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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

Prvi šolski dan – Mateja Fidler
Prvi šolski dan je posebno doživetje za naše prvošolce. Nekateri stopajo v hram učenosti s strahom drugi pa
prav pogumno. Želja vseh nas pa je, da se v šoli dobro počutijo.
Prvošolce smo v vseh sredinah najprej presenetili s kulturnim programom. Nato je sledil še slavnostni sprejem
v šolsko skupnost. To sta opravili ga. Majda Rojc in ga. Olga Kovač ob pomoči razredničark in vzgojiteljic. Vsak
učenec je prejel kapico z znakom šole in rumeno rutico, ki ga bo spremljala varno na poti v šolo.
V učilnicah pa je prvošolce čakalo še eno presenečenje, to je tortica, sok in figurica naših učnih junakov Lili in
Bine.
Vsem učencem na OŠ Vojnik, POŠ Nova Cerkev, Socka in Šmartno v Rožni dolini želimo veliko ustvarjalnih in
veselih uric.

1. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V sredo, 26. septembra 2012, je v zbornici OŠ Vojnik potekal prvi sestanek Sveta staršev v tem šolskem letu, ki
se ga je udeležilo 29 predstavnikov. Za predsednika Sveta staršev v tem šolskem letu so prisotni soglasno
potrdili g. Arnolda Ledla, podpredsednica pa je postala ga. Rozmari Petek. Zapisnike vseh sestankov si lahko
preberete na spletni strani OŠ Vojnik.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Z novim šolskim letom se na OŠ Vojnik ponovno trudimo biti ekološki. Prva zbiralna akcija odpadnega papirja je
potekala v mesecu septembru. Zbrali smo 4057 kg papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali.

Prva tekma ŠKL – Robert Suholežnik
Na prvi tekmi ŠKL se je naša šola pomerila v gosteh z OŠ Šmarje pri jelšah. Po razburljivi končnici so zmagali
vrstniki iz OŠ Šmarje pri Jelšah. Povratna tekma bo sledila v letu 2013.

Projekt »Naša knjiga« ‐ Barbara Ojsteršek Bliznac
V šolskem letu 2011/2012 so učenci 6. razredov sodelovali v šolskem projektu »Naša knjiga«. Projekt v obliki
knjige posojanke je bil izpeljan v okviru pouka slovenskega jezika, učenci pa so doma oblikovali zapise, risali ter
prispevali svoj del domišljije v razredno zgodbo.
Ob pregledu vseh razrednih knjig, ki so nastajale kar tri mesece, se je komisija v sestavi Milene Jurgec, Gregorja
Palčnika in Barbare Ojsteršek Bliznac odločila, da so vse knjige odlično napisane in narejene ter zaslužijo
pohvalo. Učenci so s skupinskim delom dokazali, da so sposobni ustvariti odličen skupni izdelek. Tako so
nastale štiri knjige, ki so na ogled v šolski knjižnici.
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Vaja evakuacije – Milena Jurgec
V soboto, 29. 9. 2012, smo imeli v šoli vajo evakuacije. Vaja je obvezna, saj obstaja veliko variant evakuacije iz
šolskega objekta, ker se učenci vsako uro menjujejo. Vaja je bila napovedana. Ob 9.30 se je oglasila sirena, ki je
oznanila, da je prišlo do požara v kuhinji. Evakuacija je potekala mirno in po načrtih.
Učenci so bili seznanjeni z evakuacijo, potekom evakuacije iz prostorov in nevarnostmi, do katerih lahko pride,
na razrednih urah. Osnove so objavljene na šolski strani.
Težava je v tem, da imamo zbirna mesta za učence oddaljena, saj je v šolski okolici vse pozidano in stara zbirna
mesta ne veljajo več.
Evakuacijo smo izvedli učitelji in
delavci šole, na pomoč so prišli
gasilci PGD Vojnik, ki so opravili
notranje in zunanje napade ter
pregledali šolske prostore. Uporabili
so ves vozni park.
Po vaji sta gasilki pripravili tri
poligone za vajo z vedrovko. Učenci
so navdušeno sodelovali in z vodo
zbijali tarče. Lahko rečemo, da je
vaja zelo uspela, vsakokrat pa se vsi
skupaj naučimo kaj novega.

Naravoslovni dan v 8. razredu – Edi Fidler
Letos smo v septembru z osmošolci izkoristili enkratno priložnost in si v Ljubljani ogledali enkratno razstavo
Razkrita telesa. Učenci (razen dveh), ki so to razstavo obiskali, so bili zadovoljni, nekateri celo navdušeni.
Razstava prikazuje podrobno zgradbo človeškega organizma na posebej za tovrstno razstavo prepariranih
nekoč živih ljudeh, ki so svoja telesa v času svojega življenja pri polnem razumu prepustili v ta namen.
Menim, da je učenje na takšni razstavi zelo uspešno. Učencem je bilo všeč tudi, da jih je med razstavljenimi
telesi vodil »elektronski audio vodič«.

Koncert "Čudoviti svet glasbil" ‐ Emilija Kladnik Sorčan
V okviru prvega kulturnega dne so učenci 6. razreda 25. 9. 2012 obiskali Cankarjev dom v Ljubljani. Prisluhnili
so koncertni matineji Orkestra Slovenske filharmonije, ki jo v organizaciji Glasbene mladine Slovenije že leta
uspešno predstavljajo mladim poslušalcem. Program, ki je zasnovan kot sprehod skozi simfonični orkester in je
tesno povezan z vsebino glasbene vzgoje v 6.razredu, je duhovito povezoval moderator Boštjan Gorenc‐
Pižama. Učenci so koncert zbrano spremljali in odšli iz Gallusove dvorane z odličnimi vtisi.
Poročilo o šolskem tekmovanju iz logike – Petra Strnad
28. 9. 2012 je na šoli potekalo tekmovanje iz logike. Tekmovanja se je udeležilo 242 učencev in učenk matične
šole in podružnic. Na državno tekmovanje, ki bo letos 20. 10. 2012 na naši šoli so se uvrstili naslednji učenci in
učenke:
7. razred
Ema ŽILAVEC
Manca HOSTNIK

8. razred
Manca PRISLAN

9. razred
Miha JUG
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NE‐ODVISEN.SI – Mojca Guček
V četrtek, 27. 9. 2012, so se učenci 1., 2., in 3. triade izmenično udeleževali delavnic programa Ne‐odvisen.si,
popoldne pa so se starši odzvali še na 90 minutni družabni večer, ki je na svojevrsten način združil ljudskost s
strokovnostjo. Delavnice za učence ter večerno diskusijo je povezoval Bojan Kodelja, vodja programa Ne‐
odvisen.si. Voditelj je z gosti večera razvijal zanimive diskusije s področij:
 medosebni odnosi,
 usklajeni starševski vlogi,
 postavljanje meja v vzgoji otrok,
 kemične in nekemične zasvojenosti in
 vplivi negativnih informacij.
Dodatni tematski video prispevki strokovnjakov pa so dopolnili večer ter zaokrožili njegovo osnovno sporočilo.
Program Ne‐odvisen.si sooča mladostnike vseh starostnih in odrasle s pojavi najrazličnejših kemičnih in
nekemičnih zasvojenosti.
Vabi k sprejemanju zdravih odzivov na zaplete odraščanja in oblikovanje sicer kompleksne, toda uravnovešene
osebnosti.
Program odpira vrata medgeneracijskim stikom in premisleku o odgovornem ter usklajenem starševstvu ob
hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk.
Namen in cilj programa je ozaveščati širšo javnost :
 o različnih pasteh zasvojenosti,
 o pomoči zoper njih,
 o zdravem načinu življenja.

Roditeljski sestanki – Mojca Guček
V sredo, 12. 9. 2012, in v četrtek, 13. 9. 2012, so na šoli potekali roditeljski sestanki za starše učencev razredne
in predmetne stopnje. V prvem delu sestanka je ravnateljica ga. Majda Rojc nagovorila vse starše. Podala je
novosti iz šolskega koledarja, predstavila organizacijo dela na šoli ter predstavila interesne dejavnosti šole.
Sledil je prispevek pomočnice ravnateljice ge. Olga Kovač, ki je predstavila šolske prevoze in poudarila novosti
glede voznih redov. Starši so bili nato povabljeni k razrednikom oziroma razredničarkam v učilnice, kjer so jim
bile podane še ostale informacije, ki se nanašajo na posamezne oddelčne skupnosti .
Področno ekipno atletsko prvenstvo v Celju za osnovne šole ‐ Urša Burja‐Žnidaršič
V sredo, 26. 9. 2012, se je OŠ Vojnik udeležila ekipnega atletskega tekmovanja v atletiki v Celju. Naši učenci so
nastopili v vseh disciplinah programa. Na vsako disciplino so bili prijavljeni po dva do trije učenci, za skupni
rezultat pa sta se točkovala dva boljša rezultata.
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Nastopi in uvrstitve naših učenk:
Tek na 60 m:
ŽGAJNER Maša 4. mesto
CEHNER Maja
5. mesto
HOLER Eva
15. mesto
Skok v višino:
ŽIBRET Anja
RAJH Karin
ŽOLNIR Nina

Tek na 300 m:
OCVIRK Tija 2. mesto
KOLAR Lara
6. mesto
ROČNIK Anja 14. mesto

Tek na 1000 m:
ZUPANEC Nika 5. mesto
KOTNIK Tjaša 10. mesto

Skok v daljino:
CVIKL Mojca 15. mesto
PINTARIČ Nina 16. mesto
BOŽNIK Katja 23. mesto

5. mesto
15. mesto
15. mesto

Met vorteksa:
ROBIČ Urška
1. mesto
GREGORIČ Sanja 10. mesto
ZIMŠEK Timeja 21. mesto

Suvanje krogle:
LEGVART Mateja 1. mesto
PETEK Patricija 11. mesto
HVALEC Eva
28. mesto

ŠTAFETA 4 x 100m: Vojnik I.(Maja C., Nina P., Maša Ž., Tija O.) ‐ 3. mesto.
Skupno je ekipa učenk OŠ Vojnik osvojila 1. mesto z zbranimi 13421 točkami ( sodelovalo je 12 šol ).
Po končanih prvenstvih po Sloveniji je naša ekipa zasedla odlično 10. mesto od 133. sodelujočih šol in se
uvrstila na državno prvenstvo.
Nastopi in uvrstitve naših učencev:
Tek na 60 m:
Tek na 300 m:
KOLAR Lars
29. mesto
DOBOVIČNIK Tilen 5. mesto
RAZGORŠEK Matic 32. mesto
OVEN SKAZA Luc 26. mesto
KOLAR Lan
29. mesto

Tek na 1000 m:
OBLONŠEK Ernst 16. mesto
PLANINŠEK Gašper 18. mesto
KOVAČIČ Žan
19. mesto

Skok v višino:
GORŠEK Aljaž 18. mesto
POTOČNIK Nik 25. mesto

Skok v daljino:
LOGAR Luka 27. mesto

Met vorteksa:
KNEZ Anže
10. mesto
KAMERIČKI Andraž 29. mesto
DEGEN Aljaž 24. mesto

Suvanje krogle:
SITAR Urh 29. mesto

ŠTAFETA 4 x 100m: Vojnik I. ‐ 13. mesto.
Skupno je ekipa učencev OŠ Vojnik osvojila 12. mesto z zbranimi 9832 točkami ( sodelovalo je 12 šol ).
Vsem učenkam in učencem čestitamo za dobre rezultate in osvojena mesta.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

Športni dan – Nataša Čerenak
V jesenskem času imamo prvi športni
dan, ki je namenjen atletiki. Tokrat smo
ga izvedli na delovno soboto, 29. 9.
2012. Učenci so se preizkusili v tekih na
kratke in dolge proge, skoku v daljino in
metu žvižgača. Rezultate smo skrbno
zabeležili in ob koncu podelili diplome
trem najboljšim iz vsake skupine. Skozi
celo leto bomo pridno urili vse
spretnosti in ob koncu leta bodo učenci
lahko ugotovili, kolikšen je njihov
osebni napredek.

Državno prvenstvo v gorskih štafetah – Nataša Čerenak
V Socki je v nedeljo, 16. septembra, potekalo državno
tekmovanje v gorskih tekih v organizaciji Športnega društva
Socka. Štafeta je potekala po razgibanem terenu Socke in
čudovitem jesenskem vremenu. Prvenstva se je udeležilo
tudi veliko naših učencev, učiteljice pa smo zanje držale pesti
in jih pri teku spodbujale. Za vse je to bila prijetna in
zanimiva izkušnja.
Grad Lemberg ‐ Nataša Potočnik
V soboto, 2. 9. 2012, smo gostovali na gradu Lemberg, kjer je potekala prireditev Grajsko popoldne na gradu
Lemberg. S pevsko točko sta nastopili naši učenki Maja Sivka in Urška Grobelnik. Obiskovalci so jima
navdušeno zaploskali. Po nastopu smo se posladkali s palačinkami in si ogledali stojnice, na katerih so
razstavljali in prodajali izdelke domače obrti.

Planinski pohod ‐ Nataša Potočnik
V tem šolskem letu smo kar pohiteli z našimi pohodi. Že prvo
septembrsko soboto smo skupaj s starši odšli na Kal in Mrzlico. V
krasnem jutru smo se peljali do Zabukovice, od koder smo pešačili
uro in pol na Kal. Tam smo se okrepčali in igrali na igralih. Ob
dvanajstih smo se vrnili v dolino.
Čeprav nas je bilo na pohodu bolj malo, smo preživeli čudovit dan.
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Mirno morje – Nataša Potočnik
Že peto leto zapored smo se z Denisom Železnikom, Valentino Povalej Rezar in Evelin Landeker, učenci naše
šole, udeležili mednarodnega pedagoško‐ socialnega projekta Mirno more.
Letos je projekt potekal od 15. do 22. septembra v okolici Vodic na Hrvaškem.
Sedem krasnih dni smo preživeli na jadrnici, kjer smo se družili z učenci OŠ Duplek. Seveda pa smo stike
navezali tudi z ostalimi slovenskimi udeleženci, ki jih je letos bilo okrog 150. Največ udeležencev je bilo iz
Avstrije in Nemčije, ostali pa iz Hrvaške, Bosne, Kosova, Srbije, Moldavije in Romunije. Vseh skupaj nas je bilo
okrog 1000.
Zahvaljujemo se našim vsakoletnim donatorjem, banki Celje, Fegy, Arami, Duseti, Lions klub Konjice, Aldex,
Stagoj, Simobil center Velenje in Celje ter Osnovni šoli Vojnik.
Več o projektu si lahko preberete na šolski spletni strani.

