroškega parlamenta OŠ Lava Celje.
Učenca sta predstavila slovensko vrhunsko športnico Urško Žolnir, ki sta jo v intervjuju
podrobno povprašala o njenih uspehih in načrtih za v prihodnje. Nato so bile predstavljene
teme, za tem pa je sledilo delo v skupinah.
Naslov prve delavnice je bil Generacijska in medgeneracijska povezanost, v kateri je sodelovala
naša učenka Sara Črepinšek. Druga delavnica je imela naslov Junaki našega časa. V njej je našo
šolo zastopal učenec Tim Krhlanko. Virtualna resničnost ‐ od vrstniških do virtualnih junakov pa
je bila tretja delavnica, kjer je svoje ugotovitve in predloge strnila naša učenka Maša Arčan.
Maša je ugotovitve in predloge skupine predstavila pred vsemi udeleženci občinskega otroškega
parlamenta.

Po uri in pol dela v delavnicah smo se ponovno zbrali v glavni dvorani Narodnega doma ter
poslušali zaključke, ki so jih oblikovale posamezne skupine. Vsi udeleženci so imeli možnost
vključitve v razpravo. Naši trije učenci so se na parlamentu odlično odrezali.
Regijski otroški parlament bo na OŠ Dobrna 16. februarja 2012. Našo šolo bo zastopala Sara
Črepinšek.

UČNI USPEH NA 1. REDOVALNI KONFERENCI – Majda Jelen

PODRUŽNIČNE ŠOLE

Tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič
Devetošolci so imeli v četrtek, 12. januarja tehniški
dan na temo duševnega zdravja in izbire bodočega
poklica. Omenjene teme so spoznali v obliki treh
delavnic z naslovom Spoštujem se in se sprejemam,
Stres, Predstavitev spletne strani z informacijami o
srednjih šolah in vpisu.
1. delavnica
Sprva so učenci iz seznama pozitivnih trditev izbrali
eno trditev, ki za njih najbolj drži in jo nadaljevali z
besedama »zato, ker«. Učenci so morali trditve
utemeljevati na podlagi lastnih izkušenj. Vsi učenci so razložili izbrano pozitivno trditev in bili
pozvani k nadaljnjim razlagam pozitivnih afirmacij. Nato so izžrebali listek z imenom svojega
sošolca ter poleg zapisali pozitivno značilnost, zunanjo‐ telesno in značajsko oziroma
osebnostno. Zapisi so bili anonimni. Sledilo je branje zapisov in pogovor o občutkih učencev, ko
so sami izbirali pozitivne trditve o sebi, in kaj so doživljali, ko so pozitivna mnenja o sebi slišali
od sošolcev. Cilj delavnice je bil utrditi pozitivno samopodobo.
2. delavnica
Delavnico smo začeli z zgodbo o Manci, ki zadnje dni slabo spi, pogosto hodi v hladilnik, se
zapira v sobo in noče govoriti z domačimi. Vse to zaradi pisnega testa in oddaje obrazca za vpis
v srednjo šolo. Verjetno se strinjate, Manco je doletel stres. Temu se v današnjem življenju ne
moremo izogniti. Kako je, ko smo pod stresom so devetošolci občutili pri vaji, ko so morali v
skupini pod vodstvom kiparja oblikovati kip z naslovom stres.
Stres je lahko pozitiven ali negativen, kako se pri posamezniku kažejo znaki stresa oz.
preobremenjenosti in kako se z njim spopasti, so bile teme, ki smo jih obdelali s pomočjo
delovnega lista. Delavnico smo zaključili z dihalnimi vajami, ki so nas sprostile.
3. delavnica
Predstavnica Študentskega društva za
razvoj medijev Mihec je v računalniški
učilnici predstavila spletno stran z
informacijami o srednjih šolah in vpisu.
Nato so učenci odšli na celjsko sejmišče,
kjer se je odvijal Festival izobraževanja in
zaposlovanja. Predstavljale so se srednje
šole, fakultete, Zavod za zaposlovanje,
delodajalci in obrtniki. Učenci so bili z
ogledom in praktičnim prikazom zelo
zadovoljni. Zagotovo jim bo to olajšalo
odločitev in izbiro poklicne poti.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Zbiralna akcija starega papirja – Maja Drobnič Grosek
V mesecu januarju smo na naši podružnici zopet
izvedli zbiralno akcijo starega papirja. Starši in
učenci so se tokrat zelo potrudili, saj je zabojnik
postajal vse bolj poln, mi pa smo si z nošenjem
papirja dodobra utrdili mišice.

Tehniški dan – Maja Drobnič Grosek
Četrtošolci so v okviru dnevov dejavnosti
izdelovali avtomo‐bilčke na notranji pogon.
Nata‐nčno so si ogledali navodila, si
pripravili material in začeli z delom.
Ugotavljali so, da je delo veliko bolj zapleteno, kot so si na začetku predstavljali. Vendar jim je
uspelo.
Petošolki pa sta se poigrali z vremenom. Izdelali sta barometer, dežemer in s pomočjo
prognostične karte napovedovali vreme.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Naravoslovni dan – Sabina Penič, Suzana Jelenski Napotnik
Učenci 1. in 2. razreda smo v torek, 31.01.2012, obiskali g.
Otona Samca v Polžah. Ogledali smo si vodomersko postajo,
Soržev mlin in ostala gospodarska poslopja.
Gospod Oton nas je z veseljem popeljal po njegovih
jutranjih opravilih ‐ v hišo smo prinesli drva, skupaj smo
zakurili krušno peč, štedilnik na drva ter skuhali domač čaj.
Pripovedoval nam je o življenju nekoč, nam pokazal veliko
starih predmetov in razložil, za kaj so jih uporabljali.
Zlezli smo na krušno peč, se sladkali s suhim sadjem in
orehi. Za malico pa smo si privoščili domač kruh z medom.
Luščili smo koruzo in kar tekmovali, kdo bo bolj priden.
Bilo je prijetno, zanimivo in poučno, dopoldne pa je kar
prehitro minilo.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
2. roditeljski sestanek POŠ Socka – Nataša Čerenak
V mesecu januarju smo imeli za starše drugi roditeljski sestanek. Predstavili smo jim dosedanje
delo in plan dela za naprej. Skupaj s starši smo se odločili, da bodo učenci tudi tokrat sodelovali
na tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Na skupnih delavnicah v februarju pa
bomo izdelali kostume.

S Smetkom po smeti (mednarodni projekt) ‐
Nataša Čerenak
Ker je naša šola v neokrnjeni naravi in ker
takšno želimo tudi ohraniti, smo se letos
odločili, da se vključimo v mednarodni projekt S
Smetkom po smeti. S projektom želimo
učencem privzgojiti zavest o ločevanju
odpadkov in pomenu le‐tega. V začetku leta so
učenci izdelali velike koše za zbiranje papirja ter
zamaškojedca za zamaške. V vrtcu otroci iz
organskih odpadkov pripravljajo kompost, ki ga
imamo za zeliščni vrt ob šoli. Skozi leto nastajajo
zanimivi izdelki iz odpadne embalaže. Skupaj s
starši pridno zbirajo star papir in iztrošene
baterije. V spomladanskem času pa bomo
izdelali karto črnih odlagališč. To bomo poslali
pristojnim organom in upamo, da bodo iz
našega okolja potem ta odlagališča odstranili.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jurij Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Najbolj norčavi in zaljubljen mesec je za nami. Hud mraz in obilica snega pa sta tako pust kot
dan ljubezni še polepšala.
Kaj vse smo počeli v mesecu februarju, vam predstavljamo v tej številki Vojča. Pa prijetno
branje vam želimo.
Noč branja na razredni stopnji – Tina Kušar
V četrtek, 9. 2. 2012, je ob 17. uri v avli OŠ Vojnik potekala čajanka kot otvoritev projekta Noč
branja za razredno stopnjo, ki bo sicer potekal od meseca februarja pa vse do 13. in 14. 4. 2012,
ko bodo učenci na šoli tudi prespali.
Sam namen projekta je spodbuditi učence k branju, jim približati knjigo in jim pokazati, kako se
lahko ob knjigi odlično zabavamo ter družimo. Čajanke se je udeležilo kar 130 otrok skupaj s
starši, kar je največje število udeleženih na razredni stopnji. Vodja projekta ga. Anka Krajnc je
uvodni pozdrav pričela z mislijo Toneta Pavčka: »Vsak človek je zase svet…« Le‐ta misel pa je tudi
osnovno vodilo letošnjega projekta. Sledil je govor gospe ravnateljice in gospe knjižničarke. Da pa
bi učitelji tako otrokom kot tudi njihovim staršem približali Toneta Pavčka, je sledila njegova
predstavitev v sliki in besedi, ki pa so jo z deklamacijami Jurija Murija v Afriki podkrepile učenke
2. b razreda. Kako zelo pomembno je branje, pa so nam predstavili učenci POŠ Šmartno pod
vodstvom Monike Dimec z igro Pavliha noče v šolo. Ker pa čajanke ni brez čaja in peciva, je na
koncu sledila še pogostitev.
Vsem učencem želimo veliko užitkov ob branju Pavčkovih pesmi.

Zimski športni dan – Urška Agrež
Zapadel je sneg, ki smo ga težko pričakovali.
Izkoristili smo zasneženo zimsko pokrajino in v
petek, 10. 2. 2012, izvedli zimski športni dan. Z
drugošolci smo se po malici odpravili na bližnji
hrib. Bilo je veselo. Otroci so se neutrudno
vzpenjali in spuščali po bregu. Zaradi mraza nas
je kmalu zazeblo. Prijetno se je bilo vrniti v toplo
učilnico, kjer se je prilegel napitek iz nahrbtnika.
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Kulturni dan – Urška Agrež
Dan pred slovenskim kulturnim praznikom, 7.
2. 2012, smo imeli kulturni dan. Drugošolci so
pozorno prisluhnili oddaji šolskega radija, po
njej pa še slovenski ljudski pravljici O
povdnem možu. V ustvarjalnih delavnicah, ki
so sledile, so likovno ustvarjali na temo
prebrane pravljice. Nastali so zanimivi plakati,
ki smo jih razstavili v šolski avli.

Regionalno tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce – Dragica Filipčič
Prvega februarja se je na OŠ Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah odvijalo regionalno tekmovanje iz
angleškega jezika za devetošolce. Udeležili so se ga štirje naši učenci in vsi dosegli lepe rezultate.
Sara Črepinšek, Neža Ivec in Miha Herlah so dosegli srebrno priznanje in uvrstitev na državno
tekmovanje, ki bo 20. marca na OŠ Borisa Kidriča na Kidričevem. Čestitamo.
Zimski pohod – Urška Agrež
Končno smo dočakali pravo zimo, takšno s snegom. Planinci so povabili na zimski pohod tudi
starše, ki so se vsi odzvali njihovemu vabilu. Dobro oblečeni, s polnimi nahrbtniki, opremljeni z
baklami in svetilkami smo se v mrzlem popoldnevu 14. februarja zbrali pred OŠ Vojnik. Odpravili
smo se proti Šmartinskemu jezeru, ki je bil cilj našega pohoda. Očaral nas je veličasten pogled na
zaledenelo jezero, odlično pa se je prilegel topel čaj in prigrizek ob postanku. V mraku smo
prižgali bakle in svetilke ter se ob čarobni svetlobi odpravili nazaj proti Vojniku. Hvala g. Mihaelu
Kralju za zanesljivo vodenje po zasneženih poteh.
2. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V četrtek, 16. februarja 2012, je v zbornici OŠ Vojnik potekal drugi sestanek Sveta staršev v tem
šolskem letu, ki se ga je udeležilo 22 predstavnikov. Zapisnik sestanka si lahko ogledate na
spletni strani OŠ Vojnik.
Valentinov literarni natečaj – Ivanka Krajnc
V mesecu februarju smo na šoli izvedli literarni natečaj. Učenci so se lahko pomerili v pisanju na
temo ljubezen, prijateljstvo, sreča …
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Prejeli smo precej raznovrstnih prispevkov. Zanimivo je bilo predvsem to, da so se tokrat izkazali
predvsem fantje, ki jim sicer takšno ustvarjanje ne diši preveč.
»Prijatelj moj,
bodi vedno ti z menoj,
dan in noč ob moji strani
vsega groznega me brani.
Ko strah me bo,
boš moja luč,
ko luč bo fuč,
boš ogenj moj,
ki me bo grel.
Ko ogenj bo ugasnil,
vem, da nikoli stran od mene ne boš ti zgasnil.« /Urh/
Komisija je vse članke natančno pregledala, trije najboljši pa so bili nagrajeni.