Tehniški dan v 1. in 3. razredu ‐ Maja Kovačič
V tednu, ko se je v Velenju odvijal Pikin festival, smo imeli učenci
1. in 3. razreda tehniški dan z naslovom Dan Pike Nogavičke. Iz
papirnatih tulcev smo izdelali lutko Piko Nogavičko in gozdne
živali. V tednu otroka pa smo lutki Pike Nogavičke dodali še
Fickota, njeno nagajivo opico. Skozi ves teden smo prebirali
Pikine dogodivščine in se ob njih pošteno nasmejali.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Sistematski pregled zob in naravoslovni dan – Ida Grobelnik
Akcija Čisti zobje ob zdravi prehrani se je z novim šolskim letom ponovno pričela. Gospa Karolina Praprotnik iz
ZD Celje nas je že obiskala in opravila prve preglede. 21.9. pa smo dopoldne posvetili učenju pravilne tehnike
umivanja zob, spoznavanju škodljivih vplivov sladke hrane in napitkov … Ob prijetni zgodbici nam je postalo
popolnoma jasno, kako do zdravega in srečnega nasmeha.
Festival lepopisja – Natalija Mažič
V času modernih tehnologij se je za trenutek ustavil čas. V nedeljo, 23. septembra, so v Žički kartuziji
organizirali 8. festival lepopisja. Udeležili so se ga tudi nekateri učenci 5. razreda naše šole. Namen festivala je
spodbuditi predvsem mlajše k pisanju s pisalom in ustvariti izdelek z osebno noto in drugačno sporočilno
vrednostjo, kot je tisti iz sodobnih medijev. Vsebina lepopisov je bila povezana z ekologijo z namenom
zavedanja o človeških vrednotah, ki bodo pomagale ohraniti naš planet in našo vrsto. Med deset najboljših so
se uvrstili Nuša Gobec, Sara Boršič ter Andrej Belej.
Jesenske dobrote – Natalija Mažič
Petošolci smo se gospodinjstva, letošnjega novega šolskega predmeta, zelo razveselili, kajti poleg teoretičnih
osnov smo se zadeve lotili še praktično. V gozdu smo nabrali dežnikarice ter jih v šoli očistili in pripravili za
malico. Po skupinah smo vse »marele« panirali in tako poskrbeli, da je vse dopoldne po vsej šoli tudi lepo
dišalo.
Športni dan ‐ Petra Ofentavšek
Tokratni prvi športni dan je bil namenjen jesenskemu pohodu in prijetnemu druženju z našimi vrstniki na
podružnični šoli v Šmartnem v Rožni dolini.
V lepem sončnem jutru smo se najprej povzpeli do Rožnega vrha, kjer smo se malce okrepčali, da smo si
nabrali moči še za spust v dolino. Imeli smo srečo in ob poti nabrali tudi dežnikarice, ki so kasneje končale kar v
nekaterih želodčkih. Na poti so nas prijazno postregli še s sokom in napolitankami. Naši prijatelji iz Šmartnega
pa so nas pričakali na šolskem igrišču, kjer smo se pomerili v nogometu. Ob koncu športnega dne smo se vsi
posladkali še s sladoledom.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Športni dan ‐ Maja Drobnič Grosek
Prvo letošnjo delovno soboto smo na podružnici Šmartno imeli športni dan.
Učenci so se pomerili v raznih atletskih disciplinah, kot so met žogice in žvižgača,
tek in skok v daljino. Vsak se je potrudil po svojih najboljših močeh ter se športno
boril. Dan nam je dan prijetno in hitro minil.

Izdelali smo svetilnik
Monika Dimec
V mesecu septembru smo pri
pouku naravoslovja in tehnike
izdelali svetilnik. Zelo smo bili
veseli, ko je žarnica zasvetila.
Zatemnili smo učilnico in s
svetilnikom
pošiljali
različne
signale. Učencem je bilo to delo pri
pouku zanimivo.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič

9

1

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Tone Pavček je zapisal naslednje besede:
»Ne verjemite njim, ki vam pravijo: Ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res je, da je lahko še hujši.
Toda za vas je to vaš edini svet, edini, ki v njem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem
naravnate po svoji podobi.
Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: Življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še
hujše. Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Vaše je, da iz njega naredite vse,
kar je v dobrem mogoče.
Ne verjemite komurkoli in karkoli. Verjemite pa, če morete, moji zgodbi:
Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal:
>>In nikar se odslej ne boj življenja!<<
Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas: "Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso
silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi
ono, življenje, imelo rado vas!"
Na naši šoli se veselimo življenja, učenja, radosti in smeha, zato smo pretekli mesec imeli zelo
veliko dejavnosti, ki so bile z vsem tem povezane. In o teh vam pišemo v tej številki Vojča, ki je
pred vami. Pa prijetno branje.

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V tednu otroka smo za naše učence izvedli kar nekaj tehniških dni.
1. oktobra so imeli učenci devetih razredov tehniški dan na temo elektronika. Ta dan so obiskali
Medpodjetniško izobraževalni center v Velenju, kjer so profesorji iz Šolskega centra Velenje s
pomočjo dijakov zanje pripravili delavnice. Na teh so jim pokazali praktično uporabo alternativnih
virov energije, sami so zaporedno vezali upornike in diode, programirali preprosto igrico in se
seznanili z osnovami robotike.
2. oktobra so imeli tehniški dan osmošolci, in sicer na temo ločeno zbiranje odpadkov. Obiskali so
podjetje Simbio, na šoli pa sta gospa Janja Čuvan in gospod Iztok Gornjak pripravila s pomočjo
dijakov Srednje gradbene šole delavnici, v katerih so slišali nekaj o ločenem zbiranju odpadkov in
varčni uporabi energije.
3. oktobra pa so imeli tehniški dan učenci šestih in sedmih razredov. Tema je bila promet. Vsi učenci
so ta dan poslušali predavanje policistov, in sicer gospoda Aleša Štormana in gospoda Francija
Topliška, ki sta jim povedala nekaj o varnosti v prometu in jim razkazala opremo. Sledilo je delo v
delavnicah. Šestošolci so izdelovali prometne znake iz papirja, reševali pole za kolesarski izpit in
risali geometrijske like s pomočjo geometrijskega orodja. Sedmošolci pa so izdelovali prometne
znake iz lesa in ponazarjali podatke s pomočjo točkovnega, stolpičnega in krožnega diagrama.
Pri teh tehniških dnevih smo učencem omogočili, da so lahko tudi praktično delali in razvijali svoje
ročne spretnosti.
2

Kulturni dan v 7. razredu – Ivanka Krajnc
9. 10. 2012 smo imeli v 7. razredu kulturni dan z naslovom Rastem s knjigo. Celo dopoldne smo
preživeli v Celju. Dve uri smo spoznavali Osrednjo knjižnico Celje. Učenci so se sprehodili po različnih
oddelkih knjižnice, se seznanili z dejavnostmi v njej, največji poudarek pa je bil posvečen motivaciji
za branje. V dar so prejeli knjigo Zlati zob, napet pustolovski roman z gorniško tematiko,
nagrajenega avtorja Tadeja Goloba. Ko jo bodo prebrali, pa se bodo o njej pogovorili pri pouku
slovenskega jezika.
Za tem smo obiskali Fotografski atelje Josipa Pelikana, kjer smo spoznavali bogato fotografsko
zapuščino znanega celjskega fotografa Josipa Pelikana.
Eno uro pa smo preživeli še v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Učenci so v delavnici Slikam brez
fotoaparata izdelali čudovite fotografije.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Tudi v mesecu oktobru je na šoli potekala zbiralna
akcija odpadnega papirja. Zbrali smo 2221 kg
papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so zbirali papir ter
tistim, ki so pri akciji pomagali.

Roditeljski sestanek za starše mladih raziskovalcev – Rebeka Žagar
V torek, 2. 10. 2012, je na naši šoli potekal roditeljski sestanek za starše mladih raziskovalcev.
Sestanek je vodila ga. Rebeka Žagar, sodelovala pa je tudi ga. Tatjana Hedžet. Staršem sta podali
splošne informacije o raziskovalnem delu na šoli, ki se odvija že mnogo let. Beseda je tekla o poteku
dela skozi šolsko leto (prijave učencev, podajanje navodil za pisanje raziskovalne naloge, navodila za
pridobitev statusa, spremljanje aktivnosti in dela učencev, pomoč pri računalniški obdelavi naloge,
lektoriranje naloge, navodila za predstavitev naloge na tekmovanju, poskusna predstavitvena vaja
na šoli, skupna evalvacija). Posebej so bili izpostavljeni določeni roki, do katerih je potrebno opraviti
posamezne aktivnosti. Omenjenih je bilo tudi nekaj preteklih izkušenj, predvsem pa pomen
raziskovalnega dela – to pa je naučiti se razmišljati, zbrati svoje misli in določene podatke, naučiti se
metodičnega dela in osvojiti določena znanja.

Comenius – Gregor Rojc
Naša šola bo v obdobju 2012 – 2014
sodelovala v mednarodnem projektu
Comenius z naslovom
TraditionsthePowerofKnowledge. V
sklopu tega projekta je bila v oktobru na
delovnem obisku na Češkem manjša
skupina iz naše šole (2 učenca in 2
učitelja). Na srečanju so se postavili
temelji za nadaljnje sodelovanje, ki bo
gotovo uspešno.
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OŠ Rogaška Slatina premočen nasprotnik – Robert Suholežnik
V drugem kolu ŠKL se je naša šola pomerila s I. OŠ Rogaška Slatina. Lanskoletni finalisti so bili našim
tekmovalcem pretrd oreh.
Atletski športni dan na predmetni stopnji – Robert Suholežnik
V začetku oktobra je potekal prvi športni dan na tematiko atletski mnogoboj. Učenci in učenke so
tekmovali v šprintu, teku na 600 m, troskoku, štafeti, metu vorteksa, suvanju krogle in suvanju
medicinke. Rezultate so vidni na oglasni deski šole.
Državno ekipno atletsko prvenstvo za osnovne šole ‐ Urša Burja Žnidaršič

V sredo, 10. 10. 2012, se je ekipa učenk OŠ Vojnik udeležila državnega ekipnega atletskega
tekmovanja v Slovenj Gradcu. Naše učenke so nastopile v vseh disciplinah programa. Na vsako
disciplino sta bili prijavljeni po dve učenki, za skupni rezultat pa sta se upoštevala oba rezultata.
Nastopi in uvrstitve naših učenk:
Tek na 60 m:
ŽGAJNER Maša 12. mesto
CEHNER Maja 17. mesto

Tek na 300 m:
OCVIRK Tija 2. mesto
KOLAR Lara 18. mesto

Skok v višino:
RAJH Karin
ŽOLNIR Nina

Skok v daljino:
CVIKL Mojca 23. mesto
PINTARIČ Nina 24. mesto

22. mesto
22. mesto

Met vorteksa:
ROBIČ Urška
2. mesto
GREGORIČ Sanja 14. mesto

Tek na 1000 m:
ZUPANEC Nika 15. mesto
KOTNIK Tjaša 23. mesto

Suvanje krogle:
LEGVART Mateja 6. mesto
PETEK Patricija 13. mesto

ŠTAFETA 4 x 100 m: Vojnik I. (Maja C., Nina P., Maša Ž., Tija O.) ‐ 11. mesto.
Skupno je ekipa učenk OŠ Vojnik osvojila 10. mesto z zbranimi 13099 točkami (sodelovalo je 12
najboljših slovenskih šol).
Vsem učenkam posameznicam čestitamo za dobre rezultate in osvojena mesta, vsem sodelujočim
pa za športen odnos, navijanje in sodelovanje.
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Kulturni dan v osmem razredu – Ivanka Krajnc
10. oktobra letos so imeli osmošolci kulturni dan, v okviru katerega so si v Slovenskem ljudskem
gledališču v Celju ogledali zanimivo gledališko predstavo z naslovom Skrivnosti.
Gre za napeto zgodbo o dveh trinajstletnicah, ki je odrsko priredbo doživela leta 2008 izpod peresa
Vicky Ireland, ki je pred tem dramatizirala že pet knjig Jacqueline Wilson. Deklica Treasure se pred
nasilnim očimom in brezbrižno mamo zateče k babici. Svoje tegobe lahko zaupa le svojemu
dnevniku. India živi v premožni družini. Njena mama je modna oblikovalka oblačil za otroke,
obsedena je s svojim delom in s svojo ter hčerino težo. India se z mamo ne razume, očeta, ki se
vedno bolj vdaja alkoholu, pa je včasih oboževala. Uteho najde v pisanju dnevnika. Nekega dne se
Treasure in India po naključju srečata in kljub socialnim razlikam takoj postaneta najboljši prijateljici.
Ko mora Treasure pred nasilnim očimom pobegniti tudi od babice, ji India takoj priskoči na pomoč. V
hiši njenih staršev ima skriti kotiček na podstrešju, kamor se lahko Treasure skrije pred očimom.
Predstava o veliki skrivnosti dveh deklic in njunem trdnem prijateljstvu je bila našim učencem zelo
všeč. Gotovo pa bi bila tudi staršem, saj se da v njej razbrati, kako zelo velik pomen imajo starši pri
svojih otrocih.
Teden otroka – Anka Krajnc
Ob tednu otroka smo tretješolci
ustvarjali v jesenskih delavnicah in se
sprehodili v bližnji gozd. Ustvarjanje v
delavnicah je bilo raznoliko, z različnimi
materiali in zanimivimi idejami. Imeli
smo štiri delavnice, kjer smo ustvarjali
zmaje, nizali vzorčke s pomočjo
jesenskih plodov, naredili rezanko ježka
in z das maso okrasili kozarce, da bomo
lahko vanje hranili sladko ozimnico.

V gozdu smo se podali na raziskovanje
listnatih dreves in njihovih plodov. Tako smo
dobro spoznali naše gozdne listavce, njihova
debla, obliko listov in plodove. Ob tem pa smo
ponovili bonton obnašanja v gozdu.
Ob prijetnem druženju nam
je uspelo
pridobiti veliko znanja.

Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik na intenzivnih pevskih vajah – Milena Jurgec
Pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik so imeli tri dni intenzivne pevske vaje v Centru šolskih
in obšolskih dejavnosti v Gorenju nad Zrečami.
V petek, 19. 10. 2012, se je po pouku 58 učence odpeljalo v Gorenje nad Zrečami, kjer so se do
nedelje intenzivno pripravljali na letošnje pevske nastope, ki jih čakajo. Vodila jih je zborovodkinja
ga. Emilija Kladnik Sorčan, kot korepetitor je sodeloval g. Aleš Kolšek. Pevci so bili zelo delovni in so
se dobro pripravili, saj jih letos čaka srečanje s češkimi prijatelji pri nas.
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V prostem času so se dobro razgibali na igrišču pri domu. Prvi večer so pripravili zanimive
predstavitve z avtoportreti, naslednji večer pa so se imeli veselo na večerni zabavi z ˝DJ‐em
Koleščkom˝. Podeljene so bile številne nagrade. Razveselili so se obiska ravnateljice ge. Majde Rojc.
Pevci so se veseli, a tudi malo utrujeni, vrnili domov v nedeljo popoldne.

Čarovnik na obisku – Mateja Fidler
Tudi letos smo teden otroka obeležili malo drugače. Ves teden smo ure pouka prepletali z različnimi
dejavnostmi, kot so naravoslovni in tehniški dnevi. Pod prsti učencev so nastale številne risbice na
temo jeseni, pa tudi lutke in izdelki iz naravnih materialov in mase Das. Učenci prvih razredov so se
posladkali še s pečenim krompirjem in jabolki.
Za presenečenje pa je poskrbel čarovnik Andrej, ki nas je obiskal v petek. Kot vedno je tudi tokrat
poskrbel za pester in zanimiv program. Vsi smo ga spremljali z navdušenjem, saj smo vedeli, da bo
pod njegovimi prsti nastalo nekaj zanimivega. Ob zaključku programa smo ga nagradili z močnim
aplavzom, on pa je vsaki razredni skupnosti podaril cvet iz balona.
Veseli smo se razšli in upamo, da nas še kdaj obišče.
Plavalni tečaj za učence tretjih razredov ‐ Urša Burja Žnidaršič
Tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 15. do 26. oktobra letos. Udeležilo se ga je
udeležilo 54 učencev (učenci 3. a, 3. b in 3. razreda POŠ NC). Učenci so bili 10 dni vsak dan po uro in
trideset minut v vodi. Vmes so se pojavljali krajši izostanki zaradi bolezni, vendar je na zaključku
pred starši plavalo vseh 54 plavalcev. V prvi
triadi je 20‐urni plavalni tečaj obvezen in je v
okviru rednih ur športne vzgoje. Cilj je naučiti
otroke preplavati po standardu za zlatega
konjička (25 m v poljubni tehniki). Letošnja
generacija tretješolcev je prišla na tečaj zelo
dobro prilagojena na vodo. Tako si je na koncu
43 učencev priplavalo potrdilo, da so plavalci
(36 x bronasti delfin in 7 x srebrni delfin). 5
učencev je preplavalo 25 m, 5 učencev 8 do 13
m, en učenec pa je drsel 5 sekund v velikem
bazenu. Čestitamo.
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Ekskurzija v Prekmurje in Goričko – Nataša Jager
4. oktobra 2012 so učenci devetih
razredov odšli skupaj z učitelji
spremljevalci, Marjeto Krušič,
Ivanko
Krajnc,
Gregorjem
Palčnikom in Natašo Jager, na
naravoslovni dan v Prekmurje in
Goričko.
Od Vojnika, Slovenskih Konjic in
Slovenske
Bistrice
nas
je
spremljalo megleno jutro, ki se je
proti Mariboru in Prlekiji prevesilo
v lepo sončno dopoldne. Prvi
postanek smo namenili Moravskim
Toplicam, kjer so nam predstavili
Terme 3000. Pot nas je naprej vodila proti gričevnatemu in redko obljudenemu Goričkemu. Tam
smo si ogledali romansko rotundo v Selu in dvojezično, slovensko‐madžarsko, osnovno šolo v
Prosenjakovcih. Toplo in sončno popoldne nas je spremljalo tudi v Bogojini, kjer smo si ogledali
Plečnikovo mojstrovino, cerkev Gospodovega vnebohoda, in Filovcih, lončarske panonske vasi,
znane po mojstrih črne keramike. Zadnji postanek je bil namenjen še edinemu plavajočemu mlinu,
brodu in reki Muri, ki se je skozi stoletja ob svojem koritu poigrala z naravo in ustvarila naravni otok,
ki so ga domačini poimenovali Otok ljubezni. V večernih urah smo se polni lepih pomurskih in
prekmurskih vtisov vrnili pred šolo.
Državno tekmovanje iz logike – Petra Strnad
V soboto, 20. 10. 2012, so učenci osnovnih šol tekmovali na državnem tekmovanju iz znanja logike.
Letos je državno tekmovanje potekalo tudi na Osnovni šoli v Vojniku, kjer je tekmovalo 75 učencev
in učenk s 17 šol. Učenci so se zbrali ob 9.uri v jedilnici šole, kjer sta jih sprejela ga. Majda Rojc in
podžupan g. Branko Petrej, ki sta pripravila krajši govor. Za glasbeno spremljavo uvodne prireditve
je poskrbela naša nekdanja učenka Urška Oprčkal. Tekmovanja so se udeležile tudi tri učenke in en
učenec iz naše šole. To so: Ema Žilavec in Manca Hostnik iz 7. razreda, Manca Prislan iz 8. razreda
ter Miha Jug iz 9. razreda. Vsi štirje so osvojili bronasto priznanje.
Planinski pohod na Smrekovec ‐ Jure Štokovnik

V soboto, 6. 10. 2012, smo se odpravili na
1577m visok Smrekovec.
Vzpon na
vulkansko pogorje omenjene vzpetine smo
začeli iz Belih Vod nad Šoštanjem. Na
precej dolgi poti do planinske koče smo
opazovali lepoto narave, ki je bila odeta v
barve jeseni. Na cilju smo si privoščili
zasluženo malico in pijačo ter bili
presenečeni nad skupino koz, ki so se
prosto gibale okoli planinske postojanke in
nas radovedno opazovale v veri, da jim bo
kdo namenil košček hrane. Prav tako smo si vzeli čas za igro in sladkarije (berite zaloge energije).
Spust v dolino je hitro minil in avtobus, ki nas je čakal, je bil ravno pravšnji prostor za popoldanski
dremež na poti domov.
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Tudi devetošolci v Ljubljani na razstavi Razkrita telesa – Edi Fidler
Devetošolci so izrazili željo po ogledu zanimive in enkratne razstave. Ker smo v tem času že imeli
načrtovane vse naravoslovne dneve za njih, smo jim poučni ogled organizirali v popoldanskem času
v začetku oktobra nekaj dni pred zaprtjem razstave. Prijavilo se je več kot polovica devetošolcev.
Spremljali pa smo jih prostovoljno zunaj delovnega časa štirje učitelji.
Učenci so si z velikim zanimanjem ogledali razstavo, ob tem pa se s poslušanjem »elektronskih audio
vodičev« tudi marsikaj naučili.
Iti na ekskurzijo z učenci, ki so se razstave udeležili, ker jih je ta resnično zanimala, je bilo zelo lepo.
Karierna orientacija za devetošolce – Irena Kalšek
23. 10. 2012 so učenci devetega razreda obiskali Šolski center Celje, kjer so se udeležili delavnic na
temo spoznavanja poklicev in si ogledali šolo.
Foto utrinke si lahko ogledate na spletni strani naše šole.
Naravoslovni dan v 6. razredu – Tatjana Hedžet
V torek, 2. 10. 2012, so imeli učenci prvi naravoslovni dan. Ogledali so si rastline in živali na eko
kmetiji Župnek v Vojniku. Tu so spoznali njihov način dela in povezanost živih bitij na kmetiji.
Naravoslovni dan v 7. razredu – Tatjana Hedžet
Učenci 7. razredov so imeli v ponedeljek, 1. 10. 2012, prvi naravoslovni dan na temo morje.
Naravoslovni dan je potekal na šoli. Učenci so spoznavali povezanost živih bitij v morju. Spoznali so
morske sesalce, glavonožce, polže, školjke, rake in dokazovali prisotnost apnenca v ohišjih
mehkužcev. Naučili so se poimenovati morske živali v treh različnih jezikih, in sicer slovenskem,
angleškem in nemškem.
Naravoslovni tabor – Tatjana Hedžet
Naravoslovni tabor je potekal 12. in 13. oktobra letos na naši podružnici v Socki.
Dvodnevni naravoslovni tabor poteka že drugo šolsko leto. Organizirali smo ga za učence petih in
šestih razred OŠ Vojnik ter vseh treh podružničnih šol. Socka je postala kraj raziskovanja,
podružnična šola pa je nudila vso gostoljubnost mladim raziskovalcem.
Otroci so z učitelji naravoslovja in biologije brskali po listnem odpadu v gozdu in iskali drobne živali
tal, ki so jih poimenovali s pomočjo določevalnih ključev in poiskali njihove značilnosti, ustvarjali v
delavnicah, opazovanje zvezdnega neba pa je preprečila megla.
Pri raziskovanju rastlinstva in doživljanju gozda sta se pridružila še gozdarja, ki sta na zelo zanimiv
način predstavila življenje v gozdu. Za udeležence je bilo raziskovanje v dežju nekaj novega. Spoznali
so, da slabo vreme ni ovira za raziskovanje.
V Socki so otroci lahko doživeli naravo v vsej svoji lepoti in ob tem spoznali veliko novega. Hvala
vsem krajanom, ki so pomagali pri izvedbi tabora, še posebej Mojci Oprčkal in Katji Božnik,
učenkama 9. razreda, in Luciji Božnik, bivši učenki naše šole.
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Mednarodni tabor »100 ljudi, 100 čudi« v Poreču ‐ Simona Šarlah
»Otroci in mladi ne priznajo meja« je projekt čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško.
Vodeči partner projekta je Savezdruštava Naša djecaHrvatske, ki je s pomočjo partnerjev, Zvezo
prijateljev mladine Slovenije, Zveze prijateljev mladine Maribor in Društva Naša djeca Varaždin, v
Poreču organiziral tridnevni mednarodni tabor »100 ljudi, 100 čudi«. Omenjeni projekt traja že od
oktobra 2011, mednarodni tabor v VIRC‐u, v Poreču pa je bil organiziran kot zaključek lokalnih
mednarodnih delavnic in natečaja za najboljši slogan za boj proti nestrpnosti.
Na mednarodnem taboru, ki je se v Poreču odvijal med 26. in 28. oktobrom 2012, so se srečali in
družili mladi med 12 in 18 let iz Slovenije in Hrvaške, v spremstvu njihovih mentorjev. Našo šolo sta
zastopala Lana Kuzman in Tilen Dobovičnik, oba iz 9. b. 80 mladih iz Slovenije in Hrvaške in 40
njihovih mentorjev so se v teh treh dneh udeležili številnih nadvse zanimivih delavnic, kjer so
ugotavljali, da jezik ni ovira za druženje in dobro razumevanje med različnimi narodi. Mladi so se
družili in zabavali, ne glede na to, da prihajajo iz različnih kulturnih področij ter na ta način
poglabljali medkulturni dialog. Izražali so svojo kreativnost na različnih področjih (glasbene
delavnice, pisanje sloganov, risanje stripa, gledališke delavnice, delavnica »ponosno drugačni«) ter
spoznavali skupno kulturno in zgodovinsko dediščino z izletom na Hum, ki je najmanjše mesto na
svetu.
Zadnji dan so udeleženci tabora izbrali
najboljši slogan za boj proti
nestrpnosti, po enega za vsak jezik. V
hrvaškem jeziku je zmagal slogan: »Ja
sam čovjek, ti so čovjek, budimo
zajedno ljudi.« V slovenskem jeziku pa
slogan: »Vsi smo goli pod oblekami!«
Projekt čezmejnega sodelovanja je
zagotovo pripomogel k boljšemu
medkulturnemu dialogu in želimo si še
več takšnih. Tudi vi bodite ponosno
različni.