Nagradni kviz o valentinovem –Aleš Kolšek
Ob valentinovem, prazniku ljubezni in prijateljstva, smo na OŠ Vojnik pripravili nagradno
vprašanje in ga po šolskem radiu zastavili vsem učencem. Učenci so morali dokončati znani
pregovor, ki se glasi: Sveti Valentin ima ključe … korenin. V Valentinovo nagradno škatlico je
prispelo 289 pravilnih rešitev, izmed katerih smo izžrebali dva nagrajenca, ki sta prejela sladko
nagrado.
Angleški vikend – Teja Stepišnik
17. in 18. februarja smo na naši šoli
osmošolcem in devetošolcem organizirali
angleški vikend z željo, da bi znanje tujega
jezika, pridobljenega pri pouku, utrdili,
izboljšali ter uporabili v medsebojni
komunikaciji. Udeležba je bila še večja kot
lansko leto, kar potrjuje dejstvo, da je bila
zamisel všečna ne samo učiteljem ampak
predvsem tudi učencem.
Petkovo popoldne se je pričelo z gostitvijo
gledališke predstave OŠ Dramlje z naslovom TheImportanceofBeingEarnest, sledila je
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predstavitev Škotske pod vodstvom ge. Kirstin Hempkin, nato je vseh 54 učencev lahko sprostilo
svojo energijo in se poučilo o borilnih veščinah (vodja gospod Gregor Rojc in gospod Lovro
Gmajner, naš nekdanji učenec). Pri delavnicah sta sodelovali tudi gospe Nevenka Drofenik in
Dragica Filipčič. Po večerji so učenci uporabili svojo domišljijo in kreativnost v delavnici
»reklame« (vodja gospa Vesna Kolin), nato pa se sprostili ob ogledu zabavnega filma z angleškimi
podnapisi, ki jih je tako razvedril, da še dolgo v noč nihče ni zatisnil oči.
V soboto po zajtrku so se učenci razdelili v tri skupine, ki so se selile med naslednjimi
delavnicami: g. Terry Johnson je skupaj s svojo ekipo predstavil baseball, g. Gerry Britovšek
(učitelj s slovenskimi koreninami) je povedal veliko zanimivosti o Irski.
Gospa Milanka Kralj je vodila plesno delavnico, gospa Teja Stepišnik pa glasbeno in likovno
delavnico, kjer so učenci izdelali zastave angleško govorečih držav in pokrivala irskih škratov. Z
naučenim in izdelanim smo zastopali našo šolo na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi ter tako
dobre volje in z mislimi že pri počitnicah zaključili naš angleški vikend.
Menimo, da smo uspešno združili učenje in delo z zabavo ter da je angleški vikend na dobri poti,
da postane tradicionalen.
3. regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico – Polona Bastič
V organizaciji Turistične zveze Slovenije je 16. 2. 2012
na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje potekalo
regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico.
Tokrat so se ekipe trudile čim bolj izvirno in okusno
pripraviti štajersko kislo juho in pohorsko omleto. V
konkurenci 12‐ih ekip smo osvojili 3. mesto.
Za pokazano odlično kuharsko znanje gre pohvala naši
ekipi, ki so jo sestavljale Nataša Kovač, Nika Zupanec
in Anja Matijec.
Regijski otroški parlament – Mojca Guček
V četrtek, 16. februarja 2012, je na OŠ Dobrna potekal regijski otroški parlament. Učenci OŠ
Dobrna so pripravili zanimiv kulturni program, pevsko in plesno obarvan. Učenci, predstavniki
osnovnih šol v celjski regiji, so se razdelili v tri skupine. Posameznikovo skupino je določil žreb.
Naslov prve delavnice je bil Generacijska in medgeneracijska povezanost. Druga delavnica je
imela naslov Junaki našega časa, tretja pa Virtualna resničnost‐ od vrstniških do virtualnih
junakov.
OŠ Vojnik je zastopala Maša Arčan, ki je svoje argumente predstavila v drugi delavnici. Po
približno uri in pol skupinskega argumentiranja po posameznih delavnicah so se učenci vrnili v
skupen prostor, kjer smo se na začetku zbrali. Poročevalci vseh treh skupin so poročali o temi
vsake izmed skupin, predlagali so po dva kandidata iz vsake skupine za državni otroški parlament
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ter posredovali predloge za temo naslednjega parlamenta, o kateri se bo odločilo na državni
ravni. Naši predstavnici se žal ni uspelo uvrstiti na državni nivo.
Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja 2012 – Edi Fidler
Vsako leto na šoli izvedemo tekmovanje iz kemije. Letos je tekmovalo 26 učencev 8. in 9.
razreda. Kar 9 učencev je osvojilo bronasto priznanje. Petim se je uspelo uvrstiti tudi na državno
tekmovanje, ki bo 10. marca 2012 v Laškem. Upamo, da bodo učenci uspešni tudi tam.
Literarni natečaj o kruhu in sladicah – Milena Jurgec
V letošnjem šolskem letu je Šolski center Šentjur prvič razpisal literarni in likovni natečaj na temo
Kruh in Moja najljubša. Učenci naše šole so sodelovali v literarnem natečaju, kjer so opisali
pomen kruha nekoč in danes ter kako pečejo sladice, ki so jim najbolj všeč. Sodelovali so: Patricia
Petek, Nejc Jevšnik, Zara Ribič, Urška Zalezina, Urška Robič , Maja Helbel, Julija Sikošek, Amadeja
Založnik, Ana Božnik in Kaja Dobrotinšek. Na zaključni prireditvi, 7. 2. 2012, so prejeli priznanje in
priložnostno darilo, prispevek Urške Zalezina pa je objavljen v biltenu, ki so ga izdali ob zaključku
natečaja.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Troglavi soški zmaji na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi – Nataša Čerenak
V Novo Cerkev je prišel velik troglavi
zmaj iz Podružnične šole Socka.
Leto 2012 je zmajevo leto. Zmaj je
najljubše in najbolj cenjeno znamenje v
kitajskem horoskopu. Je simbol
kraljevega dostojanstva, bogastva in
moči. Prav to leto smo na šolskem
podstrešju v Socki našli razposajenega
zelena zmaja, ki bo med vse ljudi
prinesel srečo, dobre ideje, prave
odločitve in novih moči.
Naj vas nič ne skrbi, tudi če naš
zmaj včasih malo zaspi.
Na pustno soboto je bil naš zmaj še kako buden, saj je prišel na vas, da je vse razveselil in
poskrbel za srečo v tem letu.
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Mama zmajevka pa je s seboj pripeljala
tudi male zmajčke iz vrtca Socka.
Za veliko pomoč pri izvedbi ideje o
soškem
zmaju
se
zahvaljujemo
gospodoma Marku Pesanu in Petru
Špeglju ter vsem staršem, ki so nam na
pustnih delavnicah pomagali pri izdelavi
kostuma.

Zimski športni
Čerenak

dan

–

Nataša

Končno smo dočakali tudi sneg in
sončen dan. Odpravili smo se na
bližnji hrib, kjer smo uživali v
zimskih radostih: sankanju, kepanju,
izdelavi snežakov …

Prešerno ob Prešernu ‐ Nataša Čerenak
Dan odprtih vrat, ki je bil 7. 2. 2012, je bil
posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku
in dr. Francetu Prešernu. Obiskalo nas je kar
nekaj staršev in starih staršev, ki se jim za
obisk in prisostvovanje pri pouku in v
oddelku podaljšanega bivanja prisrčno
zahvaljujemo. Ob koncu pouka smo pripravili
tudi kratek kulturni program, kjer smo
predstavili dela Franceta Prešerna, pesmi
naših učencev in razstavo likovnih del.
Najlepše se zahvaljujemo tudi gospodu
Jožetu, ki je naš dopoldanski program
spremljal z igranjem na lajno in nas popeljal v Prešernov čas.
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Dan odprtih vrat ‐ Nataša Potočnik
Tudi v oddelku podaljšanega bivanja smo imeli dan odprtih vrat. Dan je potekal v luči
slovenskega kulturnega praznika.
Z učenkami in učenci smo do sedaj prebrali kar nekaj Grimmovih pravljic, ta dan pa smo prebrali
pravljico Sneguljčica. Pogovorili smo se o vsebini, pogledali ilustracije, se naučili verz, ki se
večkrat ponovi v zgodbi in iz das mase naredili vsak svoje čudežno ogledalo.
Vsi smo bili veseli, da je dan lepo uspel in da smo imeli kar nekaj obiskovalcev in poslušalcev.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Delo gledališkega krožka – Monika Dimec
KUD Šmartno v Rožni dolini je 8. februarja pripravilo
proslavo
slovenskega
kulturnega
praznika.
Sodelovale so vse sekcije kulturnega društva, učenci
3. in
4. razreda so prireditev popestrili s pesmijo in
deklamacijami.
Gledališki krožek je dvakrat nastopil v Vojniku z igrico
Pavliha noče v šolo. Prvi nastop je bil na Noči branja,
drugi pa za otroke vrtca Mavrica.
Obakrat so mali gledalci igrico z navdušenjem sprejeli
in vneto sodelovali.
Zimski športni dan – Maja Drobnič Grosek
V februarju nam je narava podarila kar debelo snežno odejo, ki pa
smo jo na podružnici s pridom izkoristili za norčije na snegu.
Izvedli smo zimski športni dan, kjer smo se kepali, delali snežaka,
se spuščali s sanmi ter lopatkami. Imeli smo res prekrasen
sončen dan, prežet s pozitivno energijo in dobro voljo.
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Tehniški dan – Maja Drobnič Grosek
V mesecu februarju smo z učenci 4. razreda izvedli tehniški dan. Ugotavljali smo, kdaj žarnica
sveti oz. ne sveti, preizkušali različne snovi in prišli do zaključka, da nekatere snovi prevajajo
električni tok, spet druge pa ne.
Učenci so v skupinah praktično preizkušali
različne variante in reševali učne liste. Na
koncu smo naredili povzetek ter se pogovorili
tudi o nevarnostih elektrike.
Učenki 5. razreda pa sta preizkušali različne
vrste gonil. S pomočjo tehnične zbirke sta
pripravili zobniško, jermensko in verižno
gonilo. Praktično sta rešili kar nekaj učnih
listov ter se pri tem tudi zabavali in seveda
veliko naučili.

Ko babica poučuje – Jerneja Kompan
V tednu, ko smo spoznavali razlike med življenjem nekoč in danes, smo se odločili za malo
spremenjen potek pouka. K sebi smo povabili naše stare starše. Veliko zgodb so nam povedali
doma, ena babica pa se je opogumila in nas vse razveselila s svojim obiskom. V goste smo dobili
Lanovo babico. Za nas si je vzela čas in nam z veseljem pripovedovala o svojem otroštvu in
šolanju na naši šoli. Presenetila nas je, ko nam je razložila, da je šola kar zelo spremenjena.
Imeli smo veliko vprašanj zanjo. Predvsem fante zanimalo, če so se igrali s takimi žogami, kot se
igramo mi. Seveda niso imeli takih žog, pa še tisto, ki so jo imeli, je bila za vse. Lahko si
predstavljate, kako smo bili začudeni.
Zaupali smo ji, da smo se že naučili ristanc, sama pa nam je razložila še navodila za igro, ki se jo je
igrala tudi sama, to je » zemljo krast«.
Zanimalo nas je tudi, če so v šoli imeli kaj igrač. Presenečeni smo bili, ko smo izvedeli, da jih niso
imeli. Povedala nam je, da so se veliko lovili in skrivali, predvsem na poti iz šole. Pa kakšno
skrivnost o tem, da je bila doma okregana, smo tudi slišali od nje.
Ker smo za kratek nastop zanjo izbrali ljudsko pesem Ob bistrem potočku je mlin, se je babica
našemu petju in plesanju kar pridružila, zato smo vsi skupaj še bolj uživali.
Takšnih ur si še želimo, zato bomo prav gotovo še koga povabili v našo sredino.
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Pustno rajanje – Jerneja Kompan
Če ste se morda spraševali, zakaj ni več ne duha ne sluha o snegu, vam z naše šole pošiljamo
odgovor. Letos smo se odločili, da se zares znebimo mrzle zime čim prej. Prav zato smo
organizirali pustno rajanje že v petek, 17. februarja, ko smo prav kulturno pomagali pustu, da
užene zimo tja , kamor
spada.
Po sladki malici so se vse
maske iz šole pa tudi tiste
malo manjše iz oddelka vrtca
Mavrica zbrale v skupnem
prostoru, kjer se je rajalo in
veselilo ob zvokih glasbe.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Tehniški dan‐ Ida Grobelnik
Tretješolci smo 9. 2. 2012 v okviru
tehniškega dne izdelovali pustne klobuke.
Najzahtevnejši del je bilo natančno
načrtovanje in lepljenje. Ko pa je bil klobuk
izdelan, smo domišljiji pustili prosto pot.
Pisana pokrivala so bila tudi uporabna, saj
so popestrila pustne dogodivščine.
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Zimski športni dan‐ Petra Ofentavšek
Snežne poljane so nas zvabile na svoja
razkošna igrišča in tako kot že vsako leto
izvabljale otroški smeh. Učenci so se
primerno opremili in se malce porazdelili
po različnih lokacijah. Nekateri so jo
mahnili na hribček proti Novakam, drugi
pa na grič proti Polžam. Lokacijo, ki pa je
vedno aktualna, to je Petračev hrib, pa
smo »gulili« kar vsi po vrsti.
Zimski športni dnevi so vedno
dogodivščina, ki je celo leto ne
pozabimo.