Otroški parlament ‐ Simona Šarlah
V okviru otroškega parlamenta so se predstavniki posameznih oddelkov od 4. do 9. razreda prvič
sestali v petek, 12. oktobra 2012, v zbornici šole. Vsak oddelek sta zastopala po dva predstavnika, in
sicer po en učenec in ena učenka. Eden od njiju je predsednik /predsednica razreda, drugega pa so
izvolili sošolci z glasovanjem na razrednih urah. Prvega sestanka se je torej udeležilo 35
predstavnikov oddelkov naše OŠ. Po uvodnem pozdravu ravnateljice so se učenci seznanili z
načinom dela v otroškem parlamentu in s temo letošnjega parlamenta, ki je »odraščanje«. Dobili so
podrobna navodila za nadaljnje delo. Naslednjo razredno uro so tako predstavniki oddelkov
pripravili in vodili samostojno, ob podpori razrednikov ali sorazrednikov. Njihova naloga je bila
izvedeti, s katerim poglavjem na temo odraščanja bi se njihovi sošolci najraje pogovarjali. Prav vsi so
svojo nalogo odlično opravili in že oddali rezultate svoje razredne ure mentorici otroškega
parlamenta. Naslednji sestanek OP bo v mesecu novembru, kjer bodo izvolili predsednika otroškega
parlamenta in se seznanili s temami, ki so bile izbrane.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Teden otroka – Ida Grobelnik
V tednu otroka so pri nas potekale različne družabne in ustvarjalne dejavnosti.
Moto letošnjega tedna otroka se je glasil »Radosti in stiske odraščanja«.
Radostno razgiban, zabaven in poučen teden smo popestrili z ustvarjalnimi delavnicami, peko
palačink v šolskem parku, obiskom čarodeja, športnim dopoldnevom v sodelovanju s ŠKL in igranjem
tenisa pri Koprivnikovih v Socki.
Za prijetno sodelovanje se
zahvaljujemo gospe Angelci Premrl,
gospe Ireni Krajnc, gospe Mateji
Oprčkal, gospodu Borisu Žerovniku in
Koprivnikovim iz Socke.

Komemoracija ‐ Jolanda Klauški
25. 10. 2012 smo pri spominskem obeležju NOB v Novi Cerkvi pripravili kulturni program, prižgali
svečke in položili cvetje.
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Kostanjev piknik – Petra Ofentavšek
Tradicionalen piknik pri Langerškovih v Rožnem Vrhu nam je tudi letos polepšal jesen.
V sončnem jutru smo se povzpeli na bližnji hrib, nabirali gozdne plodove in opazovali pokrajino. Na
vrhu so se nam pridružili še učenci iz podružnične šole Šmartno in starejši otroci vrtca Mavrica iz
enote Nova Cerkev.
Na planinski postojanki sta nam prijazna gospodarja napolnila prazne želodčke in suha grla. Kostanj
smo lahko okušali pečen ali pa kuhan, ponudili pa so nam tudi domače bučnice. Nekateri so se lovili,
igrali zabavne igre, petošolci pa so naredili tudi nekaj vaj iz orientacije.
Veseli in polni pozitivne energije smo se vrnili v dolino.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO
Projekt Varno v nesrečah – Maja Drobnič Grosek
Na naši podružnici smo v okviru projekta izvedli evakuacijsko vajo, s katero so nam domači gasilci
pokazali, kako moramo ravnati v primeru požara.
Odvijal se je čisto navaden dan. Imeli smo pouk, ko smo zaslišali sireno. Takoj smo izpustili vse iz rok
ter se počasi postavili v pare. Mirno smo se pomikali proti izhodu. Hodnik je bil že ves zadimljen in
komaj smo videli stopnice, ki so nas vodile na prostost. V vsakem nadstropju so bili gasilci in vse se
je vršilo izredno hitro. Zunaj šole nas je gasilec vprašal, če smo vsi in na zbirnem mestu smo
ugotovili, da manjka kuharica. Gasilci so prikazali, kako bi pogasili ogenj, ki naj bi izbruhnil. Nato pa
so se odpravili reševati ponesrečenko. Ven so jo prinesli na nosilih in ji takoj nudili prvo pomoč.
Gasilci so nam prikazali tudi, kako se gasi s topom in na srečo smo namesto ognja zalivali
bližnjo zelenico. Učenci so z zanimanjem opazovali dogajanje, na koncu pa so lahko pogledali tudi
vozila in njihove pripomočke ter seveda gasilce kaj povprašali.
Zahvalila bi se gasilcem PGD Šmartno v Rožni dolini za pomoč in čudovito predstavitev. Zaradi teh
pogumnih mož in žena se lahko počutimo varnejše!

Nastop za ostarele občane – Monika Dimec
V mesecu oktobru smo z gledališkim krožkom nastopili na prireditvi za ostarele občane KS Šmartno v
Rožni dolini. Ob spremljavi harmonikarja Staša Königa so otroci zaplesali ljudski ples Rad bi vedel in
se zbadali s šaljivkami.
Za nagrado smo dobili slastno pico.
Jesenski pohod – Maja Drobnič Grosek
V četrtek, 18. 10. 2012, smo si naročili lepo vreme
ter se odpravili na pohod. Sonček nas je božal po
ličkih in vetrič nam je mršil lase. Dobre volje zato ni
primanjkovalo. Na poti do Rožnega vrha smo imeli
najprej eno okrepčilno postojanko pri
Podjavorškovih, kjer smo si dobro napolnili
želodčke. Nato smo pot nadaljevali po lepi gozdni
poti, ki nam jo je narava nastlala z listjem.
S povišanim srčnim utripom smo se povzpeli na
hrib in se ozrli v dolino. Bilo je tako lepo, da nam je
zastal dih ‐ sonce, vonj po kostanju, prijatelji iz
Nove Cerkve in prijazna gospod ter gospa Franci in
Frančka Podgoršek, ki sta pripravila pravo gostijo.
Pomerili smo se v športnih igrah, malo "počvekali" in si privoščili polno mero kostanja in bučnic.
V dolino smo se vrnili polni energije za nove dogodivščine.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Teden otroka – Maja Kovačič

Teden otroka se je na naši šoli začel že
kar v soboto, ko smo imeli športni dan.
Ukvarjali smo se z atletiko. Tekli smo na
600 metrov, na 60 metrov, skakali v
daljino in metali žogico ter žvižgača. Na
koncu je sledila podelitev priznanj
najboljšim v posamezni kategoriji.
V ponedeljek je učence od 1. do 3. razreda obiskala zobna sestra Karolina Praprotnik. Naučila nas je
pravilno umivati zobe, nam povedala, kako lahko za zobe skrbimo tudi s pravilno prehrano in pijačo.
Tekmovanje za najzobke se tako začenja. Obljubili smo ji, da bomo za svoje zobe kar najbolje skrbeli.
V četrtek nas je čakalo presenečenje. Po malici se je na našem šolske igrišču pojavilo pet kužkov in
to ravno na svetovni dan živali. Obiskali so nas Kosmati smrčki. Kosmati smrčki so skupina za
aktivnosti in terapijo s psi. Vsak član Kosmatih smrčkov je v prvi vrsti ljubitelj živali, predvsem psov.
Kosmati smrčki z namenom aktivnosti in terapije s psi obiskujejo domove za ostarele, vrtce, šole,
tudi šole s prilagojenim programom, centre za varstvo odraslih, skratka vse ustanove, ki si tega želijo
in se trudijo kvaliteto življenja svojih varovancev dvigniti na višjo raven. Z nastopi in predavanji
izobražujejo ljudi, še posebej otroke in mladino na kinološkem področju. V Socki smo spoznali kar
pet različnih pasem. Kuža Jimm je pasme cirneco dell’Etna in ima zelo rad sveže kremne rezine, kuža
Maj je dalmatinec, psička Neli je prišla k svoji lastnici iz zavetišča in je zelo pridna. Spoznali smo še
airedalskega terierierja Orsa, ki je potrpežljiv, prijazen in dober čuvaj, in pa kuža Nel, ki je državni
prvak v športni kinološki disciplini Rally Obedience. Pokazal nam je kar nekaj veščin, ki jih zares
obvlada. Otroci smo mu lahko metali žogo, ki jo je odbijal. Z njim smo se šli pravo malo odbojko.

Lastnik posameznega psa nam je povedal značilnosti pasme, kako je potekalo učenje psa, kaj pes rad
počne, kaj rad je, koliko gibanja potrebuje … Na koncu smo kužke lahko božali in se z njimi cartali.
Najlepša hvala Kosmatim smrčkom, ker ste nas obiskali in nam polepšali dan.
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V petek pa smo si ogledali predstavitev o dolžnostih in pravicah otrok in se o njih pogovorili. Ta dan
je prišla k nam na obisk tudi gospa Milika Omerza in nas naučila izdelovati punčke iz ličja. Te smo po
pouku odnesli domov, da bodo lahko krasile naše domove. Gospa Milika, najlepša hvala.
V ponedeljek pa nas je obiskal Čarodej Andrej. Pripravil je veliko čarovnij, v nekaterih je celo
potreboval našo pomoč. Naj vam povemo, da smo se dobro odrezali. Prav vse čarovnije so uspele.
Tako, naš teden otroka se je začel prej in končal kasneje in uživali smo v njem.

Športni dan in komemoracija – Nataša Čerenak
V četrtek, 25. 11. 2012, smo se učenci naše šole povzpeli na Veliko Raven. Pridružili so se nam tudi
starejši otroci vrtca iz Socke.
Ob spomeniku padlima partizanoma smo se
spomnili naše preteklosti in spomin nanju
počastili s kratkim kulturnim programom.
Komemoraciji so se pridružili tudi predstavniki
občine Vojnik, KS Nova Cerkev, Združenja
borcev za vrednote NOB Vojnik‐Dobrna in
krajani.
Najlepše se zahvaljujemo gospe Majcen in
gospe Štimulak za topel čaj in piškote, gospe
Stanki Štravs za krofe in gosše Sanji Poljšak
Pesan, ki nas je ob poti pričakala s sendviči,
čajem in piškoti.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drageuēenkeinuēenci,spoštovanistarši!



»Življenjeima
strašnoēudnenavade,
koteēenajboljgladko,
senaenkratspotakneinpade.

Potemjenavadnotežko
invsehudoimamlade,
poēutisežalostno
insreēopohipcihkrade.

Iznenadapa,karjehudo,
dobioblivizēokolade,
kosvetokuša,jeboljsladko,
grenkobakarnaenkratodpade.

Paspetteēegladkoinlepo
ssoncemnasvojistrani
intudi,kokdajjehudo,
sledsoncaostanevdlani.«


B.ŠtampeŽmavc




ZdobrodelnimkoncertomSpetnanašišoli,kismogaizvedlipreteklimesec,smozbiralisredstva,
da bomo lahko marsikomu od naših uēencev in njihovim staršem omilili stisko in jim omogoēili
kakšensvetlejšidan.
DvoranavNoviCerkvijebiladozadnjegakotiēkanapolnjena.Vtistemtrenutkusmosezavedali,da
stemednamiljudje,kiželiteēlovekupolepšatidan,želitetežketrenutkeprestavitivlepe,želiteod
svojegaodstopitideldrugemu.Velikovasjetudi,kiopazitenašedeloinnampošiljatepohvalein
zahvale.
Najcitiramsamoenoizmedteh:
»Spoštovanaravnateljicaga.MajdaRojc,pravijo,dajekriza,daniizhoda,dasenesplaēa,daje
vseeno…no,tinisobilinasinoēnjiprireditviinnisodoživelitoplineinoptimizma,kijebilatam.
Drobnestvariloēijonajboljšeoddobrihinvēerajšnjaprireditevjeenatakih.
Prejmitemojeēestitkeinmojkomplimentzavaštrud–vašuspeh.« 
BranePetre,podžupanOV


Mednamivsemisošeljudje,kjerjebesedaHVALApremalo.
NajbodoAS,SREAinZDRAVJEnavašistrani!
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Tehniškidnevi–VilmaOšlak

Vpetek,16.novembra,smonašoliizvedlidrugitehniškidanza
uēence šestih, sedmih in osmih razredov na temo izdelava
novoletnedekoracije.Tadansouēenciizdelovalidekoracijo,ki
bo poživela zunanjo in notranjo podobo celotne šole v
prihajajoēihpraznikih,hkratipasosiizdelalitudinekajizdelkov
zase, in sicer darilno škatlico ter snežinke. Vsa dekoracija je
izdelana iz papirja. Uēenci so uporabili razliēne tehnike
oblikovanjapapirja,razvijaliroēnespretnostitertudiprostorske
predstave.
Prav tako so ta dan imeli tretji tehniški dan tudi devetošolci,
temapajebilaaditivivprehrani.



Medobēinskiprvakivkošarkivobehkategorijah–RobertSuholežnik

Vmesecunovembrusopotekalamedobēinskatekmovanjavkošarkizastarejšekategorije.Deēkiindekliceso
brez poraza postali medobēinski prvaki in se uvrstili na podroēno tekmovanje. Ekipo deklic so zastopale:
MatejaLegvart,MojcaOprēkal,PatricijaPetek,AnaMarijaBobik,UrškaKraēun,LaraKovaēiē,AnaGobec,Drita
Islamaj,ZaraRibiē,TeaTržan,NikaŽmauc,AnyaKavcStrmšek,JakopGajainNinaŽolnir.Ekipodeēkovpaso
zastopali: Aljaž Goršek, Jakob Hrovat, Jure Samec, Tilen Doboviēnik, Anže Knez, Blaž Ivec, Nejc Kovēe, Tadej
Oprēkal, Janez Špegliē, Žan Kovaēiē, Gašper Planinšek, Ambrož Planinšek, Nik Potoēnik, Tilen Rauter in Luc
OvenSkaza.