Pustni karneval in ustvarjalne delavnice s starši ‐ Ida Grobelnik
V soboto, 18. 2. 2012, smo se udeležili 25. tradicionalnega pustnega karnevala v Novi Cerkvi.
Kostume smo izdelali skupaj s starši. Prvošolci in drugošolci so si nadeli maske družabne igre
»človek, ne jezi se«, tretješolci so s kostumom »smreke« opozarjali na pomen ohranjanja
zelenega bogastva, četrtošolci so kot »škoromati« odganjali zimo, petošolci pa so nas spomnili na
vedno priljubljeno »rubikovo kocko«. Staršem se za njihovo pomoč in ustvarjalnost pri delavnicah
lepo zahvaljujemo.
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Knjiga mene briga! ‐ Vesna Kotnik, Suzana Jelenski Napotnik
V oddelku podaljšanega bivanja smo v
mesecu februarju ustvarjali in pisali
domišljijske zgodbice. Opremili smo jih
tudi z ilustracijami. Tako je nastala knjiga
pravljic in kratkih zgodb, ki je na razstavi
in na ogled v preddverju šole. V
podaljšanem bivanju radi beremo, zato
smo predstavili knjige, ki jih najraje
prebiramo. Ob tem je nastal plakat
KNJIGA
MENE
BRIGA!.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Hladna in dolga zima je za nami. V cvetje odeta narava vas gotovo napaja z novo energijo in
marsikoga zvabi na ozelenele travnike in gozdove.
Kaj vse smo na šoli počenjali v mesecu marcu, vam poročamo v tej številki Vojča.
Prijetno branje v teh pomladnih dneh vam želimo.
Tekmovanje za nemško bralno značko – Simona Šarlah
Teden med 5. in 9. marcem 2012 je minil v znamenju tekmovanja nemške bralne značke, ki ga je
šola organizirala pod okriljem Državne založbe Slovenije. Učenci zadnje triade naše šole so se kar
med poukom pri urah nemškega jezika pripravljali na tekmovanje, in sicer so na pripravah
sodelovali prav vsi učenci v vseh oddelkih. Vsak razred je prebral po dve knjigi, zahtevnost
besedišča in dolžina knjig pa sta bili odvisni od tega, koliko let se že učijo nemški jezik. Učenci so
knjige najprej prebrali doma, pri pouku pa so vsebino obnovili in rešili nekaj vzorčnih vaj, kot so
tega navajeni že vsa leta. Tekmovanje smo izvedli že 6. leto zapored, v dopoldanskem času. Letos
se ga je udeležilo največ učencev do zdaj, in sicer kar 170, od tega jih je bilo 63 iz sedmih, 55 iz
osmih in 52 iz devetih razredov. Dosegli so odlične rezultate. Vsi skupaj so dosegli 92 zlatih
priznanj, 70 srebrnih in 8 priznanj za sodelovanje. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in želimo
veliko užitka pri branju nemških knjig še naprej!
Področno polfinale in finale v košarki za mlajše dečke in deklice – Robert Suholežnik
Na polfinalu področnega prvenstva v košarki sta ekipi mlajših dečkov in deklic osvojili prvo mesto.
Ekipo dečkov so zastopali: Jure Samec, Janez Špeglič, Tadej Oprčkal, Nejc Kovče, Vid Rauter, Nik
Potočnik, Aljaž Goršek, David Tian Hren, Jaka Samec, Blaž Ivec, Jakob Hrovat, Jernej Oblonšek in
Golub Leon. Ekipo deklic so zastopale: Zara Ribič, Nina Žolnir, Patricija Petek, Ana Gobec, Urška
Kračun, Kristina Petrej, Lara Kovačič, Manca Hostnik, Helbel Maja, Sanja Gregorič, Borinc Heidi in
Majcen Eva. Na finalu področnega tekmovanja so dečki osvojili četrto mesto in končali
tekmovanje, deklice pa so zmagale in postale področne prvakinje. S tem so se uvrstile na državno
prvenstvo.
Ekipa OŠ Louisa Adamiča pretežka ovira – Robert Suholežnik
Letošnja sezona v ŠKL se je končala v osmini finala, kjer nam je žreb namenil zelo težkega
nasprotnika, in sicer OŠ Louisa Adamiča iz Grosupljega. Naša ekipa je tekmo doma in v gosteh
izgubila ter končala letošnje tekmovanje.
Nastop folklorne skupine V Narodnem domu v Celju – Majda Jelen
V torek, 27. 3. 2012, je folklorna skupina OŠ Vojnik
pod mentorstvom gospe Milanke Kralj nastopila in
navdušila občinstvo v uvodnem programu občnega
zbora Medobčinskega društva delovnih invalidov
Celje.
Nastopilo je šest plesnih parov, za glasbo pa sta
poskrbela dva muzikanta s harmonikama.
Folkloristi so predstavili splet štajerskih plesov, kot so
koutre šivat, rašpla, šustertanc …
Sedaj pa že pridno vadijo in pripravljajo nov plesni
program za gostovanje na Češkem ter v različnih ustanovah v Vojniku in širši okolici.
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Šolsko tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 15. marca 2012 potekalo od prvega do devetega razreda
šolsko tekmovanje v matematiki Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo
288 učencev. Bronasto priznanje je osvojilo 99 učencev. Učenci Patricia PETEK, Sonja MARGUČ,
Ana Marija KRAJNC, Manca PRISLAN, Laura JESENEK, Anđelija Lara ĐORĐEVIĆ, Nejc JEUŠNIK, David
Tian HREN ter Tim KRHLANKO iz sedmega razreda, Lea VRHOVNIK, Tilen DOBOVIČNIK, Lana
KUZMAN, Aljaž ZAKOŠEK, Anže DOBOVIČNIK ter Marjeta ŠTRLJIČ iz osmega razreda, Sara
ČREPINŠEK, Miha HERLAH, Žan KOŠTOMAJ ter Martina MAROVŠEK iz devetega razreda pa so se
uvrstili na področno tekmovanje, ki bo letos potekalo na naši šoli.
Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih tekmovanj in na njih
dosegajo tudi zelo dobre rezultate.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V mesecu marcu smo za učence sedmih in šestih razredov izvedli tretji tehniški dan.
Učence sedmih razredov so imeli tehniški dan 8. 3. 2012 na temo alternativni viri energije. Učenci
so ta dan izdelali vetrnico iz plastenke, spoznali vse vrste obnovljivih virov energije in nekaj
konkretnih primerov uporabe alternativnih virov energije.
Učenci šestih razredov pa so imeli tehniški dan 19. 3. 2012 na temo les. Ta dan so si izrezali obesek
iz lesa, izdelali pripomoček za ostrenje konic svinčnika in šestila, spoznali pomen gozda, vrste lesa,
lastnosti lesa in se seznanili s stroji in pripomočki za obdelavo lesa.
Vpis v srednje šole - Irena Kalšek
V mesecu marcu so se naši devetošolci vpisali v srednje šole. Odločali so se za naslednje
programe: gimnazija – 17 , srednja strokovna šola – 41, srednja poklicna šola – 13 in nižja poklicna
šola – 2 učenca. Skupno zaključuje osnovnošolsko obveznost v devetem razredu 71 učencev, v
nižjih razredih pa 2 učenca.
Še vedno pa učenci lahko prenesejo prijavnico na drugo srednjo šolo. To lahko storijo do 16. 4.
2012.
Razredna proslava v 8. a - Irena Kalšek
22. 3. 2012 so učenci 8. a razreda pripravili čudovito proslavo za svoje starše. Nastopili so vsi
učenci, eni z recitacijami, drugi z igranjem na inštrumente, s plesnimi točkami, s solo petjem ali pa
kot voditelji. Še posebej je prišla do izraza
pesem Mamica je kakor zarja, ki so jo
skupaj zapeli prav vsi učenci ob koncu
programa in marsikateri mamici privabili
solze v oči. Z obiskom smo zelo zadovoljni,
prišli so starši prav vseh učencev, v veliko
primerih oba, s seboj pa sta pripeljala tudi
dedke in babice ter mlajše bratce in
sestrice. Na koncu smo ob kavici, soku in
pecivu, ki so ga prinesli učenci, še prijetno
poklepetali.
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Prostovoljci - Irena Kalšek
V petek, 30. marec 2012, so se učenci prostovoljci Jernej Špegelj, Tadeja Dolšek, Sara Krašovec,
Sara Jakop, Klara Mirčeta, Lucija Žerjav, Laura Jesenek in Lara Brecel Ojsteršek skupaj z
mentorico Ireno Kalšek udeležili delavnice pod naslovom Ustvarjajmo skupaj z dedki in babicami.
Delavnica je potekala v Špesovem domu Vojnik, kjer so naši učenci skupaj z oskrbovanci, dedki in
babicami izdelovali velikonočne butare. Delavnice so povezane tudi s projektom Evropa v šoli
2012, katerega letošnji moto je Jaz tebi radost, ti meni modrost

Uvrstitev v polfinale državnega prvenstva v košarki za mlajše deklice – Robert Suholežnik
Mlajše učenke naše šole so se zopet izkazale. Na četrtfinalnem turnirju so osvojile drugo mesto in
se uvrstile v polfinale državnega prvenstva. To pomeni, da so med šestnajstimi šolami v Sloveniji.
Vsem učenkam iskrene čestitke za borbeno in pošteno igro.
Tekmovanje EPI Reading Badge – Vesna Kolin
Branje je zgolj ena od oblik jezika. Za vse otroke je pomembno, da se naučijo uporabljati vse
jezikovne oblike. Pri tem učenju pa potrebujejo podporo tako staršev kot tudi šole.
12. in 13. marca letos so se četrtošolci in petošolci podružničnih šol udeležili angleškega bralnega
tekmovanja EPI Reading Badge. Od 21 tekmovalcev jih je 13 usvojilo zlato priznanje: Maja Sivka (4.
r. - Socka), Jan Sentočnik (4. r. - Nova Cerkev), Nuša Gobec (4. r. - Nova Cerkev), Tjan Vinder (4. r.
- Nova Cerkev), Sara Boršič (4. r. - Nova Cerkev), Andrej Belej (4. r. - Nova Cerkev), Vid Pikelj (4. r.
- Nova Cerkev), Tevž Srebočan (4. r. - Šmartno v R. d.) in Tadeja Pogladič (4. r. - Šmartno v R. d.),
Matevž Zagrušovcem (5. r. - Socka), Filip Horvat (5. r. - Socka), Julija Stolec (5. r. - Nova Cerkev),
Jerneja Čerenak (5. r. - Nova Cerkev). Jan Sentočnik je dosegel vse možne točke. Srebrno priznanje
so usvojili: Matevž Čerenak (4. r. - Nova Cerkev), Matija Boršič (4. r. - Nova Cerkev), Jure Šeško (5.
r. - Socka), Gregor Oblonšek (5. r. - Socka), Saša Kroflič (5. r. - Socka), Franci Rakovnik (5. r. - Socka),
Urška Grobelnik (5. r. - Socka) in Veronika Preložnik (5. r. - Nova Cerkev).
Tekmovanje devetošolcev iz angleškega jezika – Dragica Filipčič
Meseca marca se je zaključilo tekmovanje devetošolcev iz angleškega jezika. Potekalo je na treh
ravneh: šolski, regionalni in državni. Končni rezultati so naslednji:
- bronasto priznanje: Vita Jeraj, Gašper Gmajner, Niko Krhlanko in Žan Koštomaj;
- srebrno priznanje: Miha Herlah in Neža Ivec;
- zlato priznanje: Sara Črepinšek.
Vsem čestitamo.
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Ekokviz – Rebeka Žagar
Ekokviz je ekipno tekmovanje v ekoznanju. Na
njem sodelujejo učenci od šestega do osmega
razreda slovenskih osnovnih šol, ki so vključene v
mrežo ekošol. V tekmovanje se vključujejo učenci
prostovoljno. Vsako ekipo sestavljajo trije
tekmovalci.
Na naši šoli je sodelovalo 9 ekip, ki so temeljiteje

razširile svoje znanje o odpadkih, vodi in
prehrani.
Vse ekipe naše šole so dosegle lepe rezultate.
Še posebej pa ekipa Ekoti, ki je dosegla odlično
22. mesto od 1240. V tej ekipi so sodelovali
Tilen Rauter, Karin Rajh in Eva Hvalec.
Čestitamo.
Čistilna akcija – Rebeka Žagar
»OČISTIMO SLOVENIJO«, se v Vojniku je slišalo.
»Stopimo skupaj vsi en dan, vsak naj gre na svojo
stran, da vsak odpadek bo pobran. Na koncu vsi
veseli mi ne bomo več pobirali, saj kraj naš tak bo
kot nekoč, ne bo potrebna mu pomoč.«
Učenci in zaposleni na OŠ Vojnik smo v petek, 23.
marca 2012, pobirali smeti in zlagali rime. V okviru
projekta Očistimo Slovenijo 2012, ki je največja
prostovoljska okoljska akcija v zgodovini
človeštva, je potekala čistilna akcija. Zjutraj smo
se zbrali pred šolo, kjer smo pomalicali in se razdelili v skupine. Preden smo odšli na pot, smo si
prebrali zloženko Navodila za dan čiščenja ter se primerno opremili z vrečkami in rokavicami. Smeti
smo pobirali na različnih krajih občine
Vojnik.
Našli
smo
veliko
najrazličnejših odpadkov, ki smo jih
ločili po vrečkah. Domov smo se
odpravili zadovoljni in nasmejani, saj
smo z akcijo prispevali k temu, da je
naš kraj lepši in boljši.
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Mladi raziskovalci – Rebeka Žagar
V soboto, 31. 3. 2012, je na OŠ Starše v Staršah potekalo 12. srečanje mladih raziskovalcev
osnovnih in srednjih šol Podravja, ki so se ga udeležili tudi naši raziskovalci in njihovi mentorji.
Naših dvanajst letošnjih raziskovalnih nalog smo zagovarjali pred različnimi strokovnimi komisijami
in bili pri tem zelo uspešni, saj smo v zelo hudi konkurenci, v kateri odločajo podrobnosti, dosegli
kar 3 zlate, 3 srebrne in 2 bronasti priznanji. Za dve nalogi se je strokovna komisija odločila, da nas
bosta lahko zastopali na državnem tekmovanju. Ponosni smo na svoj dosežek in zelo motivirani za
nadaljnje delo na raziskovalnem področju.
Naši dosežki:
Naslov raziskovalne
naloge
Družinski zakonik –
nočna mora
istospolnih
partnerjev?

Barvitost zabojnikov
za odpadke

Alergije pri
osnovnošolcih

Jeza med učenci
zadnje triade OŠ
Vojnik

Računalniški virusi

Pirotehnika –
praznični
onesnaževalec
okolja
Moderna glasba in
priljubljene slavne
osebe

Avtor

Razred

Mentor

Področje

Dosežek

Naja
Pliberšek

9. a

Simona
Šarlah

sociologija

ZLATO
PRIZNANJE,
UDELEŽBA NA
DRŽAVNEM
TEKMOVANJU

Eva
Vrhovnik
Nina
Borinc
Sara
Črepinšek
Veronika
Slapnik
Lana
Kuzman
Tinkara
Žnidar

9. a
Tatjana
Hedžet

ekologija z
varstvom okolja

BRONASTO
PRIZNANJE

Tatjana
Hedžet

zdravstvo

SREBRNO
PRIZNANJE

Simona
Žnidar

psihologija in
pedagogika

SREBRNO
PRIZNANJE

Anđelija
Lara
Đorđevič
Tea
Žurman
Viktorija
Zalokar
Miha Jug

7. b

Jure Uranič

računalništvo in
telekomunikacije

SREBRNO
PRIZNANJE

8. d

Edi Fidler

ekologija z
varstvom okolja

Maša
Arčan

9. a

Emilija
Kladnik
Sorčan

glasba in ples

Mirjam
Golež

9. a

9. a
9. a
8. a
8. b
7. b

9. a
9. a

ZLATO PRIZNANJE

6

Naslov raziskovalne
naloge
Koristna uporaba
pralne vode iz
betonarn

Prehrana učencev
tretje triade OŠ
Vojnik
ŠKL – šolska
košarkarska liga

Vnos tekočin v
družini
Otroške bolezni

Avtor

Razred

Mentor

Področje

Dosežek

Lea
Vrhovnik

8. a

Marko
Golež

kemija in
kemijska
tehnologija

ZLATO
PRIZNANJE,
UDELEŽBA NA
DRŽAVNEM
TEKMOVANJU

Marja
Golež
Timea
Štravs

8. a
Rebeka
Žagar

zdravstvo

Karin Rajh
Patricia
Petek
Heidi
Borinc
Rok
Gorenšek
Laura
Jesenek
Tjaša
Randl
Brigita
Krajnc

7. a
7. c

Robert
Suholežnik

zdravstvo (šport)

Polona
Bastič
Milena
Jurgec

zdravstvo

7. a

7. c
9. a
8. a

BRONASTO
PRIZNANJE

zdravstvo

8. a
8. b

Zahvaljujem se avtorjem, mentorjem, slavistom, računalničarju, vsem učiteljem in vodstvu šole za
vso pomoč, podporo in promocijo raziskovalne dejavnosti.
Razstava ob svetovnem dnevu voda – Rebeka Žagar
Vsako leto 22. marca obeležujemo mednarodni dan vode.
Prvi svetovni dan vode je bil razglašen leta 1993. Namen
tega dne je opozoriti svetovno javnost na pomen sladke
vode in dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. Osrednja
tema letošnjega svetovnega dneva voda je bila Voda in
zanesljiva preskrba s hrano. Zanesljiva preskrba s hrano
pomeni zagotovljen tako fizični kot ekonomski dostop vseh
ljudi v vsakem trenutku, do zadostnih, varnih in hranljivih
živil, ki zadovoljujejo dnevne potrebe za zdravo življenje.
Poglavitni vzrok lakote in podhranjenosti še zlasti na
območjih, na katerih so ljudje odvisni od lokalnega
kmetijstva in prihodka, je pomanjkanje vode.
Vremenske razmere lahko privedejo do začasnega
pomanjkanja vode ali do izrednih stanj v preskrbi s
hrano.
Vodo potrebujemo za proizvodnjo vseh živil. Večina
se je porabi za namakanje obdelovalne zemlje. Ljudje
si težko predstavljamo, koliko vode je potrebno za
proizvodnjo posameznega živila. Večina ljudi ne ve,
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da za kilogram govejega mesa porabimo desetkrat več vode kot za pridelavo pšenice.
Pomanjkanje vode je prisotno že po celem svetu in prizadetih je več kot 40 % ljudi na svetu. Glavni
vzrok zmanjšane dostopnosti vode je onesnaženje voda. Vse to ima lahko resne posledice za okolje
in človekovo zdravje. Zato – ohranjajmo vodo, varčujmo, z vseh strani pristopimo tako, da bomo
izboljšali situacijo in omejili onesnaževanje – VODA JE VIR ŽIVLJENJA.
V ta namen smo na šoli pripravili razstavo, ki si jo
lahko vsak ogleda na glavnem hodniku.
Na svetovni dan vode je potekala tudi nagradna igra.
Med razstavo so učenci lahko zasledili nagradno
vprašanje, ki se je nanašalo na temo porabe vode za
določen izdelek. Na voljo so imeli tri odgovore, od
katerih so morali izbrati pravega. Odgovore so zapisali
na listek, se zraven podpisali ter listke prinesli v
zabojnik v tajništvu. Peto šolsko uro je potekalo
nagradno žrebanje in trije srečneži so prejeli zanimivo
in praktično darilce.
VRTILNICA – Rebeka Žagar
»Posej seme in presenečen boš, kaj bo zraslo.«
Na šoli smo se letos prvič pridružili projektu Šolska
VRTilnica. Strokovni podpornik projekta je podjetje
Semenarna Ljubljana, ki je sodelujočim šolam
podarilo semena vrtnin, zelišč in cvetlic, svoje
sodelovanje pa nadgrajuje tudi s strokovnim
svetovanjem šolarjem pri vzgoji in negi različnih tipov
vrtov, kot so mavrični, čajni, zeliščni, solatni,
metuljev, medkulturni, ABC (A-anemona, B-brokoli ...)
in drugi. Letošnji moto sodelovanja Semenarne Ljubljana v projektu Šolska VRTilnica je pridelava
lastne, zdrave hrane na vseh razpoložljivih površinah, kar pomeni tudi naložbo v višjo kakovost
življenja prihodnjih rodov. Osnovne šole naj bi predstavljale prostor učenja, življenja in izkušenj.
Učencem je potrebno zagotoviti, da si pridobijo uporabna znanja na temelju izkušenj, s pomočjo
raziskovanja, poskusov ter pridobivanja praktičnih znanj. Šolski vrtovi lahko postanejo mesto za
osvajanje novih znanj, osvajanje novih veščin in navad.
Začeli smo v razredu. Učiteljica
za tehniko nam je pomagala

tako, da nam je izdelala posebno veliko začimbnico, ki smo jo poslikali ter popisali. Semenarna
Ljubljana nam je konec meseca marca poslala veliko zalogo semen raznoraznih zelišč, ki smo jih
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posejali v majhne lončke. Sedaj svoje rastlinice redno opazujemo ter jih ustrezno negujemo, da
bodo hitro zrasle. Prav tako imamo svoj koledarček, kamor vpisujemo posebna opažanja, napotke
in navodila, kaj je treba postoriti in na kaj moramo biti pozorni.
Rastlinice so za enkrat komaj pokukale na plano.
Zimska šola v naravi – Gregor Rojc
V dneh med 5. 3. in 9. 3. 2012 smo izpeljali
zimsko šolo v naravi. Letošnje šole smučanja se je
udeležilo zelo veliko učencev, in sicer 75. Šola je
potekala brezhibno, vreme je bilo odlično, otroci
pa so bili pridni.

DEJAVNOSTI NA POŠ Šmartno
Naravoslovni dan – zobna higiena - Maja Drobnič Grosek
Naravoslovni dan je tokrat potekal v dveh delih. V
prvem nas je obiskala zobna sestra Karolina in nam s
svojimi pripomočki ter PowerPointovo predstavitvijo
prikazala, kako pomembno je dobro umivanje zob.
Spoznali smo pomen zob, si ogledali bakterije, ki so
prisotne v naših ustih, ter si seveda tudi sami dobro in
seveda pravilno umili zobe.
Nato smo se odpravili v zdravstven dom, kjer smo imeli
sistematski pregled. Zobozdravnica nam je zobe
preštela in v kartoteko zapisala svoja opažanja.
Pohod s čistilno akcijo – Maja Drobnič Grosek
Tudi naša podružnica se je z veseljem pridružila
vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012 že en
dan prej. Razdelili smo se v skupine, si nadeli rokavice,
vzeli vreče za smeti ter se odpravili v bližnjo okolico šole.
Po svojih najboljših močeh smo počistili delček naše lepe
Slovenije in si zadali nalogo, da se bomo potrudili, da bo
prihodnje leto podobnih smeti čim manj.
Oder mladih 2012 – Monika Dimec
V mesecu marcu se je gledališki krožek naše podružnice udeležil območnega srečanja gledaliških
skupin celjskega in žalskega območja.
Sodelovalo je sedem skupin. Srečanje je spremljal gledališki igralec ter selektor g. Vojko Belšak. Ob
koncu srečanja se je z mentorji pogovoril ter nam dal mnogo koristnih nasvetov.
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Planinski pohod na Kum – Mojca Podjavoršek
V soboto, 17. 3. 2012, smo se s planinskim krožkom
POŠ Šmartno v Rožni dolini odpravili na planinski
pohod na Kum. To pa ni bil kar navaden izlet, saj
smo poleg našega stalnega planinskega vodnika g.
Aleša Apotekarja gostili še planinskega vodnika g.
Iztoka Ivakiča, ki je zraven pripeljal še reševalno
psičko Tiso. Gospod Ivakič je namreč član Gorske
reševalne službe – postaja Celje.
Zjutraj smo se dobili na železniški postalji v Celju in
se z vlakom odpeljali do Hrastnika. Po izstopu smo
pot nadaljevali mimo naselja, po travniški in gozdni poti. Ker je bila pot kar dolga, smo imeli vmes
postanek za malico. Da pa smo lažje pozabili na napor med potjo, nas je psička Tisa spodbujala s
svojo prisotnostjo. Na vrhu smo se okrepčali s kosilom, napisali dnevnike, si kupili kakšen
spominek in se nato počasi vrnili v dolino. Nazaj je čas hitreje bežal. Vmes smo videli tudi, kako
Tisa poišče pogrešanega človeka, g. Ivakič pa nam je povedal vse, kar nas je zanimalo o reševanju
ponesrečencev v gorah. Seveda še brez enega postanka za malico ni šlo. Kmalu smo spet prispeli
do Hrastnika, od koder smo se z vlakom odpeljali v Celje, kjer so nas čakali starši. Preživeli smo lep
sobotni dan in si želeli, da bi nas Tisa spremljala še na kakšnem izletu.
Pomladi in prazniku mamic naproti –
Jerneja Kompan
Ob materinskem prazniku smo se v
Šmartnem odločili, da smo 27. marca
pripravili proslavo, ki je nismo namenili
le maminim srčkom, temveč smo k
praznovanju v plesu in besedi povabili
tudi stare starše in vse, ki so nam pri
srcu.
Prireditev je bila toplo sprejeta in vsak
izmed nas je svojim najdražjim poklonil
tudi nežen objem ob koncu.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Zbiranje zamaškov – Vesna Kotnik
Na naši podružnici otroci že četrto leto pridno prinašajo plastične zamaške. V oddelku
podaljšanega bivanja smo izdelali plakat.
Tokrat želimo pomagati Simonu Vogrincu, mlademu športniku, ki je konec lanskega leta pri preletu
z jadralnim padalom na bosanski planoti Jahorina nevede pristal na minskem polju. Ko se je začel s
padalom na hrbtu vzpenjati po pobočju, je stopil na odskočno mino. Pri življenju sta ga ohranila
njegovo poklicno znanje in optimizem.
Učenci POŠ Nova Cerkev zbiramo, pobiramo zamaške in pomagamo pri nakupu nožnih protez, da
bo lahko Simon spet zaživel polno in aktivno življenje.
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Čistilna akcija – Suzana Jelenski
V petek, 23. marca letos, smo se pridružili
vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo – očistimo svet
2012 vsi učenci naše podružnice. Uredili in očistili
smo poti od šole do vasi, okolico spomenika NOB,
okolico šole, šolski park in igrišče. Z veseljem
ugotavljamo, da je iz leta v leto manj odpadkov in
smeti.
Ob uspešnem zaključku čistilne akcije smo se osvežili
s sokom in posladkali s sladoledom, ki nam ga je
podarila KS Nova Cerkev. Ob tej priložnosti se jim
tudi iskreno zahvaljujemo.
Prireditev ob materinskem dnevu – Sabina Penič
V četrtek, 22. 3. 2012, smo s pesmijo in
lepo besedo sodelovali na prireditvi ob
materinskem dnevu v organizaciji KUD
Nova Cerkev.
Otroški pevski zbor naše podružnice se je
predstavil s pesmimi različnih zvrsti in k
sodelovanju povabil gospo Andrejo Štravs,
ki je skupaj z otroki prepevala o malih
sončkih, za glasbeno spremljavo pa je
poskrbela Vesna Kolin. V drugem delu smo
skupaj z Ansamblom Klateži zapeli še nekaj
pesmi in na odru zelo uživali. Fantje iz tega
ansambla (Jure, Gregor, Nejc in Janez) so
naši nekdanji učenci in so na glasbenem področju zelo uspešni. Nekaj utrinkov tega nastopa si
lahko ogledate tudi na spletni strani (http://sites.google.com/site/ansambelklatezi/home/video).
Na prireditvi so se predstavili tudi petošolci z recitacijami in krajšo angleško dramatizacijo.
Nasmejali smo se.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Družinsko popoldne - Nataša Čerenak
V ponedeljek smo imeli popoldansko druženje
učencev, staršev, babic, dedkov ter bratcev in
sestric. Začeli smo s kratkim roditeljskim
sestankom, ki je bil namenjen učbenikom in
potrebščinam v naslednjem šolskem letu. Sledil mu
je kulturni program, s katerim so se učenci na nek
način poklonili svojim družinam. Nato pa so za vse
sledile zabavne štafetne igre. Medtem ko so
potekale »borbe« na igrišču, sta nam ga. Irena
Kraljič in ga. Angelca Premrl spekli odlične
palačinke. Obema se najlepše zahvaljujemo. Druženje smo zaključili s slastnimi palačinkami in
prijetnim klepetom.
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Lutkarije in vragolije – Maja Kovačič
V petek, 30. 3., smo odšli na Dobrno, kjer smo si v okviru II. območnega srečanja lutkovnih skupin
celjskega in žalskega območja Lutkarije in vragolije ogledali predstavo. Učenci 1., 2. in 3. razreda so
si ogledali lutkovno predstavo Žabec in njegovo srce, učenci 4. in 5. razreda pa dve predstavi, in
sicer Domišljavi želodek ter Bobek in barčica.
Očistimo Slovenijo – Nataša Čerenak
Tudi učenci naše šole, učiteljice, otroci iz
vrtca in vzgojiteljice smo se tudi letos
pridružili vseslovenski akciji Očistimo
Slovenijo.
Ko smo končali s čiščenjem, pa smo se
odžejali s sokom in posladkali s sladoledom,
ki sta nam ga v zahvalo za naše sodelovanje
podarila KS Nova Cerkev in TD Nova Cerkev.
Obema se najlepše zahvaljujemo.