Ustvarjalnedelavnice–VilmaOšlak

Vpetek,23.novembra,sonašolipotekaleustvarjalnedelavnicezauēenceodēetrtegadodevetegarazreda.
Namenjenesobilenadarjenimuēenceminvsemtistim,kiradiustvarjajoinrazvijajoroēnespretnosti.
Delavnicsejeudeležilo31ēetrtošolcevinpetošolcevter46uēencevpredmetnestopnje.
Tadansoudeleženiuēenciēetrtihinpetihrazredov
izdelovalisveēnikepodvodstvomgospeLejeRezar,
novoletne jelke pod vodstvom gospe Metke Klinc,
podvodstvomgospeLidijeVreēkopavošēilnice.
Uēenciostalihrazredovpasoizdelovalisankeizlesa
pod vodstvom gospe Petre Strnad, aranžmaje pod
vodstvom gospoda Dušana Žgajnerja in gospe
MileneJurgec,prašiēke,rožiceizolupkovinkošarice
iz papirja pod vodstvom gospe Jožice Povše,
vošēilnice pod vodstvom gospoda Jožeta Žlausa in
poliedreizpapirjapodvodstvomgospeVilmeOšlak.
Uēencisonatehdelavnicahizdelalizelolepeizdelke
za novoletni bazar in dokazali, da so res ustvarjalni
inpolninovihinizvirnihidej.
Letošnjiodzivnaustvarjalnedelavnicejebilveējiod
lanskega, saj se je kar 15 uēencev veē prijavilo in
tudiudeležilotehdelavnic.
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Tekmovanjeizangleškegajezikazadevetošolce–DragicaFilipēiē

Vponedeljek,19.11.2012,jenašolipotekalotekmovanjeizznanjaangleškegajezikazadevetošolce.
Udeležilosegaje10uēencev.Rezultatisozelodobri,sajjekardevetuēencevdoseglobronastopriznanje,trije
pasebodoudeležilinadaljnjegaregijskegatekmovanja.Bronastopriznanjesodosegli:LanaKuzman,Miha
Jug,MarjetaŠtrljiē,ŠpelaCehner,TilenDoboviēnik,AljažKlepej,TitLonēareviē,AljažZakošekinLeaVrhovnik.
Naregijskemtekmovanjunasbodozastopali:LanaKuzman,MihaJuginMarjetaŠtrljiē.estitamo.

Zbiralnaakcijaodpadnegapapirja–RebekaŽagar

Vmesecunovembrujepotekalaželetošnjatretjazbiralnaakcijaodpadnegapapirja.Stokratnozbiralnoakcijo
smo sodelovali pri projektu Star papir za novo upanje 2012 (vseslovenska dobrodelna okoljevarstvena akcija
zbiranjastaregapapirja),katereganamenje,dalahkovsakprebivalecSlovenijedodasvojlistkboljšemusvetu.
NaOŠVojniksmozbrali2227kgpapirja.
Dabiakcijaēimboljpritegnilamlade, soorganizatorjiodloēitev,komuponuditipomoēvSloveniji,prepustili
pravnjim.Vtanamenjebilvsklopuprojektaorganizirannagradninateēajzanajboljšipredlog,vkateremje
sodelovala tudi naša šola. Komisija, ki so jo sestavljali Petra Matos, predsednica Društva Ekologi brez meja,
Kristijan Mlinar, ēlan uprave podjetja Dinos, in Žiga Mlakar, ēlan plesne skupine The Artifex, je izmed 21
prispelih idej izbrala Humanitarno društvo Adra Slovenija, ki denar namenja projektu Napolnimo Slovenijo s
sreēnimiotroki.Slednjizbiradenarzašolskeskladetistihslovenskihšol,kijihobiskujenajveēotrokizsocialno
ogroženihdružininzapoēitniceotrokizsocialnoogroženihdružin,družin,vkaterihjevladalonasilje,otrokiz
materinskihdomov,varnihhišinmladinskihdomov.
Konēnakoliēinazbranegapapirjavsehsodelujoēihinzmagovalnaustanova,kijezbralanajveēpapirja,zaradi
zamikazbiranjapapirjavmesecdecember,šenistaznani.
Mismododalisvojlistkboljšemusvetu!
Iskrenosezahvaljujemvsem,kisozbiralipapir,tertistim,kisopriakcijipomagali.

Evropskitedenzmanjševanjaodpadkov–RebekaŽagar

Vsakukrepšteje!Vsakmorasodelovati!
Vdnehmed17.11.2012in25.11.2012smobeležiliEvropskitedenzmanjševanjaodpadkov.
Kajvsesmovokvirutegaprojektapoēelinanašišoli?
Kotvsakmesecsmotudivmesecunovembruorganiziralizbiralnoakcijoodpadnegapapirja.Potekala
je20.11.2012.
V okviru nateēaja Recikliraj konzervo, z risbico na konēni izlet so otroci ustvarjali risbice. Nastale so
razliēne ideje, kaj vse bi lahko ustvarili iz odpadne kovine. Pripravili smo tudi razstavo v glavnem
hodniku, s katero smo želeli vsem zaposlenim, uēencem in tudi obiskovalcem šole pokazati, kaj vse
smopoēeliinkakšneidejesonastale.
Urediliindopolnilismoekokotiēkenarazredniinpredmetnistopnji.
Voddelkupodaljšanegabivanjasouēiteljiinuēencipripravilijesenskodekoracijovglavnemhodniku.
Priustvarjanjusotokratuporabilitudizamaške,slamiceintekstil.
Sposameznimiuēencismoustvarjalizapestnice,ogrlice,uhaneinostalinakitizplastiēnihvreēk.
Pošolskemradiusmopodalidesetnasvetovzazmanjšanjeodpadkov.
NaspletnistranišolepasmotudiuredilipodstranEkošola,kjersilahkovsklopuZbiralneakcijevsak
ogleda,kaj,kjeinkakonanašišolizbiramo,kajsezodpadkizgodiinpodobno.VsklopuNovicepasi
lahkopogledatesveženoviēke.

RadijskaoddajaoAIDSͲUͲBarbaraOjsteršekBliznac

ObdnevubojaprotiAIDSͲusouēenci,kisodelujejoprišolskemradiu,terēlanicekrožkazaprostovoljno
socialnodelozmentoricoIrenoKalšekpripraviliradijskooddajoobolezni,kijevzadnjihletihpostalavelik
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zdravstveniinsocialniproblem,AIDSͲu.Voddajisopredstavili,kajpomenibesedaAIDS,kakosevirusHIV
prenašanaēloveka,kjeinkolikojerazširjenterkakšnesometodeprepreēevanjaokužbestemnalezljivim
virusom.Obtemsopojasnilitudisimbolrdeēepentlje,kisijopripnemovznakbojaprotiAIDSͲuna1.
december.(Posnetekradijskeoddajelahkoposlušate,ēeobišēetenašospletnomedioteko–šolskaspletna
stranzavihekGalerije.)

Matematiēnadelavnica–OlgaKovaē

Drugo matematiēno delavnico smo izvedli v petek, 16. 11. 2012. Vsebina tokratnega sreēanja je bila
namenjenapridobivanjuspretnostinapodroējuizvajanjaraēunskihoperacij.
Uēencisojopridobivalispomoējoraēunalniškegaprogramalefoinsspoznavanjemmatematiēnihzakonitosti,
kisoosnovaspretnostnegaraēunanja.
Tematematiēnedelavnicesejeudeležilo56uēencev,kisozveēerutrujeni,vendarzadovoljnizapušēališolo.


Dobrodelnikoncert»Spetnanašišoli«ͲMašaStropnik,predsednicaŠolskegasladaOŠVojnik

Smovēasu,kojevseveēljudibrezslužb,plaēesepri
veēini le še nižajo, stroški pa seveda ostajajo ali se
celo višajo. Tako med ljudmi nastaja vse polno stisk
intežav,predvsemfinanēnih.
Na Osnovni šoli Vojnik imamo že nekaj ēasa vizijo
»Nanašišolismovsizadovoljni«.Indanašavizijane
postane samo pusta poved ter da bi po šolskih
hodnikihvednovidevalileotroškenasmeheiniskrev
oēeh,smoseēlaniŠolskegaskladaincelotnikolektiv
šole odloēili, da ponovimo prireditev »Spet na naši
šoli«,kijebilatuditokratdobrodelneganamena.
V ēetrtek, 29. novembra 2012, smo do zadnjega
sedežauspelinapolnitiveēnamenskodvoranovNovi
Cerkvi.Odzivobiskovalcevjebilpresenetljiv.Znovasejepokazalo,dadobrodelnostšekakoživi,dasivtežkih
ēasih znamo priskoēiti na pomoē, si prisluhniti in stopiti drug k drugemu. Tako lahko z veseljem javnosti
sporoēimo,dasmozdobrodelnimkoncertom»Spetnanašišoli«zanašeotrokezbralipreko5.550,00€.
Znakupomvstopnic,donacijamiinprostovoljnimiprispevkibomotorejlahkolažjepomagalitistimotrokomter
njihovimstaršem,kisovfinanēnistiski.Resniēnosineželimo,dakdomanjkanazakljuēniekskurziji,taboru,
tehniškem,naravoslovnemališportnemdnevu,všolivnaravi,dakdonimavsehpotrebnihšolskihpotrebšēin…
Dobrojetisto,karzdružuje.Vēetrteksmozdruženipomagaliintakopripomogliktemu,dabodootroci,kiso
našenajveējebogastvo,vednoznasmehomnalicihhodilipošoli,všoloindomov.Izsrcahvalapravvsemin
vsakemuposebej,kistekakorkolipripomogliktemu,dajeēetrtkovveēer»Spetnanašišoli«uspelvvsejsvoji
veliēini.

2.tehniškidanv9.razredu–PolonaBastiē

Tehniški dan je potekal na temo Aditivi v živilih. Devetošolci so spoznali najpogosteje uporabljene vrste
aditivovinprebiralideklaracijenaembalažirazliēnihživil.
Veēina uēencev je preseneēeno ugotovila, da se v žveēilkah, lepo obarvanih bonbonih, ēipsu z okusom ter
ostalihpredelanihživilihskrivajopravemešaniceaditvov.
Zazakljuēeksmosiogledališedokumentarnifilm,kijeprikazovalzdravstvenetežaveinposledicepretiranega
uživanjaenoliēneinhitrehrane.
Tehniškidansmosklenilizmislijo,daseaditivomvhranilahkoizognemo,ēesmopozorninato,kajjemo,tako
daskrbnoprebiramosestavineživil.
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Šolskoindržavnotekmovanjeizznanjaosladkornibolezni–PolonaBastiē

Vpetek,12.10.2012,jenašolipotekalošolskotekmovanjeizznanjaosladkornibolezni.Udeležilosegaje25
uēencevinuēenk8.in9.razreda.Vsi,kisodoseglinajmanj31toēk,soosvojilibronastopriznanje.Topaso:
LanaKuzman,9.b,UrškaZalezina,8.c,PatriciaPetek,8.c,NušaŠaloven,8.b,AnjaŽibret,9.c,MajaHelbel,8.
c,TinkaraŽnidar,8.b,JernejaKuglar,9.c,VeronikaSlapnik,9.binTilenDoboviēnik,9.b.
Nadržavnotekmovanjesoseuvrstileprvetriuēenke.Tamsopokazaleševeēznanja,takostaLanaKuzmanin
UrškaZalezinanadržavnemtekmovanjuosvojilizlatopriznanje.estitamo.


Delavnicezastaršeotrokprvihrazredov–JelkaKralj

PredprazniēnedelavnicesopotekalevokviruprojektaStaršizaotroke.Staršiprvihrazredovsosezbralivavli
šoleterizdelalizasvojeotrokedvepreseneēenji,insicerhišicosveēnikinrokaviēko.Otrocisobilihiškezelo
veseli,rokaviēkepasovsakdanprinašali
v razred nagajivi škratki, ki jih opazujejo
celoleto.Škratkinamvsakdanvrazredu
malceponagajajo,zatootrocivsakdanv
priēakovanju in z veseljem prihajajo v
razred in opazujejo njihovo delo. Izdelki
nas bodo razveseljevali ves ēarobni
december, nato pa jih bodo otroci
odnesli domov. Namen projekta je
povezovanje staršev in vzpostavitev
pozitivneklime.


Tradicionalnislovenskizajtrk–PolonaBastiē


V petek, 16. 11. 2012, smo na šoli obeležili 1. dan
slovenskehraneinvanjvkljuēilišeprojektTradicionalni
slovenski zajtrk. Letos smo bili še posebej pozorni na
dobavitelježivil.
Tako so nam kruh spekli v krušni peēi na kmetiji
Župnek,kmetijiPrimož,ekološkikmetijiMesojednikin
na kmetiji Goršek. Mleko so pomolzli in nam ga
pripeljali s kmetije Božnik in Podpeēan. Med so
pridelali v ēebelarstvu Steniēnik in v ebelarskem
društvu Vojnik. Jabolka so prišla s kmetije Krofliē in
Župnek. Maslo pa so proizvedli v Ljubljanskih
mlekarnah.

Prvo šolsko uro smo namenili prehranjevanju. Vsi razredi so zajtrk pojedli v razredih, zraven njih pa so bili
razredniki in sorazredniki. Drugo uro smo poslušali prav na to temo pripravljeno oddajo šolskega radia in se
pogovarjalioprednostihlokalnopridelanehrane.
Uēenci in uēitelji smo bili nad projektom navdušeni, saj nas pri prehranjevanju ni preganjal šolski zvonec. V
šolskikuhinjipasozveseljemugotovili,dajeodzajtrkaostalozelomaloživil.
Obkoncušezahvalakmetijam,kisoživiladonirala,topaso:kmetijaŽupnek(kruhinjabolka),ekološkakmetija
Mesojednik(kruh)inkmetijaBožnik(mleko).
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DejavnostinaPOŠŠmartnovRožnidolini

NastopobpraznikuKSŠmartnovRožnidolini–MonikaDimec

ZgledališkimkrožkomsmovmesecunovembrunastopiliobpraznikuKSŠmartno.Natejprireditvisobila
podeljenapriznanjanajzaslužnejšimkrajanomKSŠmartno.Mednjimijebilatudiuēiteljicanašešole,ga.
MarjanaPikelj,kijedobilapriznanjezadolgoletnodelovkulturnemdruštvu.