Nastop za Lovsko družino Dobrna - Nataša Čerenak
V petek, 9. 3. letos, so naši učenci s kulturnim programom nastopali za LD Dobrna.
V naslednjem tednu so nas lovci presenetili z obiskom v šoli. V zahvalo so nam podarili tri
družabne igre in Lego kocke. Darila so bili učenci zelo veseli. Iskreno se zahvaljujemo lovcem za
prijetno presenečenje.
Marec v OPB - Nataša Potočnik
Marca se je začela prebujati narava. Z učenci OPB smo prelopatali in pognojili zeliščni vrt. Tako
smo vrt pripravili na sajenje citronke, ki jo bomo to leto gojili na šolskem zeliščem vrtu.
Pognojili smo tudi lipi, ki rasteta na šolskem igrišču,
da bosta hitreje zrasli in nam nudili nekaj sence v
vročih dneh.
Velikonočno ustvarjanje – Lidija Vrečko
V tednu pred veliko nočjo so učenci ustvarjali
različne velikonočne izdelke. Z različnimi semeni so
krasili jajčka in dobili zanimive velikonočne pirhe.
Naredili so velikonočne škatlice, vanje pa položili
piščančka, ki so ga izdelali iz volnenih cofkov.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Kaj nam ostane od preteklega časa, če si ga nimamo zaradi česa zapomniti?
Počnimo torej stvari, ki se jih bomo radi spominjali. Naj bo vsak dan vreden naših spominov!
V tej številki Vojča vam predstavljamo veliko zanimivih stvari, ki smo jih na naši šoli počeli pretekli
mesec. Mi se jih z veseljem spominjamo, vam pa želimo prijetno branje.
Nagradni natečaj za Eko Kekca – Anka Krajnc
Pod mentorstvom učiteljic gospe Urške Agrež in gospe Anke Krajnc so
učenci iz 2. b in 2. a izdelali Eko Kekca iz odpadnega materiala. Pri tem
smo uporabili različne odpadne materiale: plastične zamaške, lesene
kroglice, blago, oblance iz lesa, plastične posodice, lesene palčke,
barvne folije, plastenke.
Na plastenke smo najprej prilepili kroglo iz časopisnega papirja,na
plastični lonček pa obod iz tršega papirja. Nato smo osnovno figuro in
model za klobuk kaširali in dali sušit. Naslednji dan smo vse kaširano
prebarvali, da je dobila oblika barvno podobo. Nato smo dodali še vse
potrebno za razpoznavnost našega Eko Kekca. Če nam je uspelo, pa
presodite sami, saj smo Eko Kekca tudi fotografirali. Nam je zelo všeč.
Medobčinsko prvenstvo v krosu – Robert Suholežnik
Najboljši posamični rezultati:
5. razred in mlajši
MESTO
PRIIMEK IN IME
2.
Pintarič Nina
7.
Pristovšek Evelina
8.
Kitek Anja
1.
Memaj Ismet
2.
Pekovšek Aljaž
10.
Resnik Staš
Učenci in učenke letnik 2000
MESTO
PRIIMEK IN IME
1.
Ocvirk Tija
2.
Žgajner Maša
5.
Samec Jure
7.
Oprčkal Tadej

Učenci in učenke letnik 1999
MESTO
PRIIMEK IN IME
2.
Kolar Lara
5.
Ribič Zara
5.
Kolar Lars

Učenci in učenke letnik 1998
MESTO
2.
5.

PRIIMEK IN IME
Zupanec Nika
Kovač Katarina

Učenci in učenke letnik 1997
MESTO
4.
7.
9.

PRIIMEK IN IME
Videnšek Neža
Marovšek Martina
Herlah Miha

Ekipa deklic je osvojila prvo, ekipa dečkov pa četrto mesto. Čestitamo vsem udeležencem krosa.
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Mladinski pevski zbor na medobčinski reviji – Emilija Kladnik Sorčan
Medobčinska revija šolskih zborov »Pesemca« je bila letos 4. aprila v Celjskem domu, sodeloval pa je tudi naš
mladinski zbor z zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan. Predstavil se je s tremi skladbami ob spremljavi pianistke
Tine Zidar. Čeprav revija nima tekmovalnega značaja, je v sredini najboljših zborov osnovnih in srednjih šol širšega
celjskega območja ta nastop za vse pevce zelo pomemben.
Zapojmo skupaj – Emilija Kladnik Sorčan
Tradicionalni skupni koncert vseh zborov OŠ Vojnik je bil letos v petek, 20. 4., v Novi Cerkvi. Nastopili so: OPZ POŠ
Šmartno z zborovodkinjo Leo Rezar, ki je bila letos prvič v tej vlogi, OPZ POŠ Socka pod vodstvom Nataše Čerenak
in spremljave Sanje Poljšak-Pesan, OPZ POŠ Nova Cerkev, ki ga vodi Sabina Penič, spremljal pa jih je Nejc Cehner,
OPZ 1. in 2. razreda OŠ Vojnik z novo zborovodko Tino Kušar, OPZ 3., 4. in 5. razreda OŠ Vojnik ter MPZ OŠ Vojnik,
oba pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan in s spremljavo Natalije Podgoršek. Posebej se je predstavila tudi
folklorna skupina z mentorico Milanko Kralj. Pester program, v katerem so vsi zbori odpeli tri skladbice, sta
povezovala Jure Štokovnik in Pika Herlah. Da je prireditev nemoteno potekala, je v ozadju poskrbela skupina
učiteljev in ostalih delavcev šole. Mlade pevce in navdušeno publiko, ki je do zadnjega kotička napolnila dvorano,
je nagovorila z vzpodbudnimi besedami tudi naša ravnateljica Majda Rojc. Vsi nastopajoči so za sodelovanje
prejeli priznanja. Koncert je zaključilo vseh 250 mladih pevcev s skupnim petjem ob spremljavi harmonikarja Blaža
Jakopa. Zadovoljstvo pevcev, staršev, predstavnikov občine, učiteljev ter vseh ostalih pomeni, da je zdaj že
uveljavljena prireditev odličen prikaz kulturnega utripa na vseh koncih naše šole in odlična manifestacija dobro
organizirane pevske dejavnosti.

Tehniški dan – Vilma Ošlak
V četrtek, 19. 4. 2012, smo za učence osmih razredov
izvedli tretji tehniški dan na temo elektrika. Osmošolci
so se ta dan udeležili delavnic na omenjeno temo, in
sicer na Šolskem centru Celje. Poleg tega so ta dan
opravili tudi audiometrijo v Zdravstvenem domu Celje.

3. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V torek, 17. aprila 2012, je v zbornici matične šole potekal 3. sestanek Sveta staršev, ki se ga je udeležilo 25
predstavnikov. Zapisnik si lahko ogledate na spletni strani OŠ Vojnik.
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Ogled gledališke predstave Pikica in Tonček – Aleš Kolšek
V sredo, 25. aprila 2012, so si učenci od 1. do 5. razreda matične šole in vseh treh podružnic v SLG Celje ogledali
gledališko predstavo Pikica in Tonček. Glavna junaka sta Pikica in Tonček, ona hči bogatega direktorja tovarne, on
edinec bolne matere. Ona ima vsega preveč, premalo pa ljubezni in pozornosti staršev, on prehitro odraste, saj
mora finančno skrbeti za bolno mamo, njegov dom pa je kljub materialnemu pomanjkanju poln ljubezni in topline.
Pikica in Tonček postaneta nerazdružljiva prijatelja. Predstava je trajala dobro uro in je bila učencem pa tudi
spremljevalcem zelo všeč.
Planinski pohod na Uršljo goro – Polona Ahtik
Na zadnji planinski pohod v letošnjem šolskem letu smo se
odpravili na Uršljo goro nad Slovenj Gradcem. Vreme, ki nas
je presenečalo na poti, je bilo res muhasto, pravo aprilsko,
saj smo bili deležni sonca, dežja in snega. Vendar pa to ni
pokvarilo našega dobrega razpoloženja. Po dobrih dveh
urah hoje smo prispeli do koče, ki je bila zavita v gosto
meglo, le-ta pa se je čez čas umaknila in pozdravili so nas
topli sončni žarki. V dolini smo zagledali Šoštanj, Velenje in
Kotlje, rojstni kraj Prežihovega Voranca. Gospodar
planinske koče nas je prijazno sprejel in nam postregel s
toplim čajem, tisti, ki smo bili bolj lačni, pa smo si privoščili
tudi okusno enolončnico. Po krajšem postanku smo se
odpravili še proti vrhu, ki je le dobrih pet minut oddaljen od
koče. Nekaj časa nam je ostalo še za igro, nato pa smo se
počasi odpravili v dolino. Pred ciljem so bile noge že precej
težke in prav razveselili smo se, ko smo zagledali kombi, s
katerim smo se odpeljali proti Vojniku, kjer so nas pred šolo
že čakali starši.
V naslednjem šolskem letu se že veselimo novih planinskih
doživetij.
Tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak
V mesecu aprilu je v Slovenskih Konjicah potekalo državno tekmovanje iz matematike. Na tem tekmovanju so
sodelovali tudi učenci iz naše šole. Učenka Sara Črepinšek iz 9. a je osvojila zlato Vegovo priznanje. Poleg tega je
Sara tudi dobitnica priznanja Diamantni kenguru, saj je vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja osvojila
Vegovo priznanje.
Sari za vsa priznanja čestitamo in ji želimo še veliko uspehov pri nadaljnjem izobraževanju.
NOČ BRANJA NA razredni stopnji – Lidija Eler Jazbinšek
13. in 14. april 2012 je bil dolgo pričakovan datum za številne učence razredne stopnje Vojnik. Ta dva dneva sta
bila namenjena sklepnemu delu projekta Noč branja za vse tiste bralce, ki so zavzeto opravili vse zastavljene
naloge, v katerih so spoznavali poezijo in življenje Toneta Pavčka.
Petkovo popoldne se je pričelo s prihodom v šolsko avlo, kjer je vsak otrok dobil znak, s pomočjo katerega je našel
svojo učilnico. Po nastanitvi se je ena skupina otrok razporedila po učilnicah, kjer so se poigravali z besednimi
igrami, reševali premetanke, uganke in križanke, druga skupina otrok razredne stopnje pa se je v šolski avli družila
s pisateljem - pravljičarjem Francijem Rogačem, ki jim je nastajanje pravljice prikazal tako, da je v pripovedovanje
o nastajanju pravljic vključil učence in njihove predloge.
Tako sta ta večer s sodelovanjem otrok in pisatelja nastali dve kratki hudomušni pravljici.
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Pravljično ustvarjalnemu večeru je sledila večerja, po njej pa težko pričakovano druženje v učilnicah (razrednih) spalnicah, kjer so otroci prisluhnili učiteljem, ki so jim brali pravljice Francija Rogača. Učenci so predstavili tudi
knjige, ki jih trenutno berejo. Glasno so jih brali "sostanovalcem" ali pa so se prepustili tihemu branju le zase.
Branje se je ob enajstih zaključilo.
Sobotno dopoldne se je pričelo z jutranjo zumbo v pižamah. Telovadba ob glasbi je prebudila tudi tiste, ki so ob
budnici še mežikali.
Zajtrku v šolski jedilnici je sledilo
pospravljenje razrednih spalnic,
ogled predstave Juri Muri v Afriki, ki
so jo pripravili učenci dramskega
krožka razredne stopnje Oš Vojnik z
mentorico Lidijo Eler Jazbinšek,
temu pa ustvarjanje v raznolikih in
zanimivih delavnicah, v katerih so
otroci ustvarjali lutke, nakit in
instrumente.

Vodja projekta Anka Krajnc je rekla: "Letošnji projekt Noč
branja smo zaključili z udeležbo 114 učenk in učencev razredne
stopnje OŠ VOJNIK in podružnic: To nam je uspelo s
sodelovanjem vseh razrednikov učencev, ki so se vključili v
projekt, saj so le-ti opravili preverjanje opravljenih nalog.
Zaradi velikega števila vključenih otrok je kar 20 učiteljic vodilo
delavnice v sklepnem delu projekta. Skozi celoten čas projekta
sta bila v veliko pomoč Aleš Kolšek in knjižničarka Ivanka
Krajnc. S sodelovanjem in vključenostjo kuharjev in čistilk,
snemalca Edija in računalničarja Jureta, ki so prav tako zavzeto
opravili svoje naloge, pa je projekt tudi primer dobrega
sodelovanja."

Pozdrav pomladi – Jure Štokovnik
Že tradicionalna prireditev ˝Pozdrav pomladi˝ je
potekala v sredo, 11. 4. 2012, v Kulturnem domu
Vojnik. Delež k temu so letos zopet prispevali
petošolci z učitelji, ki so se predstavili
posamezno in skupinsko. Posebno pozornost so
pritegnili z dramsko uprizoritvijo Zmešnjave
pravljic. Prireditev so uglasili pevci Otroškega
pevskega zbora OŠ Vojnik pod vodstvom ge.
Emilije Kladnik Sorčan. Manjkal pa ni tudi bučen
aplavz polne dvorane.
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Proslava ob dnevu OF – Jelka Kralj
V Kulturnem domu Vojnik smo s pesmijo in recitalom 26. 4. 2012 učitelji obeležili dan OF. Spomnili smo se naših
babic, dedov, mater in očetov, ki so ohranili slovensko zemljo in kulturo. Učitelji Osnovne šole Vojnik smo
ponosni na to in smo se z veseljem odzvali povabilu Občine in pripravili kulturni program. Uživali smo na odru,
prav tako pa je bila po odzivu navdušena tudi publika. Vsem se zahvaljujemo za prijetno doživetje.
Poletna šola v naravi – Majda Rojc
Naši petošolci že tradicionalno zaključujejo šolsko leto na morju. Tudi letos se bomo odpravili na Debeli rtič. Na
roditeljskem sestanku, ki smo ga imeli 3. 4. 2012, smo staršem in manjšemu številu otrok, ki so se srečanja
udeležili, predstavili program šole v naravi in prostore, v katerih bomo domovali pet dni. Podrobno smo pregledali
seznam potrebščin in se dogovorili, kaj morajo otroci storiti pred odhodom na morje. Seveda smo jim s tančico
skrivnosti predstavili tudi vsakodnevne večerne zabave.
Poslovili smo se v upanju, da nas bo vseh pet dni spremljalo lepo vreme.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Dvodnevni planinski pohod Menino planino – Mojca Podjavoršek
Soboto, 21. 4., in nedeljo, 22. 4. 2012, smo učenci planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini, učiteljici,
planinska vodnika in reševalna psička Tisa preživeli na Menini planini.
V soboto smo se z minibusom odpeljali mimo Gornjega Grada do Šmiklavža, kjer smo pustili prtljago, sami pa se
peljali še del poti. Izstopili smo ob vznožju hriba in pot nadaljevali proti planini Ravni, kjer je bil naš postanek. Na
začetku poti smo žalostno opazovali pobočja s polomljenimi drevesi, ki jih je polomil močan veter. V nadaljevanju
pa nas je gozdna in travniška pot razveseljevala z lepimi gozdovi in travniškimi cvetlicami. Po nekaj krajših
postankih smo prispeli do pastirskega stana na planini Ravni, kjer nas je oskrbnik Žiki prijazno sprejel, njegova
žena Betka pa nam je postregla s palačinkami in s čajem. Tudi našo prtljago so že pripeljali in največje
pričakovanje po obedu je bilo, kje bomo spali. Ko smo si uredili vsak svojo posteljo, smo se odpravili še na krajši
pohod na Javoršček, kjer so nam planinski škrati pustili sladko darilo. Po večerji, ki nas je že čakala ob vrnitvi v
pastirski stan, smo se igrali nekaj
družabnih iger in tekmovali v
nagradnem kvizu. Sobota je počasi
ugašala, mi pa smo, eni prej, drugi
kasneje, zaspali v pričakovanju
nedelje, ko so se nam pridružili še
starši. Po zajtrku smo napisali
planinske dnevnike in se naučili
nekaj vozlov. Počasi so pričeli
prihajati starši in ko so se vsi
zbrali, smo se skupaj odpravili na
pohod na planino Travnik. Vmes
smo imeli tudi nekaj krajših
postankov. Manj sreče pa smo
imeli z vremenom, saj je na poti
začelo deževati. Kljub dežju nam
dobre volje ni zmanjkalo in ko smo
se vrnili v stan, nas je že čakalo
kosilo. Po njem smo se poslovili in
se navdušeni vrnili proti domu.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Tehniški dan – Maja Kovačič
V petek, 6. 4. 2012 smo imeli učenci 1. razreda tehniški dan. Pridno smo izdelovali okrasne predmete iz papirja na
temo velike noči. Izdelali smo podstavke za jajčka (zajčke, kokoške, cvetlice …), šopek narcis, kdor pa je želel in je
imel še čas pa tudi lutke iz tulcev toaletnega papirja. Uživali smo v ustvarjanju in domov nato odnesli vse izdelke,
da smo pisane praznike še bolj obarvali.
Obiskali smo Soržev mlin – Lidija Vrečko
Z učenci 2. in 3. razreda smo se v petek, 20. 4. 2012,
odpravili na ogled turistične kmetije in daleč naokoli
znanega Sorževega mlina. Na domačiji nas je pričakal
prijazni gospodar kmetije Oton Samec. Razkazal,
pojasnil in opisal nam je delo in življenje na kmetiji in
na mlinu. Mleli smo tudi pirino moko in jo poskusili.
Razkazal nam je vodni žagi nekoč in danes. Ogledali
smo si lahko še živali na kmetiji, različne vrste
perutnine, cvetje, grmovnice, zelišča ter zanimive
kamnine. Ob vsem tem smo čutili njegovo veliko
ljubezen ter skrb do narave. Vse svoje znanje in
spoznanja pa še vedno želi deliti tudi z mlajšimi rodovi,
zato se mu iskreno zahvaljujemo.
Pohod na Lovsko kočo – Nataša Potočnik
Zbrali smo se pred šolo in se kljub slabi vremenski
napovedi odpravili na pot. S kombijem smo se odpeljali
do Celja in odšli v mestni park. Velika večina učencev je
park prvič obiskala, zato smo se na koncu pohoda
ustavili na igralih in se igrali. Po Srčni poti smo hodili do
Lovske koče Hum, tam pomalicali, oskrbniku zapeli
pesem in se nato po urejeni gozdni poti podali do
Meškovega studenca in nato nazaj v park. Veš čas smo
opazovali lepo okolico, si ogledali Celje z vrha hriba in
se ravnali po markacijah ter označbah poti na tablah.
Seveda nismo pozabili na pravila vedenja in hoje v
skupini.
Ob pol enih nas je pričakal kombi in nas peljal nazaj v
Socko.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Bodimo prijazni – Suzana Jelenski Napotnik
V podaljšanem bivanju smo v mesecu aprilu govorili o živalih sveta, o domačih živalih in hišnih ljubljenčkih. Ob
tem so nastali zanimivi plakati, na katerih so otroci predstavili svojo žival in jo tudi narisali. Poudarek je bil na
odnosu ljudi do živali in kako za njih skrbimo. Tema se navezuje na projekt "Bodimo prijazni", ki ga organizira
občina Vojnik. Letos je ta posvečen prijaznosti do živali.

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. Kaj vse smo počeli,
vam kaže obsežna številka zadnjega Vojča.
Počitnice, ki so pred vami, preživite lepo, predvsem pa varno.
Mlajše učenke zaključile tekmovanje – Robert Suholežnik
Mlajše učenke so zaključile pionirski festival (tekmovanje v košarki) v polfinalu državnega prvenstva. Na
zaključnem tekmovanju so osvojile tretje mesto in zasedle osmo do dvanajsto mesto v državi. Čestitamo vsem
učenkam za borbeno igro.
Naravoslovni dan v Polžah – Urška Agrež
V petek, 4. 5. 2012, smo se drugošolci OŠ Vojnik z avtobusom odpeljali v Polže. Obiskali smo prijaznega
gostitelja g. Otona Samca, ki nas je s svojo nazorno razlago skupaj z g. Francijem popeljal v preteklost. Izvedeli
smo, kako so včasih žagali les in kako deluje žaga, ki jo poganja vodno kolo ter si ogledali mlin in videli, kako se
koruza zmelje v moko.
Gospod Samec nas je popeljal po svoji lepo urejeni kmetiji, kjer smo videli velika polja, na katerih raste različno
žito, in kozolec, na katerem požeto žito suši. Videli smo tudi čebelnjak, gospodarsko poslopje in domače živali,
ki so se prosto gibale po dvorišču in pritegnile našo pozornost. Pokazal nam je različne rastline in nam o njih
povedal mnogo zanimivosti.
V stari kmečki hiši smo lahko videli črno kuhinjo in posedeli ob veliki mizi. Lepo in zanimivo je bilo. Veliko smo
se naučili. Hvala gospodu Samcu za njegovo prijaznost.

Šolski ekipni kros za pokal Ekipe – Polona Ahtik
9. maja 2012 se je 17 učencev in učenk naše šole udeležilo prvenstva Slovenije v krosu za OŠ, OŠPP in SŠ, ki je
tokrat že drugo leto zapored potekalo v Novem mestu. Vsi udeleženci so v vročem in soparnem vremenu ter na
precej zahtevni progi več kot uspešno zastopali našo šolo. Rezultati, ki so jih dosegli naši učenci, so naslednji:
Potočnik Nik, l. 1999 – 112. mesto
Kolar Lara, l. 1999 – 5. mesto
Luc Oven Skaza, l. 1998 – 59. mesto
Planinšek Gašper, l. 1998 – 102. mesto
Zupanec Nika, l. 1998 – 23. mesto
Gaber Kristjan, l. 1997 – 33. mesto
Videnšek Neža, l. 1997 – 57. mesto
Legvart Alenka, l. 1997 – 70. mesto

Pekovšek Aljaž, l. 2001 – 11. mesto
Golub Tilen, l. 2001 – 79. mesto
Pintarič Nina, l. 2001 – 6. mesto
Pristovšek Evelina, l. 2001 – 28. mesto
Oprčkal Tadej, l. 2000 – 45. mesto
Sames Jure, l. 2000 – 59. mesto
Ocvirk Tija, l. 2000 – 4. mesto
Žgajner Maša, l. 2000 – 12. mesto
Kolar Lars, l. 1999 – 84. mesto
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke.
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Medobčinski kros v Levcu – Polona Ahtik
19. aprila 2012 je bil na letališču Levec organiziran medobčinski kros, katerega so se v lepem številu udeležili
tudi učenci in učenke naše šole. Predvsem v mlajših kategorijah so bili naši učenci zelo uspešni, rezultati pa so
dobra motivacija za naprej njim in tudi športnim pedagogom.
Pintarič Nina – 1. mesto
Pristovšek Evelina – 7. mesto
Kitek Anja ‐ 8. mesto
Osmanaj Drita – 12. mesto
Memaj Ismet – 1. mesto
Aljaž Pekovšek – 2. mesto
Resnik Staš – 10. mesto
Pantner Tilen ‐ 16. mesto
Ocvirk Tija – 1. mesto
Žgajner Maša – 2. mesto
Ručigaj Lara – 19. mesto
Samec Jure – 5. mesto
Oprčkal Tadej – 7. mesto
Brežnik Urh – 11. mesto
Kolar Lara – 2. mesto
Ribič Zara – 5. mesto

Kolar Lars – 5. mesto
Potočnik Nik – 14. mesto
Kovač Katarina – 5. mesto
Zupanec Nika – 2. mesto
Biožnik Katja – 12. mesto
Slapnik Veronika – 14. mesto
Luc Oven Skaza ‐ 11. mesto
Založnik Matic – 12. mesto
Marovšek Martina – 7. mesto
Videnšek Neža – 4. mesto
Memaj Vahide – 12. mesto
Legvart Alenka – 16. mesto
Herlah Miha ‐ 9. mesto
Štante Dominik – 23. mesto
Temnik Rok – 24. mesto
Matelič Domen – 25. mesto

Čestitamo.
Posamično medobčinsko, področno in finalno prvenstvo v
atletiki ‐ Urša Burja‐Žnidaršič
22. 5. 2012 je bilo v Celju na stadionu Kladivar medobčinsko
atletsko tekmovanje. Kljub slabemu vremenu se je deset
učencev naše šole udeležilo tekmovanja. Njihove uvrstitve:
Janez Špeglič ‐ 3. mesto v teku na 60 m, Maša Žgajner ‐ 3.
mesto v teku na 60 m, Tija Ocvirk ‐ 2. mesto v teku na 300 m,
Nina Pintarič ‐ 4. mesto v teku na 600 m, Anja Žibret ‐ 4.
mesto v skoku v višino, Nika Zupanec ‐ 4. mesto v teku na 1000 m, Dominik Štante ‐ 10. mesto v teku na 60 m,
Anže Knez ‐ 6. mesto v skoku v višino, Miha Bojanovič ‐ 9. mesto v metu vorteksa in Veronika Slapnik ‐ 5.
mesto v teku na 300 m.
Na področno atletsko tekmovanje, ki je bilo 28. maja v Celju se je uvrstilo šest učencev. Njihove uvrstitve pa so:
Janez Špeglič ‐12. mesto v teku na 60 m, Maša Žgajner ‐ 6. mesto v teku na 60 m, Tija Ocvirk ‐ 2. mesto v teku
na 300 m, Nina Pintarič ‐ 8. mesto v teku na 600 m, Anja Žibret ‐ 9. mesto v skoku v višino in Nika Zupanec ‐ 11.
mesto v teku na 1000 m.
Finalno prvenstvo v atletiki za osnovne šole je bilo 6. 6. v Kopru. Barve naše šole je zastopala Tija Ocvirk in
zasedla odlično 6. mestov teku na 300 m.
Čestitamo!
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Tehniški dan v devetem razredu– Vilma Ošlak
V četrtek, 31. maja, smo za učence devetih razredov izvedli četrti tehniški dan na temo elektronika.
Devetošolci so ta dan obiskali Medpodjetniško izobraževalni center v Velenju. Tam so sami izdelali usmernik,
programirali so svojo igrico in spoznali uporabo obnovljivih virov energije.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V mesecu juniju smo za učence izvedli še zadnje tehniške dneve, ki smo jih načrtovali ob začetku šolskega leta.
Učenci osmih razredov so imeli četrti tehniški dan v četrtek, 7. 6. 2012, na temo kovine. Ta dan so se odpeljali
na Šolski center Celje, kjer so s pomočjo tamkajšnjih profesorjev in dijakov preizkušali kovine, jih segrevali ter si
izdelali kar nekaj izdelkov: pajke, šahovske figurice, skirce, svečnike in utripajoče zvezde z led diodami.
Učenci sedmih razredov pa so imeli tehniški dan na temo umetne mase in zdrave prehrane mladostnikov, in
sicer v petek, 15. 6. 2012. Najprej so si ogledali podjetje MIK, kjer so jih zelo lepo sprejeli. Učence so peljali
skozi njihovo proizvodnjo in jim pokazali tudi postopek uokvirjanja slik. Na koncu so za vse pripravili tudi
pogostitev. Nato so učenci odšli nazaj na šolo, kjer so si v jedilnici šole ogledali prispevek o posledicah
nezdrave prehrane mladostnikov, sledilo je delo v učilnicah, kjer so si sami izračunali svoj indeks telesne mase
ter energijsko in hranilno vrednost obroka.
Šestošolci so imeli četrti tehniški dan v ponedeljek, 18. 6. 2012. Najprej so odšli do žage, kjer so jim praktično
prikazali razrez lesa, povedali nekaj o sečnji le tega in sušenju ter odgovorili na vsa njihova zastavljena
vprašanja. Na žagi so učence zelo lepo sprejeli in jih na koncu pogostili s sokom in piškoti. Nato so odšli nazaj v
šolo, kjer so reševali delovne liste na temo les in obdelava lesa in tako ponovili vse, kar so se o lesu naučili v
šestem razredu.