TehniškidanͲMajaDrobniēGrosek

V 5. razredu smo izvedli tehniški dan z
naslovom Gugalnica in vzvod. Uēenci so s
pomoējoslikovnegagradivainnavodilizdelali
gugalnico in tehtnico. Pri tem so uporabljali
logiēnomišljenjeinsvojespretnosti.Moraliso
zabijati žeblje, lepiti, poizkušati, znanje, ki so
gapridobilipripouku,pajebilopotrebnotudi
praktiēno uporabiti. Tehtnica je morala biti v
ravnovesju, zato so morali biti uēenci zelo
natanēni.Nato smo vse izdelke ovrednotili,
predlagali izboljšave, popravke in pripravili
razstavo.
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Slovenskitradicionalnizajtrk–MajaDrobniēGrosek

Tudiletossmosodelovalipridnevuslovenskehraneinnamenilidanpogovoruolokalnihjedeh,zdravem
prehranjevanjuinzajtrkukot»kralju«obrokov.
PripredstavitvinamjepomagalgospodMesojednik,kinamjerazložildelovanjeekokmetijeinnaspogostil
tudizzelookusnimkruhom,kigajespekelsam.
Polegg.MesojednikasopridobavihranesodelovalitudikmetijaPodpeēan,odkodersmodobilimleko,
ēebelarstvoSteniēniknamjedalomed,kmetijaKrofliējabolkainLjubljanskemlekarnemaslo.


PlaninskipohodnaGrmadoͲMojcaPodjavoršek

V soboto, 1. 12. 2012, smo se uēenci planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini z uēiteljicama in
planinskimvodnikomterpsiēkoSumoodpravilinaplaninskiizletnaGrmado.NašapotsejezaēelavZagradu
pri gasilskem domu. Pot na vrh je bila zanimiva in tudi zahtevna, saj smo prehodili veliko, veliko stopnic,
gozdnapotpajebilakarspolzkainblatna,sajjeprejšnjidandeževalo.epravvdolinišenibilosnega,smoga
bilizavzorecdeležninavrhuGrmade.Tusmoseokrepēali,semalospoēili,razgledalipodoliniinpozvonilina
zvon želja. Pot smo nadaljevali na Peēovniško koēo, kjer smo imeli daljši postanek s kosilom. Nazaj v Zagrad
smosevrniliveseli,dasmopremagalidokajzahtevnopotbreznevšeēnostiinzdobrovoljo,ēepravnekateri
bolj,drugipamanjumazani.Paniēzato,sajsmovelikoboljuživali,kotēebisedelidomapredtelevizorjems
ēistimihlaēami.
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DejavnostinaPOŠNovaCerkev

ObisktovarnepisalinzbirnegacentraodpadnihsurovinͲIdaGrobelnik

15.11. smo imeli v 2. in 3. razredu naravoslovni dan.
Obiskali smo tovarno pisal Vivapen in si ogledali zbirni
centerodpadnihsurovin.
Podjetje Vivapen je s skoraj 45Ͳletno tradicijo na trgu
prepoznavno po dobrih poslovnih odnosih in inovativnih
idejah.Dagojijospoštljiveodnosedoljudi,smougotoviliže
ob prisrēnem sprejemu. Popeljali so nas skozi proizvodnjo.
Nismo si predstavljali, da so za mala pisala potrebni tako
veliki stroji. Njihova pisala smo preizkusili tudi v slikarski
delavnicisslikarjemRokom.Razveselilismosedarila.Vsak
jedobilnalivnopero,flomastreinbombice.
V neposredni bližini je zbirni center industrijskih surovin
Dinos,kjersenismomoglinaēuditivelikimkupomplastike,
stekla, železa, razliēnih vrst papirja, skratka vsega, kar se v
industriji da predelati in ponovno uporabiti. Sedaj se še bolj zavedamo, kako pomembno je loēevanje in
zbiranjeodpadnihsurovin.Seznanilismosetudispomenomimena
DINOS,karpomen,dajmoindustrijinazajodpadnesurovine.




ebelarnaobisku–IdaGrobelnik

Da je domaēa hrana najboljša, vemo tudi že mi. Veseli
smo,dasmozazdravslovenskizajtrkjedliživilalokalnih
proizvajalcev.NaspajeobiskalēebelarJernejSteniēnik,
kinamjeoēebelarjenjupovedalvelikozanimivosti,med
drugim tudi to, da ima ēebel dvakrat veē, kot je
prebivalcevSlovenije.
Vsismoposkusilitudinjegovmed,kijeresniēnodober.



Planinskipohod–NatalijaMažiē

PlaninciPOŠNoveCerkvesmozasvojprviplaninskipohodizbraliēudovitjesenskidan.Takšnojebilotudinaše
druženje.IzpredšolevsvojemdomaēemkrajusmosepešodpraviliprotiVojniku.Napotismovideliposledice
poplav ter spoznavali raznolikost naše pokrajine. udovit razgled na Vojnik in okolico nam je vlil pogum za
nadaljevanje poti od cerkve svetega Florjana do cerkve svetega Tomaža nad Vojnikom. Lepo urejena,
markirana ter zanimiva pot nam ni povzroēala težav. Kot se za jesenski sprehod skozi gozd spodobi, smo v
šelestenjuinobiliciodpadlegalistjauživali.NaTomažujesledilzasluženpoēitekinnekajēasazaigro.Potproti
VojnikujebilalahkainponosnosmoprehodiliGUMP(GozdnoUēnoModrijanovoPot).Zapridnemladenoge
jetakosledilanagradainpohodjebilskanēkomutrujenosti,avsrcuvelikozadovoljstva,uspešnozakljuēen.
Vsiseveselimoženaslednjegazimskegapohoda.
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TaekwandozdržavnoprvakinjoͲIdaGrobelnik

Ponosnismo,daosnovetaekwondojapridobivamoobdržavniprvakinji
SabiniJavornik,kijebilaleta2009tuditretjanaevropskemprvenstvu.
estitamojiindržimopestizanjeneuspehetudivprihodnje.


IzdelovanjevošēilniczaMiklavževsejem–IdaGrobelnik

Vzadnjemtednunovembrasmopriēelizizdelovanjemvošēilnic,kismo
jihprodajalinaMiklavževemsejmuvNoviCerkvi.




TopliobjemivNoviCerkvi–PetraOfentavšek,VesnaKotnik
Tudi letos smo uēenci OPB sodelovali v srēni akciji
Obdarajanje2012.Ustvarjalismomehkeobjemēkeizpenein
jih porisali z razliēnimi motivi, nekateri so imeli rokaviēke,
drugim pa smo narisali prste, deklice pa so si nalakirale še
nohte. Objemēke smo si nadeli okoli vratu, nekaj smo jih
poslalivLjubljanonaocenjevanje,nekajpajihbomopodarili
v lokalnem okolju in s tem polepšali prazniēne dni tistim, ki
jimbodonamenjeni.











DejavnostinaPOŠSocka

PlaninskipohodnaStolpnik–NatašaPotoēnik
1.12.smoplaninciPOŠSockaodšlinadrugiplaninskipohodvtemšolskemletu.OsvojilismoStolpnik.Bilje
pravi zimski pohod. Ob pol devetih zjutraj smo se s kombijem odpeljali do rešnjic, nato pa  odšli peš proti
vrhu.Tamjebilokarnekajsnegaintudimrzlojebilo.PokratkempostankusmoodšlipopotiprotiStranicam,
se za kratek ēas ustavili in ogreli v lovski koēi Pri štepihu, kjer so nas gostoljubno sprejeli in postregli ēlani
slovenskihmotoristiēnihklubov,kisokoēonajelizadvadni.NaStranicahnasjeēakalkombiinob13.30smose
vrnilivSocko.Pohodasejeudeležilo11uēencevinspremljevalkiMojcaTrobišterNatašaPotoēnik.Znamije
bilatudigospaDarjaHribernik,mamicanašegauēenca.epravjebilapotnapornainvēasihkarnevarna,smo
vsiuživali,vmessmosetudimalokepaliinsklenili,dajekrasno,kopremagašstrminoinpridešnacilj.Želimo
osvojitiēimveēvrhov,karnambogotovotudiuspelo.
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Danslovenskehrane–Natašaerenak

Tudivletošnjemletusmoimeli16.novembratradicionalnizajtrk,kijebilposveēenslovenskihrani.Vuvodu
smosezuēencipogovoriliopomenulokalnopridelanehrane.Natososiuēencipripravilizanimivepogrinjke.
Na obisk smo povabili gospoda Vikija Božnika, ki
imavSockivelikokmetijo.Predstavilnamjojein
povedal,  kaj  vse na njej pridelujejo. Naši šoli je
podaril mleko z njihove kmetije, za kar se mu
iskrenozahvaljujemo.
Poleg mleka smo zajtrkovali še kruh, ki so ga
spekli na kmetiji Goršek,   namazali pa smo ga z
maslomLjubljanskihmlekarninmedomg.Jerneja
Steniēnika  iz Socke. Zdrava jabolka pa so nam
poslaliskmetijeKrofliē.

Uēencisozužitkompojedliokusnopristno
slovenskohranoinželijo,dabitakšnahrana
vednopolnilanjihoveželodēke.
Pašenekajmisliuēencev:
Ͳ Všeēmijebilo,dasmosiobokusnemzajtrkuprižgališesveēke.(Matic)
Ͳ Najboljmijebilovšeē,dasmolahkojedlinašo,domaēhrano.(Jaka,Urška)
Ͳ Domaēikruhjenajboljšikruh,ševeēkratbiradjedeltakšnega.(Patrik)
Ͳ Všeēmijebilo,dajebilavsahranaiznašihkrajev.(Matija)
Ͳ Domaēemlekojebilozelodobro.(Urh)
Ͳ Takzajtrkbiimelvsakdan.(Darijan)
Ͳ 


TehniškidanͲMajaKovaēiē

V ēetrtek, 29. 11. 2012, so vsi uēenci na šoli imeli
tehniškidan,kijebilnamenjennovoletnemubazarju.
Izdelovali so novoletne vošēilnice, koledarje in
pripravilivreēkezdišeēosivko.Poskrbelipasotudiza
zimsko dekoracijo ter izdelali novoletne okraske,  s
katerimisibomopolepšaliprazniēnedni.











Zbralainuredila:IvankaKrajnc
Raēunalniškoobdelal:JureUraniē
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1

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Kar kane z neba,
je treba vzeti.
Kar sver nakloni,
naj te ne zlomi.
Vsi delavci naše šole pa vam želimo,
da srečno pričeto
in tako končano naj bo novo leto.

2

Drugi športni dan v 5. in 6. razredu ‐ Urša Burja Žnidaršič
2. športni dan za učence petih razredov je bil v torek, 4. 12. 2012, za učence šestih pa v ponedeljek, 3.
12. 2012. Oboji so imeli plavanje, ki smo ga izpeljali na zimskem kopališču Golovec v Celju.
V ponedeljek se je športnega dne udeležilo 58 učencev iz 6. razredov. Poleg preverjanja plavalnih
sposobnosti , katerega so vsi opraviti, so se učenci in učenke pomerili v medrazrednem tekmovanju v
vaterpolu, skokih v vodo, vzdržljivostnem plavanju in na koncu še v medrazrednem štafetnem plavanju
8 x 25 m (4 učenci + 4 učenke). Tudi za slabše plavalce je bilo poskrbljeno (vadili so v velikem bazenu na
progi 1). Po testiranju smo odkrili še 3 neplavalce, katere bomo povabili na plavalni tečaj v mesecu
marcu (merilo za plavalca je, da preplava 50 m v poljubni tehniki in zna izvesti vajo samoreševanja ‐
»mrtvak na hrbtu«). V štafetnem plavanju je bil vrstni red naslednji: 1. mesto 6. c, 2. mesto 6. a in 3.
mesto 6. b razred. V vaterpolu pa 1. mesto 6. c, 2. mesto 6. b in 3. mesto 6. a razred.
V torek se je športnega dne udeležilo 74 učencev iz 5. razredov (5. a, 5. b, 5 SO, 5 ŠM in 5 NC). Učence
podružničnih šol smo združili v 5. c razred. Poleg preverjanja plavalnih sposobnosti smo ugotavljali tudi
napredek učencev iz plavalnega tečaja v 3. razredu, da smo pridobili podatek, s kakšnim znanjem
plavanja bomo ob koncu šolskega leta 5.
razrede peljali v šolo v naravi na Debeli
rtič. Poleg preverjanja plavalnih
sposobnosti, katerega so vsi opraviti, so
se učenci in učenke pomerili v
medrazrednem tekmovanju v vaterpolu,
skokih v vodo, vzdržljivostnem plavanju
in na koncu še v medrazrednem
štafetnem plavanju 8 x 25 m (4 učenci +
4 učenke). Tudi tukaj je bilo poskrbljeno
za slabše plavalce (vadili so v velikem
bazenu na progi 1). V štafetnem
plavanju je bil vrstni red naslednji: 1.
mesto 5. a, 2. mesto 5. c in 3. mesto 5. b
razred. V vaterpolu pa 1. mesto 5. b, 2.
mesto 5. c in 3. mesto 5. a razred.