Dobrodelna akcija Voljan pomagati – Irena Kalšek
Na Osnovni šoli Vojnik smo zadnja leta opažali vedno večje socialne stiske naših učencev in staršev, kar nas je
vodilo v razmislek o tem, da priskočijo na pomoč. V začetku junija je prvič stekla dobrodelna akcija Voljan
pomagati, v katero so bili povabljeni vsi starši vojniških učencev. Idejna pobudnica akcije je bila socialna
delavka Irena Kalšek, ki je pozvala starše 671 učencev, da povedo, ali potrebujejo pomoč ali so pripravljeni
pomagati v denarni obliki, z oblačili ali hrano. Odziv na akcijo je bil presenetljivo velik, saj so kar 103 družine
bile pripravljene pomagati 33 družinam, ki so izrazile potrebo po pomoči. Tako so v dobrodelni akciji zbrali
2161,10 evra in kar 400 kosov oblačil. Denar smo sorazmerno razdelili glede na dohodek in ga namenili za
nakup delovnih zvezkov. Učenci so prejeli znižane položnice za nakup šolskih potrebščin, prispevki pa so se
gibali od 32 do 86 evrov na učenca. Poleg tega je vsak učenec od Rdečega križa prejel tudi zvezke, barvice,
pisala in torbo, torej cel paket šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto.
Akcija je bila nadvse uspešna, starši, ki so prosili za pomoč, so bili zelo hvaležni za oblačila, še posebej pa za
finančni prispevek, ki jim bo vsaj malo zmanjšal hudo denarno stisko. Še enkrat bi se radi zahvalili vsem
staršem, ki so darovali v dobrodelni akciji Voljan pomagati.
5. športni dan na predmetni stopnji – Robert Suholežnik
Zadnji športni dan je za devete razrede potekal 14. 6., za šeste, sedme in osme razrede pa teden kasneje.
Devetošolci so igrali nogomet, devetošolke pa odbojko. Šestošolci so igrali rokomet, osmošolci košarko,
sedmošolci nogomet, sedmošolke pa odbojko.

4

Izlet Zlatih bralnih značkarjev – Ivanka Krajnc
“Kdor ne bere, ga pobere” je nekoč zapisal pesnik Tone Pavček. Prav gotovo se to ne bo zgodilo z desetimi
zlatimi bralnimi značkarji, ki so se 5. 6. 2012 udeležili nagradnega izleta za osemletno pridno branje in
osvajanje bralne značke.
Rok Gorenšek, Jernej Špegelj, Sara Črepinšek,
Neža Videnšek, Maruša Marš, Tadeja Dolšek,
Sara Krašovec, Andreja Kamenik, Kaja
Dobrotinšek in Anja Božnik so
skupaj z
nagrajenci OŠ Dobrna in Frankolovo preživeli
čudovit dan. Najprej smo se odpeljali do
znamenitega gradu Bogenšperk in spoznavali
življenje barona Valvasorja na tem gradu. Za
tem pa smo odšli do term Laško, kjer so učenci
uživali v vodi. Da je branje zabavno, poučno,
velikokrat pa tudi koristno, se je izkazalo tudi
tokrat, saj so se ti učenci hladili v vodi, ko so se
njihovi sošolci pregrevali v razredih in potili še
za zadnje ocene.
Pokaži, kaj znaš – Anka Krajnc
Drugošolci smo ob koncu šolskega leta priredili razredno enourno prireditev Učenci za učence. Najpogumenjši
učenci so se predstavili s plesom, petjem, igranjem na instrumente in skečem. Nekateri so predstavili točke
samostojno, drugi pa v skupini. Vsem pa smo z veseljem zaploskali. Tako smo si lepo popestrili zaključek
šolskega leta.

Planinski krožek v 1. razredu – Anka Krajnc
Tudi prvošolci so že pravi planinci. V tem šolskem letu smo skupaj odšli na pohod po Modrijanovi učni poti in
na Anski vrh. Sproščeno in z veliko veselja smo stopali po gozdnih poteh, se ustavljali ob drevesih in grmičkih,
kjer so nas presenetile prve borovnice. Ob daljših počitkih smo si privoščili malico iz nahrbtnika. Ker pa iger v
naravi nikoli ne zmanjka, so otroci uživali tudi v raziskovanju narave.

Zaključna ekskurzija devetošolcev – Petra Strnad
17. 5. 2012 so se devetošolci z razredniki in sorazredniki odpravili na zaključno ekskurzijo v Ljubljano.
Sprehodili smo se po centru Ljubljane in si ogledali njene znamenitosti v središču mesta. Po ogledu smo se
odpravili do BTC. Zabavali smo se na bowlingu in vozili karting. Po pici velikanki pa smo odšli v vodni park
Atlantis, kjer smo se kopali in igrali odbojko. Za konec je sledila še kino predstava z naslovom Ulični ples. Dan je
bil pester in poln novih dogodivščin.
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Planinska šola v naravi – Lidija Eler Jazbinšek
Četrtošolci Oš Vojnik so zadnji teden meseca maja preživeli v planinski šoli v naravi v Gorenju nad Zrečami.
V tej pohorski vasici s prijetnim razgledom na dolino so bili otroci 4. a, 4. b, 4. in 5. razreda POŠ Šmartno, 4.
razreda POŠ Nova Cerkev in njihove učiteljice ga. Anica , ga. Lidija, ga. Mojca, ga. Jolandna in ga. Ivanka
nastanjeni v CŠOD Gorenje.
Lega in opremljenost doma ter zaposleni, ki v njem ustvarjajo program in aktivnosti, so prava izbira za
izpeljavo planinske šole v naravi.
Učenci in učenke so v petdnevnem bivanju pridobivali dodatne izkušnje na poti k samostojnosti ter pomoči
drug drugemu. Ob temu pa so ob raznolikih učnih vsebinah, ki so večinoma potekale v naravi, utrjevali in
nadgrajevali že pridobljeno znanje ter razvijali socialne veščine.
Vsak dan bivanja so potekale raznolike dejavnosti. Učenci so utrjevali znanje orientacije, raziskovali so ob vodi,
iskali in spoznavali bitja, ki živijo v njej, dnevno opazovali vreme, zapisovali svoja opažanja in jih primerjali.
Preizkusili so se tudi na plezalni steni, lokostrelstvu ter se učili osnov preživetja v naravi, vadili, kako pravilno
in varno zakuriti piramidni ogenj in zgraditi zasilno bivališče.
Otroci so v naravi uživali, se v njej učili, hkrati pa izboljševali odnose do drugega in narave ter stkali nova
prijateljstva, za katere upam, da se bodo nadaljevala tudi v poletni šoli v naravi in tudi v šestem razredu, ko se
jim bodo učenci podružničnih šol pridružili kot sošolci na centralni šoli.

Tekmovanja iz fizike – Tatjana Hedžet
V mesecu marcu in aprilu so potekala tekmovanja iz fizike. V mesecu maju so bili znani končni rezultati.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 25 učencev iz 8. in 9. razreda.
Na šolskem tekmovanju so bronasto Stefanovo priznanje dosegli: Miha Jug, 8. d, Lana Kuzman, 8. b, Tilen
Dobovičnik, 8. b, Evelin Landeker, 8. b, Gorazd Stolec, 8. a, Brigita Krajnc, 8. b, Tilen Rauter, 8. a, in Sara
Črepinšek iz 9. a.
Najboljši učenci so se udeležili področnega tekmovanja iz fizike, kjer so Miha Jug, Tilen Dobovičnik in Sara
Črepinšek dosegli Srebrno Stefanovo priznanje iz fizike.
Miha Jug se je udeležil tudi državnega tekmovanja iz fizike, kjer je dosegel zelo dober rezultat.
Čestitamo.
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Ekskurzija v Velenje – Anka Krajnc
V sredo, 24. 5. 2012, se 48 drugošolcev v spremstvu štirih učiteljic
odpeljalo proti Velenju, kjer smo si v dveh skupinah z vodičkama
ogledali grad in ustvarjali v delavnicah z naslovom Življenje na
srednjeveških gradovih. Učenci so si izdelali meče, krone in zaščitne
viteške čelade. Po delavnicah smo odšli peš do centra Velenja, kjer smo
se posladkali s sladoledom in si vzeli čas za kosilo iz nahrbtnika. Nato
smo obiskali bližnji park z igrali, kjer so se učenci preizkušali v različnih
sposobnostih plezanja in ravnotežja. Z avtobusom smo se nato
odpeljali na panoramsko vožnjo do Šoštanja in ob poslušanju učiteljice
smo izvedeli in videli zanimivosti šaleške doline.

Poletna šola v naravi – Urša Burja‐Žnidaršič
V četrtek, 14. 6. 2012, je prišel težko pričakovani »dopust« na morju za naše petošolce. 60 učencev in
spremljevalci smo se vkrcali na enonadstropni avtobus, ki nas je odpeljal na Debeli rtič.V petih dneh smo
spoznali vse plavalne kapacitete, katere ponujajo na Debelem rtiču, in sicer od morja, zunanjega bazena do
notranjega bazena. Učenci so v različnih pogojih izpopolnjevali tri plavalne tehnike in skoke v vodo. Za zabavo
so tekmovali v štafetnih igrah, plavanju na čas na 50 m in igrah z žogo v vodi. Četrti dan je bil namenjen
potovanju z ladjo do Pirana, ogledu mesta in nakupovanju spominkov. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini.
Skupina, ki ni plula, je imela naravoslovno delavnico, delavnico reševanja iz vode in še prijetnega preživljanja v
vodi in ob njej. Po večerji je bilo poskrbljeno tudi za zabavni del. Prvi večer je bil spoznavni z nastopi
posameznih razredov in plesa, ki nas je spremljal vseh pet dni. Drugi večer je bilo tekmovanje štirih mešanih
skupin v igri med dvema ognjema, tretji večer pa je bil kviz Lepo je biti pameten. Zadnji večer smo
spremljevalci pripravili presenečenje za naše plavalce z uprizoritvijo igre Pepelka. Tako kot smo si želeli, nas je
vseh pet dni spremljalo lepo in sončno vreme.