2. športni dan za učence 3. triade – Urša Burja Žnidaršič
2. športni dan v 3. triadi je potekal v športnih dvoranah v Golovcu v Celju.
V ponedeljek, 3. 12. 2012, so imeli športni dan 9. razredi. Iz treh razredov smo sestavili 4 manjše
skupine, katere so krožile po štirih postajah na 45 minut. Učenci so igrali badminton, kegljali, se šli
aerobiko in se spoznali z eno od borilnih veščin.
V torek, 4. 12. 2012, so imeli športni dan 7. in 8. razredi. Iz štirih 7. razredov smo sestavili 3 skupine in iz
treh 8. razredov dve skupini, tako da smo dobili 5 skupin. Poleg badmintona, kegljanja, aerobike in
borilne veščine so učenci na 5. postaji igrali med dvema ognjema (na točkovanje in ne na izpadanje). Na
posamezni postaji se je skupina zadržala 35 minut.
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Področna tekmovanja v košarki – Robert Suholežnik
Starejši učenci so na polfinalu področnega tekmovanja osvojili četrto mesto in končali tekmovanje.
Starejše učenke so na finalu področnega tekmovanja osvojile prav tako četrto mesto in končale svoje
tekmovanje.
Tekmovanje ŠKL – Robert Suholežnik
Naša šola je zmagala na gostovanju v Hrastniku proti OŠ Narodnega heroja Rajka in izgubila proti I. OŠ iz
Rogaške Slatine.
Zimska pravljica učencev OŠ Vojnik – Lidija Eler Jazbinšek
V sredo, 19. 12. 2012, je petinpetdeset otrok OŠ Vojnik pod mentorstvom štirih učiteljic na odru
kulturnega doma v Vojniku uprizorilo Zimsko pravljico.
Zgodbica, v kateri se je deček Jan, ki ga je zaigral Klemen Noner, s svojim prijateljčkom krokodilčkom
Kikijem, katerega vlogo je odlično odigrala Ava Boštjančič, odpravil na dolgo potovanje na obisk k
Božičku. Na poti sta se srečevala z najrazličnejšimi situacijami in liki, ki so jima z nasveti pomagali, da
sta premagala ovire, s katerimi sta se soočala.
Njuno potovanje je bilo zanimivo, saj je bila igra članov dramske skupine, v kateri igrajo učenci 4. in 5.
razreda prepletena z glasbo, s plesnimi vložki tretješolcev , prazničnim petjem otroškega pevskega
zbora ter raznolikostjo in barvitostjo scene.
Polna dvorana kulturnega doma in aplavz obiskovalcev je bil na zaključku predstave najlepša nagrada
vsem, ki so sodelovali na prireditvi.
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Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2012/2013 – Amalija Kožuh
Naslov letošnjega tekmovanja Z besedami in med njimi je glavni cilj in namen vsakega tekmovanja iz
slovenščine za Cankarjevo priznanje: biti med besedami, jih spoznavati, biti med njimi kot bralec in pisec
karseda ustvarjalen.
Letos so tekmovalci prebrali spet dve knjigi – ena je bila starejša, druga sodobnejša, ju med sabo
primerjali, ugotavljali podobnosti in razlike, analizirali zgodbe, književne junake idr.
Šolsko tekmovanje je potekalo 6. decembra 2012. Tekmovanja se je udeležilo 74 učencev od 2. do 9.
razreda centralne šole in podružnic. Bronasto Cankarjevo priznanje so dosegli naslednje učenke in
učenci:
2. razred:

Aleksej Koprivnik, POŠ Socka
Lan Srebočan, POŠ Šmartno
Timotej Gorečan, POŠ Socka
Kiara Lojen, POŠ Šmartno
Špela Ramšak, 2. b, OŠ Vojnik
Tara Bukšek, POŠ Socka

3. razred:

Pia Vrečko, 3. b, OŠ Vojnik
Pina Berk, 3. b, OŠ Vojnik
Ema Ban, 3. a, OŠ Vojnik
Vid Benčina, 3. a, OŠ Vojnik
Tanja Hribršek Dimec, POŠ Šmartno

4. razred:

Lana Apotekar, POŠ Šmartno
Luka Ravnak, 4. b, OŠ Vojnik
Lara Vozlič, POŠ Šmartno
Ava Boštjančič, 4. b, OŠ Vojnik
Lenart Oprčkal, POŠ Socka

5. razred:

Kamil Wahibi, 5. b, OŠ Vojnik
Tadeja Pogladič, POŠ Šmartno
Eva Potočnik, POŠ Šmartno
Lana Zupanc Rojc, 5. b, OŠ Vojnik

6. razred:

Evelina Pristovšek, 6. b
Pika Herlah, 6. c

7. razred:

Nastja Zupanc, 7. d
Adam Wahibi, 7. c

8. razred:

Tinkara Žnidar, 8. b
Timea Štravs, 8. a
Eva Hvalec, 8. a

9. razred:

Mojca Oprčkal, 9. b

Na regijsko tekmovanje sta se uvrstili Tinkara Žnidar in Mojca Oprčkal.
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Zbiralna akcija odpadnega papirja
Žagar

– Rebeka

V mesecu decembru je bila uspešno zaključena
akcija Star papir za novo upanje 2012. Končna
količina zbranega papirja vseh sodelujočih znaša
193 ton. Humanitarnemu društvu Adra Slovenija
za projekt Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki
je bilo tako podarjenih 10.000 EUR.
Največ starega papirja na število učencev je letos
zbral Zavod za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana, kjer je 15 učencev zbralo 2200 kg
starega papirja, torej vsak posameznik okoli 146
kg papirja.
Čestitke in še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali
in dodali svoj list k boljšemu svetu.

Kulturni dan – Gregor Palčnik
V sredo, 19. 12., smo na šoli organizirali kulturni dan, obarvan v barve božično‐novoletnih počitnic. Prvi
dve šolski uri smo preživeli po oddelčnih skupnostih, po praznični malici, med katero je za prijetno
vzdušje skrbel božični ansambel naših učencev in gospoda Jožeta Žlavsa, pa smo se odpravili v Celje. Tam
smo si v kinu Planeta Tuš ogledali film Pingvini gospoda Popperja, ki nas je vse zabaval in poskrbel za
nemalo sproščenega smeha. Učitelji pa smo bili še dodatno veseli, saj so naši učenci ponovno dokazali,
da so izredno pridni in da se znajo kulturno vesti, za kar jih velja tudi na tem mestu pohvaliti.

Toli in Tolina – Mateja Fidler
V mesecu decembru nas je obiskala skupina NLB iz Celja. Na
poučen in prisrčen način sta Toli in Tolina popeljala učence v
svet denarja. Razposajena Tolina ni imela predstav o štetju, kaj
šele o denarju. Toli, prijazen prijatelj, jo je skupaj z učenci naučil
šteti, ravnati z denarjem in dvigovati denar na tolimatu. Nekaj
učencev je sodelovalo v igrici, zato so dobili nagrado. Prijetno
presenečenje pa je sledilo za vse učence, saj so jih razveselili s
priložnostnimi darilci. Predstava je bila poučna in zanimiva, saj
so se v njej prepletali petje, ples in igra. Vsem nam pa so
nastopajoči popestrili praznični mesec.
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C
Comenius‐ ZZnojmo ‐ 6. do 9. 12. 2012 – Gregaa Rojc
V okviru pro
ojekta Comeenius smo se v Znojm
mu na Češkeem že drugiič srečali uččenci petih držav: Češke,
P
Poljske, Slovvaške, Turčije in Sloveniije. Tema naašega družeenja je bilo spoznavanje
s
e decembrskkih običajevv in
p
predstavitevv zgodovinskkih, geograffskih in kultu
urnih značilnosti svoje domovine.
Č
Češki gostiteelji so prvi dan organ
nizirali zanimive delavvnice, kjer smo
s
se pozabavali z okraševanjeem
p
piškotov in sse naučili šee plesati češško polko.
D
Drugi dan sm
mo preživeli v Pragi, kkjer smo si ogledali deel njenih zn
namenitosti in uživali ob
o novoletn
nih
sejemskih po
onudbah sp
pominkov in
n kulinaričnih posebnosstih. Škoda le,
l da je bilo
o zelo mrzlo
o, a mi smo se
p
pogreli s pessmijo in plessom na prašških ulicah.
V soboto do
opoldne smo
o predstavili Slovenijo,, našo šolo in slovenskke decembrrske običajee. Predstavittev
smo imeli v aangleščini in
n en del tud
di v nemščini. Navzoče ssmo z vsebino in kvaliteeto nastopaa navdušili.
P
Popoldne sm
mo imeli delavnice v paarku. Gostittelji so pripravili zanim
miv prikaz njihovih navaad in običajeev.
ditev pa so bili
Na veččerno prired
povabljeni predstavniki mesttne
občinee, učitelji in
n starši otrrok
šole gostiteljice ter učen
nci.
Naša ššola se je predstavilaa z
nastop
pom folklorrne skupine in
dvemaa
instrumentalnim
ma
skladb
bama. Po nastopu sm
mo
navzoččim ponudili naše slad
dke
dobrotte: potico in različčno
pecivo
o. Za svoj program sm
mo
prejeli pohvale in čestitke.
nje otrok rrazličnih držžav
Družen
je bogata izkušnjaa zanje in tu
udi
za njih
hove spremljjevalce.

ZZunanaj presoja – Olga Kovač
N
Na Miklavževv dan, 6. 12
2. 2012, je bil
b tudi za deelavce naše šole prav p
poseben dan
n.
O
Obiskala sta nas zunanja presojevaalca s certifikacijske hiše SIQ z nalo
ogo ugotovitti
u
uspešnost izvajanja naših načrtovanih dejavno
osti.
N
Njuno delo jje potekalo po vnaprejj pripravljen
nem prograamu dela. SSkozi celotno
d
dopoldne sta opravila šštevilne poggovore in spoznavala žživljenje in delo na našši
šoli. Po konččani presojii sta na sku
upnem sestaanku predstavila svojee ugotovitvee.
P
Posebej sta izpostavila zelo dobro
o pripravljen
ne spletne sstrani, ki so
o namenjene
vvsem udeležžencem in izjemno dob
bro urejeno
o intranetno
o stran, ki jo
o pri svojem
m
d
delu uporabljajo zaposleeni.
V
Veseli smo b
bili ugotovittve obeh prresojevalcevv, da sta začčutila, da naašim učencem namenjjamo poseb
bno
skrb in svojee delo opravvljamo zelo odgovorno.
o
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Obiskal nas je Božiček – Milanka Kralj
V pričakovanju božiča in novega leta je med nas
tudi letos prišel Božiček. Zadnji dan pouka nas je
razveselil s pravljico, ki jo je povedal na
pravljičnem stolu ob novoletni jelki. Nato je
učence obiskal še po razredih, jim razdelil
bonbone in Božičkove vreče. Ob zaključku nam
je vsem zaželel srečno in uspešno leto, ki
prihaja.

Novoletni ples osmo in devetošolcev – Polona Bastič
Na šoli vedno prisluhnemo željam učencev. Tokrat so izrazili željo o šolskem plesu. V organizaciji 9. a
razreda, še posebej velja pohvaliti Leo Vrhovnik, Marjo Golež in Klaro Mirčeta, smo ga izvedli 18. 12.
2012.
Za to, da ni zmanjkalo zabavne, narodnozabavne, tuje in slovenske glasbe, je poskrbel DJ Kuki. Ples je
popestril še s svetlobnimi in dimnimi efekti.
Po treh urah aktivnega plesanja so nekatere bolele noge in roke, a vsi učenci so se na zelo sproščen in
zabaven način poslovili od iztekajočega se leta.
Velja omeniti še vzorno sodelovanje s starši, ki so otroke pripeljali in jih tudi varno pospremili domov.
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Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini

Dan odprtih vrat – Maja Drobnič Grosek
V našo podružnico smo v decembru vnesli malo
drugačno obliko sodelovanja s starši, saj smo odprli
vrata vsem, ki so si lahko vzeli čas, da so sodelovali
z nami.
Starši so se lepo odzvali vabilu in preživeli nekaj ur
s svojimi otroki. Vsak razred je ustvarjal po svoje,
skupaj pa smo naredili okraske za šolo.
Vsi izdelki, ki so jih otroci napravili s svojimi
ročicami, so bili ponujeni na novoletnem bazarju.
Učenci so bili s takim načinom dela zelo zadovoljni,
starši pa so lahko med seboj stkali nova
prijateljstva in omogočili svojemu otroku
nepozabno doživetje.

Novoletna prireditev – Monika Dimec
Z učenci gledališkega krožka POŠ Šmartno smo za
novoletno prireditev pripravili priredbo pravljice
Frana Milčinskega Ježka Zvezdico Zaspanko.
Komet Repatec in Zvezdica Zaspanka sta nas
popeljala skozi celotno prireditev, kjer so
sodelovali vsi učenci naše podružnice in otroci
vrtca Mavrica. Zvezdica se je uspešno vrnila na
nebo in nam zaželela vso srečo v novem letu.

Nastopa gledališkega krožka – Monika Dimec
V mesecu decembru je bil 9. tradicionalni pohod po poteh osvoboditeljev zapornikov Starega piskra.
Zaključek pohoda je bil v Šmartnem, kjer smo za pohodnike pripravili kratek kulturni program. Nastopil
je moški pevski zbor, Ljudske pevke iz Jezerc ter učenci gledališkega krožka naše šole z ljudskim plesom
ter šaljivkami.
Tudi letos nas je v mesecu decembru v Šmartnem obiskal Božiček. Darila za otroke KS Šmartno so
pripravile članice Rdečega križa, otroci gledališkega krožka pa so jih razveselili z igrico Zvezdica
Zaspanka.
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Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Monika Dimec
V tem mesecu je na šoli potekalo tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Bronasto Cankarjevo priznanje so
osvojili naslednji učenci: Lan Srebočan, Kiara Lojen, Tanja Hribršek Dimec, Lana Apotekar, Lara Vozlič,
Tadeja Pogladič in Eva Potočnik.

Božiček na naši šoli – Jerneja Kompan
V vseh prostorih na šoli je bilo čutiti posebno vzdušje. Ko je Božiček končno prišel, so se vsi učenci z njim
poveselili. Presenetili so ga s pravim malim koncertom, kjer so odmevali otroški glasovi, prav tako pa se
je slišal meh harmonike in celo zvoki trobente. Ponavadi se oči zasvetijo otrokom, toda tokrat so
presenečeno žarele tudi Božičku. In prav na koncu so otroci z največjim veseljem odprli darila, ki jih bodo
lahko vse leto spominjala na ta dogodek.
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Dejavnosti na POŠ Socka
Kako se učinkovito učiti ‐ Nataša Čerenak
Za marsikaterega četrtošolca je prehod v drugo triado pomembna prelomnica in sprememba v načinu
učenja. Zato smo imeli v torek, 4. 12. 2012, roditeljski sestanek za starše četrtošolcev in petošolcev na
temo Kako se učinkovito učiti. Dobre učne navade, poznavanje učnih strategij in strategij dela z
besedilom so pomembna iztočnica za uspešno nadaljnje šolsko delo. V želji, da bi učencem postalo
učenje v veselje, sem načine učenja predstavila staršem na roditeljskem sestanku, učencem pa na
razredni uri.