Naravoslovni dan v 6. razredu – Tatjana Hedžet
V sredo, 20. junija 2012, so imeli učenci naravoslovni dan na temo travnik. Ogledali so si rastline na Eko kmetiji
Župnek v Vojniku, spoznali njihov način dela in povezanost živih bitij na kmetiji.
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Naravoslovni dan v 7. razredu – Tatjana Hedžet
Učenci 7. razredov so imeli 19. 6. 2012 tretji naravoslovni dan. Tema je bila morje. Naravoslovni dan je potekal
na šoli. Učenci so spoznavali povezanost živih bitij v morju, spoznali morske sesalce, glavonožce, polže, školjke,
rake, … Poimenovali so tudi morske živali v treh različnih jezikih, in sicer v slovenskem, angleškem in nemškem.
Moja reka – Tatjana Hedžet
Moja reka si je projekt, s katerim Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS ter podjetje Coca‐Cola Slovenija
ozaveščata o pomenu slovenskih rek in drugih voda. Kot medijski partner pri projektu sodeluje revija PIL.
Projekt pa že tretje leto zapored zastopa ambasador Zlatko. V letu 2012 je potekal natečaj za Časopis za mojo
reko.
Tudi učenci naše šole so sodelovali in oblikovali časopis, ki so ga naslovili Izvir. Časopis si lahko ogledate na
spletni strani natečaja.
Mladi novinarji so bili: Tilen Dobovičnik, Miha Jug, Lana Kuzman, Veronika Slapnik, Anja Žibret in Lara Kolar. Ti
so pripravili izviren in bogat časopis.
Vodni detektiv – Tatjana Hedžet
Na Inštitutu za celostni razvoj in okolje (ICRO) iz Domžal so v letošnjem šolskem letu v sodelovanju z
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) že petnajstič pripravili akcijo promocije varstva voda VODNI
DETEKTIV. Letošnja tema natečaja je bila »Voda in hrana«. Natečaja se je udeležilo 40 šol iz cele Slovenije in
preko 700 učencev, ki so pod vodstvom 64 mentorjev izdelali preko 50 projektov.
Naša šola je sodelovala s tremi prispevki: Lara Kolar, ki je izdelala kviz na temo Voda in hrana, Anja Žibret z
ilustracijo in Manica Hostnik, Nastja Zupanc in Kristina Petrej, ki so izdelale posebno slikanico.
Posebno pohvalo si je prislužila Lara Kolar.
Valeta – Tatjana Hedžet
V sredo, 13. 6. 2012, so imeli naši devetošolci
valeto, kjer so se še zadnjič predstavili, se skupaj
veselili uspehov in se poslovili od osnovne šole.
Za svoj simbol so si izbrali mavrico, ki predstavlja
raznolikost naših osebnosti, a hkrati skupno
preživljanje osnovnošolskih let. Na začetku
prireditve so zaplesali pod mentorstvom ge.
Milanke Kralj.
Po plesni predstavitvi je sledil kulturni program, ki
so ga pripravili pod mentorstvom g. Gregorja
Palčnika.
Sledile so pohvale in priznanja. Učenci so se zahvalili tudi staršem, učiteljem in drugim delavcem šole za trud in
požrtvovalnost.
Veliko lepih besed je bilo izrečenih ob slovesu.
Za popotnico v življenje devetošolcem ponujam misel znanega fizika Alberta Einsteina: “Ne pozabite, čudovite
stvari, ki se jih učite v šolah, so delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki
jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.”
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Kolesarski izpit – Maša Stropnik
V šolskem letu 2011/2012 je na OŠ Vojnik obiskovalo kolesarski krožek 42 učencev petošolcev. Skozi leto so si
pri svojih razrednikih pridobivali teoretična znanja, v mesecih maju in juniju pa še praktična.
Teoretični del smo zaključili z računalniškimi vajami S kolesom v šolo, prav tako so otroci opravili preizkus
teoretičnega znanja.
Spretnostne veščine so učenci pridobili na poligonu na Ljubečni. Nato smo vadili še na cesti po Vojniku, kjer so
31. 05. 2012 tudi vsi uspešno pridobili kolesarski izpit.
Pri samem praktičnem delu smo bili ves čas v navezi s policisti, ki so poskrbeli za še večjo varnost naših otrok.
Starši so vsem otrokom priskrbeli so potrebno opremo za varno kolo, zato si je vsak učenec prislužil nalepko
»varno kolo«.
Ker so tako vsi petošolci postali kolesarji, smo mentorji kolesarskih izpitov mnenja, da je bilo delo opravljeno
dobro.

Tabor za nadarjene ‐ Barbara Ojsteršek Bliznac
Prve počitniške dni je na OŠ Vojnik potekal tabor
za nadarjene, imenovan Brihtne glavce. Na tabor
je bilo povabljenih 52 učencev, ki so dva dni
preživeli v delavnicah, na izletih in športnih
aktivnostih. V torek, 26. junija, so se učenci
najprej odpravili na pohod na sv. Tomaž,
popoldne so sodelovali v delavnicah, zvečer pa so
se preizkusili v športnih igrah ter opazovali nočno
nebo. V sredo, 27. junija, so se učenci odpeljali
proti Mariboru in si ogledali njegove glavne
znamenitosti ter obiskali Hišo eksperimentov.
Zadovoljni so se pripeljali v Vojnik in zvečer
zaključili tabor.

Kulturno delovanje delavcev OŠ Vojnik – Milena Jurgec
Učitelji na naši šoli skrbimo za kulturno delovanje učencev, v letošnjem letu pa smo se odločili, da tudi delavci
šole naredimo na tem področju korak naprej. Ženski del kolektiva se je odločil, da bomo imele pevski zbor.
Tako smo imele 25. januarja 2012 prve pevske vaje. Čeprav je potrebno priti na vaje zvečer, nam prepevanje
daje moč in vedrino. Zbor vodi Emilija Kladnik Sorčan. Prvi nastop smo imele 18. maja 2012 v Kulturnem domu
Vojnik, kot gostje Dekliške vokalne skupine KUD France Prešeren iz Vojnika. S svojim programom smo
navdušile obiskovalce. Drugi nastop smo imele 20. junija 2012, prav tako v Kulturnem domu, na praznovanju
praznika KS Vojnik.
Ob Dnevu upora slovenskega naroda je skupina učiteljev in učiteljic pripravila čudovit recital v čast prazniku in
ljudem, ki so poskrbeli za našo svobodo, in ga predstavila na krajevni proslavi v Kulturnem domu.
S sodelovanjem na proslavi in nastopi pevskega zbora so se predstavili delavci od ravnateljice do kuharice. Ni
pomembno, kaj si po poklicu, pomembno je, kaj čutiš v srcu.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Evropska vas – Monika Dimec
Tudi na POŠ Šmartno smo imeli
delavnice v okviru Evropske vasi.
Obravnavali smo ljudska glasbila. V
goste smo povabili gospoda Jožeta
Dimca. Povedal nam je, da je kot otrok
na paši izdeloval rogove, piščali in
prdce oz. prde iz lubja. Izdelavo le teh
nam je tudi demonstriral ter jih
pomagal otrokom izdelati.

Obisk Sorževega mlina – Monika
Dimec
Učenci 2. in 3. razreda naše
podružnice smo obiskali Soržev mlin
v Polžah.
Gospodar Oton Samec nas je
prijazno sprejel in nam predstavil
življenje na ekološki kmetiji. Razložil
in demonstriral nam je, kako deluje
žaga venecijanka na vodni pogon.
Ogledali smo si tudi mlin in učenci
smo spoznali pot od zrnja do kruha.
Preživeli smo dve čudoviti urici ter
se veliko novega naučili.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Obisk štirinožnih prijateljev – Vesna Kotnik
V petek, 18. 5. letos, smo na našo šolo dobili prav poseben obisk. V okviru tedna prijaznosti in dobrih dejanj, ki
je v letošnjem letu posvečen prijaznosti do živali, so nas obiskali kunec Nero, muc Smajli in kuža Maj.
Skupaj z lastnicama so prišli iz okolice Velenja, kjer je sedež
njihovega društva POŽIV. Predstavnici društva sta nam
predstavili pravilen odnos do hišnih ljubljenčkov. Poudarek sta
dali oskrbi domačih živali. Po poglobljenem pogovoru v učilnici
je kuža Maj svoje spretnosti in trike predstavil še na travniku.
Tam se mu je pridružila še psička, ki s svojo lastnico tekmuje v
disciplini z ovirami – v agility‐ju.
Vsi skupaj so nam s svojo prijaznostjo dodobra popestrili
petkovo popoldne. Verjamem, da smo se iz njihovega obiska
veliko naučili.

Tek podnebne solidarnosti – Vesna Kotnik
Spomladi 2011 so na Slovenski Karitas pričeli z novo aktivnostjo, to je s Tekom podnebne solidarnosti. Z njo so
začeli projekt ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v državah v razvoju, s poudarkom na Afriki. S
pretečenimi kilometri študentov, dijakov, učencev ter splošne javnosti v Sloveniji želijo zgraditi krog
solidarnosti okoli planeta Zemlje, za kar je potrebno
preteči 40.075 km .
Učenci OPB so skupaj z učiteljicama tekli v
solidarnosti do ljudi v državah v razvoju. Pred izvedbo
teka smo skupaj odkrivali, ocenili ter premislili o skrbi
za okolje. Predvsem o vplivu in odnosu ljudi na okolje,
vzrokih in učinkih podnebnih sprememb ter njihovih
posledicah za najrevnejše prebivalstvo držav v
razvoju. Zbirali smo zamisli, kako se lahko na
problematiko odzovemo, kako se lahko s podnebnimi
spremembami spopademo in kako lahko spremenimo
svet na bolje ali slabše. Za namen teka smo izbrali
podnebne spremembe in čisto vodo. 29. maja smo vsi
skupaj pretekli kar 37 km in 240 m.
Podnebje se spreminja. V POŠ Nova Cerkev nam ni vseeno. Z vključitvijo v projekte, kot so Tek podnebne
solidarnosti ter S Smetkom po smeti, želimo okolico na ta problem opozoriti ter po svojih zmožnostih
pomagati. V ta namen smo v predprostoru šole uredili tudi razstavo z naslovom Mladi spreminjamo svet.
Vabimo vas, da pomagate tudi vi.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Zaključna ekskurzija v Kekčevo deželo – Maja Kovačič
Učenci vsako leto težko pričakujejo mesec maj in z njim zaključno ekskurzijo.
Učenci prvih razredov smo se 17. maja odpravili na Gorenjsko. Šli smo pogledat, kako se imajo Kekec in
njegova druščina v Kekčevi deželi. Videli smo Bedanca, Mojco, ki smo jo morali rešiti iz Bedančeve kletke,
Kosobrina, teto Pehto in seveda Kekca. Bedanca smo kar hitro pregnali s skovikanjem, teta Pehta pa je bila zelo
prijazna. Ponudila nam je pecivo in čaj. Ogledali smo si tudi njeno kočo, ki je polna zelišč. Najbolj pa nam je bila
všeč Kosobrinova koča, ki ima dvižni most in tobogan. Nad vsem smo bili zelo navdušeni.
Po obisku Kekčeve dežele smo si privoščili hladno kosilo in nato odšli v Kranjsko Goro na sladoled. Vsi smo
dobre volje uživali v prekrasnem dnevu.

Evropska vas – Maja Kovačič
Letošnja tema projekta Evropska vas na naši šoli je Slovenija. 9. maja smo zato na naši šoli izvedli tehniški dan.
Z učenci 1. razreda smo se podali na Gorenjsko, saj bomo tja odpotoval tudi na zaključno ekskurzijo. Spoznavali
smo gorenjske običaje, tipične jedi, narečje …
Učenci 2. in 3. razreda smo najprej preko spleta spoznavali kraje, ki smo jih nato na zaključni ekskurziji obiskali:
Rogaško Slatino, Olimje in Rogatec ter zanimivosti zapisali. Poiskali smo recepte tipičnih jedi z Obsotelja in
Kozjanskega, jih prepisali in dodali še naše. Zanje so otroci izvedeli od starejših krajanov, s katerimi so izvedli
anketo. Ob koncu tehniškega dneva pa smo si pripravili palačinke iz pirine moke. Četrtošolci so odkrivali
znamenitosti Ljubljane, petošolci pa značilnosti primorskega sveta. Izdelali so tipično primorsko hišo.
Bil je zanimiv dan. Izvedeli in naučili smo se veliko novega, ob tem pa še neizmerno uživali.

Orientacijski tek – Maja Kovačič
Izkoristili smo lepo vreme in 11. maja letos organizirali orientacijski tek. Učiteljice so v bližnjem gozdu
pripravile postaje in kontrolne točke. Učenci so se razdelili v 6 starostno mešanih skupin in se podali na pot.
Zelo uspešno so rešili naloge na postajah in kmalu pritekli na cilj. Orientacija v gozdu jim je bila tako všeč, da so
izrazili željo, da bi imeli tak pouk vsak dan, naloge pa naj bi bile namenjene vsem predmetom, ki se jih učijo.
Moštvene igre ‐ Lidija Vrečko
18. 6. 2012 smo na POŠ Socka imeli športni dan. Pripravili smo moštvene igre in jih izvajali na Šeškovem
travniku, v senci parka ob graščini ter v telovadnici POŠ Socka. Igrali smo elementarne igrice, se lovili, igrali
nogomet in tekmovali v štafetnih igrah. Športni dan minil, kot bi mignil.
Socka poje, pleše in igra – Maja Kovačič
Naši učenci že tradicionalno nastopajo na prireditvi Socka poje, pleše in igra. Prireditev je bila v nedeljo, 24. 6.
2012, na grajskem dvorišču v Socki. Učenci so nastopali s kulturnim programom, ki je vseboval pesem, ples in
deklamacije.
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Tekmovanje za zdrave zobke – Maja Kovačič
Učenci 1. razreda so na podružnici zmagali v tekmovanju za Zdrave zobke in so se za nagrado 7. 6. 2012
odpravili v Planet Tuš, kjer je bila svečana podelitev priznanj in nagrad ter ogled filma Pupijeva dogodivščina.

Projekt Holiday Card Exchange – Maja Kovačič
Letošnji mednarodni projekt smo zaključili z obiskom treh učiteljic iz ZDA. Ker so bile navdušene nad našim
dopisovanjem, voščilnicami in našo spletno stranjo, so se odločile, da nas obiščejo. V Socko so prišle v sredo,
20. 6. 2012. Z učenci smo jim pripravili kratek kulturni program, v katerem smo predstavili slovensko ljudsko
pesem in ples. Nato smo učiteljice spraševali vse, kar nas je zanimalo o njihovi šoli, učiteljih, učencih, prehrani,
počitnicah… Z veseljem so nam odgovarjale na naša vprašanja. Tudi mi smo njim pripovedovali o naši šoli v
Socki in o centralni šoli v Vojniku. Učiteljicam Donni, Judy in Deborah smo razkazali šolo in jih pogostili s
pravkar pečeno pehtranovo potico. Judy je zaposlena kot knjižničarka in nam je zato prinesla v dar 5 knjig v
angleškem jeziku in eno izmed njih tudi prebrala.
Z učiteljicami smo se nato odpravili še
na ogled naše centralne šole v Vojniku,
jih peljali na slovensko kosilo in nato še
na ogled mesta Celje.
Njihova e‐pošta, ki je na naš naslov
prišla takoj naslednji dan, pa se glasi:
Thank you so much for your
hospitality. The trip to your school,
home and city were for sure the best
part of our trip. We are still talking
about the food for lunch. That was
such a kind and generous gesture. I
look forward to working together and
possibly meeting again sometime.

Thank you, we are very grateful:)
With much love,
Donna, Deb and Judy

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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