Novoletna prireditev ‐ Nataša Čerenak
V POŠ Socka so otroci šole in vrtca v ponedeljek, 17.12. 2012, pripravili novoletno prireditev. Vsem
obiskovalcem so za novoletno darilo podarili glasbeno pravljico z naslovom O miški, ki si je raztrgala
trebušček. Tri majhne, nagajive miške so trmasto lezle skozi plot in si pri tem raztrgale trebuščke. Da pa
so jim prijazni šuštarji “zaflikali” trebuščke, so morale obiskati kravico, pujska, koruze … V igrici so se
prepletali glasba, igra in ples. S skupno končno pesmijo, ki so jo vsi otroci zapeli skupaj z gospo Sanjo
Poljšak Pesan in učiteljicami, smo si zaželeli okrog sebe dobrih ljudi, toplih nasmehov, iskrenih oči … To
pa je tisto, kar naš svet bogati.
Da pa so poti naši učencev in staršev resnično skupne in povezane, smo lahko občutili ob zaključku
prireditve. Učenci in starši so vse prijetno presenetili in za učiteljice pripravili svoj program. Mnogim je
stekla solza po licu, solza sreče in hvaležnosti. Zagotovo so to trenutki, ki nas povezujejo in bogatijo .
Vsem želimo, da bo v letu 2013 mnogo trenutkov , ki bogatijo in osrečujejo poti življenja.
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Jelkovanje – Lidija Vrečko
Tik pred novoletnimi počitnicami je učence POŠ Socka in otroke vrtca Mavrica, enota Socka obiskal
decembrski dobri mož v rdečem. A Božiček ni prišel sam, z njim se je pripeljala tudi Palčica. Skupaj smo
zaplesali, peli in se smejali. Ob koncu obiska sta nas razveselila s težko pričakovanimi darili. Dobili smo
lego kocke in družabne igre. Zahvaljujemo se Turističnemu društvu in Krajevni skupnosti Nova Cerkev, da
so se v pismu za Božička spomnili na nas in obljubljamo, da se bomo v novem letu 2013 trudili biti še
boljši, če ne že najboljši. Še enkrat vsem hvala in srečno 2013.

Miklavžev sejem v Novi Cerkvi in Božični bazar na POŠ Socka – Maja Kovačič
V nedeljo, 2. 12. 2012, so se učenci POŠ Socka udeležili tradicionalnega Miklavževega sejma v Novi
Cerkvi, v torek, 4. 12. 2012, pa so pripravili Božični bazar na POŠ Socka. Učenci so prodajali izdelke, ki so
jih naredili sami, pod vodstvom svojih učiteljic. Izdelali so novoletne voščilnice, pisana vedra, žepke iz
blaga, napolnjene z dišečo sivko in namizne dekoracije. Ves denar od prodaje smo namenili šolskemu
skladu OŠ Vojnik za pomoč socialno šibkim učencem. Vsem, ki so naše izdelke kupili, se iskreno
zahvaljujemo.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Srečni otroci?
Ja, videl sem jih! Malo umazani, prepoteni, utrujeni, radovedni, zadovoljni in
brezpogojno ljubljeni.
So imeli mobilnik in na kupe igrač?
Ne.
Imeli so prijatelje.«
Marko Juhant

Spoštovani starši, gotovo veliko razmišljate o izjemno zanimivem predavanju gospoda
Marka Juhanta, ki smo ga na naši šoli skupaj poslušali konec januarja.
Prepričana sem, da ta večer niste otroku na telefonu ali listku papirja pustili sporočilo
RTM, ampak ste ga objeli, stisnili k sebi in mu dejali, rad te imam, zelo rad, že
naslednji dan pa mu svetovali ali pa kaj dobronamerno tudi ukazali.
Marko Juhant, zagovornik otrokovih dolžnosti, je zapisal: »Da petletnega fantiča
naučiš delati s sesalnikom, potrebuješ 20 minut in pest konfetov, da naučiš
petnajstletnika, potrebuješ pet tednov in pest apaurinov.«

Poročilo o regijskih kvalifikacijah FLL v robotiki – Petra Strnad
V soboto, 5. 1. 2013, je v športni dvorani
Gorišnica potekalo letošnje kvalifikacijsko
tekmovanje FLL v robotiki. Tema letošnjega
tekmovanja je bila Izziv za starejše. Ekipe, ki
so tekmovale, so se predstavile v štirih delih.
Prva dva dela sta se nanašala na
programiranje robota, ki je reševal
zahtevnejše naloge na robotski plošči in
zagovor izvedbe ter programa robota, druga
dva pa sta zajemala projekt in vrednotenje
le‐tega ter usklajenost same ekipe.
Na tekmovanju se je predstavila tudi ekipa OŠ Vojnik – ROBOVOJČ. Ekipo je sestavljalo deset
članov (Lara Kolar, Lan Kolar, Lars Kolar, Gašper Trupej, Laura Levstik, Žan Železnik, Tadej
Oprčkal, Domen Kuglar, Matjaž Žavski in Aljaž Zakošek) in dva mentorja (Jure Zakošek in Petra
Strnad). Ekipa si je izbrala zelo zanimivo idejo, ki je na samem tekmovanju navdušila sodnike
ocenjevalce. Izdelali smo prototip pametne palice, ki bo služila starejšim ne samo pri hoji ampak
tudi pri drugih pomembnih opravilih v njihovem vsakdanjem življenju. Na tekmovanju smo
zasedli odlično drugo mesto in se tako neposredno uvrstili na odprto državno tekmovanje.
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Sestanek Sveta staršev in Sveta zavoda – Aleš Kolšek
V sredo, 9. januarja 2013, je v zbornici matične šole potekal 2. sestanek Sveta staršev v tem
šolskem letu, ki se ga je udeležilo 23 predstavnikov oddelčnih skupnosti. Zapisnik si lahko
ogledate na šolski spletni strani.
V četrtek, 17. januarja, 2012, je potekala 17. seja Sveta zavoda OŠ Vojnik, na kateri so bili za
mandatno obdobje 2013 – 2017 potrjeni naslednji predstavniki: Urška Mužar, Anton Kosem,
Marija Jevšenak (vsi trije predstavniki ustanovitelja Občine Vojnik), Mateja Fidler, Milena Jurgec,
Petra Ofentavšek, Maja Kovačič, Branko Špes (predstavniki delavcev šole) in Raid Wahibi, Vidojka
Pikelj Šibanc ter Arnold Ledl (predstavniki staršev). Za predsednico Sveta zavoda OŠ Vojnik je bila
izvoljena Maja Kovačič, za podpredsednico pa Milena Jurgec.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
V mesecu januarju je potekala že četrta zbiralna akcija odpadnega papirja. Skupno smo zbrali
4574 kg papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali.
Do sedaj so največ papirja zbrali naslednji razredi:
- 1. mesto, 8. b, 1863 kg;
- 2. mesto, 7. a, 1176 kg;
- 3. mesto, 7. c, 984 kg.
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Učni uspeh na 1. redovalni konferenci – Majda Jelen
Razredna stopnja Vojnik
Razred
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
SKUPAJ

Število otrok
22
21
21
27
26
20
18
20
20
25
25
245

Število pozitivnih
22
21
18
27
26
20
18
20
20
25
25
242

Učni uspeh (%)
100 (opisno)
100 (opisno)
86 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
100
100
100
98,8

Število pozitivnih
20
21
21
22
23
21
17
21
21
26
21
25
26
285

Učni uspeh (%)
95,2
95,5
100
88
95,8
91,3
81
87,5
84
100
84
92,6
96
91,64

Število pozitivnih

Učni uspeh (%)

Predmetna stopnja Vojnik
Razred
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
7. d
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c
SKUPAJ

Število otrok
21
22
21
25
24
23
21
24
25
26
25
27
27
311

Podružnične šole
POŠ – Šmartno v Rožni dolini
Razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
SKUPAJ

Število otrok
9
12
6
9
11
47

9
12
6
9
11
47
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100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
100
100
100

POŠ – Nova Cerkev
Razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
SKUPAJ

Število otrok
15
9
8
14
12
58

Število pozitivnih
15
9
8
14
12
58

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

Število otrok
7
9
4
7
3
30

Število pozitivnih
7
9
4
6
3
29

Učni uspeh (%)
100 (opisno)
100 (opisno)
100 (opisno)
86
100
97

POŠ – Socka
Razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
SKUPAJ

Učni uspeh ob 1. konferenčnem obdobju za celotno šolo
Šola
Razred Število otrok
Število pozitivnih
SKUPAJ POŠ in RS
1. – 5.
380
376
PS
6. – 9.
311
285
SKUPAJ
691
661

Učni uspeh
98,95
91,64
95,66

Občinski parlament – Simona Šarlah
Pogled v otrokov in mladostnikov svet je z njegovimi očmi pogosto drugačen od pogleda
odraslega človeka. Pogled vanj pogosto ni prijeten, je pa nujen, da lahko razumemo mladostnike
in otroke tudi z drugega zornega kota. Pri tem smo odrasli nemalokrat presenečeni, saj je danes
marsikaj drugače, kot je bilo v »naših« časih, pa čeprav je od tedaj minilo le malo časa (vsaj tako
se nam zdi). V sredo, 30. januarja 2013, se je glas mladih v Celju še posebej dobro slišal, saj so se
predstavniki osnovnih šol celjske regije zbrali na 23. občinskem parlamentu v Narodnem domu v
Celju. Našo šolo so zastopali parlamentarci devetošolci, in sicer Tilen Dobovičnik (kot predsednik
šolskega parlamenta), Ana Trop, Valentina Povalej Rezar, Lea Vrhovnik, Marjeta Štrljič in Maša
Felicijan. Po plenarnem delu so učenci dve uri razpravljali v treh delavnicah na temo odraščanja,
in sicer: Mladi prehitro vstopamo v svet odraslih, Pomembne odločitve v času odraščanja in Pasti
odraščanja. Na delavnicah so lahko glasno izrazili svoje mnenje in sprejeli sklepe, ki so jih nato
predstavili na skupnem, zadnjem delu, v dvorani Narodnega doma. Gosta na zaključnem delu sta
bila g. Drago Jerebic iz inštituta Bližina in ga. Nuša Konec Juričič, dr. splošne medicine, ki aktivno
sodeluje v programu za mlade To sem jaz. Mladi parlamentarci so jima lahko zastavljali vprašanja
in z njima debatirali na temo odraščanja.
Na koncu smo predlagali predstavnike posameznih šol za udeležbo na regijskem parlamentu, ki
bo meseca marca na OŠ Frankolovo. Za predstavnika naše šole je bil predlagan Tilen Dobovičnik
iz 9. b razreda.
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Predavanje Marka Juhanta – Mojca Guček
Na naši šoli smo v torek, 29. 2. 2013, gostili predavatelja Marka Juhanta. Ob 16.00 uri je najprej
predaval staršem otrok razredne stopnje, uro in pol kasneje pa še staršem otrok predmetne
stopnje.
Marko Juhant je poklicni vzgojitelj za otroke z motnjami vedenja in specialist za obnašanje.
Njegovo področje se nanaša na preventivo in ravnanje staršev, vzgojiteljev in ostalih, da bi otroci
postali samostojni, uspešni in zdravi odrasli ljudje, ukvarja pa se tudi s kategoriji, ki je po njegovih
besedah zanemarjena, to je s srečo – da bi bili otroci srečni oziroma zadovoljni.
Matko Juhant in Simona Levc sta pred kratkim na podlagi slovenske vzgojne prakse napisala
knjigo Varuh otrokovih dolžnosti, ki bo staršem v pomoč, da bodo spet laže zadihali. Prepričana
sta, da nas generacija zdolgočasenih in razvajenih najstnikov pelje v pogubo, vzrok pa je po
njunem mnenju v prevelikem poudarjanju otrokovih pravic.
Predavanji na naši šoli je zastavil tako, da je staršem otrok razredne stopnje približal pomen
zgodnjega postavljanja omejitev in dolžnosti ter s primeri, polnimi humorja podkrepil svoje
strokovne teze. Staršem otrok predmetne stopnje pa je ponudil vrsto ukrepov, potrditev, da
ravnajo prav, če otroke naučijo opravil, reda in odgovornosti. Meni, da je prav, da starši otrokom
postavljajo zahteve ter da vztrajajo, da delo opravijo do konca in ob tem otroku tudi povedo,
kako je bilo njihovo delo opravljeno. Predavatelj meni, da je vzpostavljanje zahtev staršev do
otroka, da sodeluje, se uči različnih spretnosti pa vztrajnosti in lepega vedenja odraz ljubezni do
otroka, kar pa največkrat ni enostavno.
Tekmovanje v znanju astronomije – Tatjana Hedžet
V mesecu decembru smo izvedli šolsko tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova
priznanja. Šolskega tekmovanja so se udeležili učenci 7., 8. in 9. razreda. Učenci so se
tekmovanja udeležili prostovoljno in v želji, da bogatijo in nadgradijo svoje znanje astronomije.
V 7. razredu so tekmovali Adam Wahibi, Izak Ravnak, Gašper Kunaj, Tjaša Krajnc ter Jure Hladin,
v 8. razredu Timea Štravs, Manca Prislan, Mojca Cvikl, Karin Rajh, Ana Marija Krajnc, Tinkara
Lečnik ter Patricia Petek, v 9. razredu pa Brigita Krajnc, Tilen Dobovičnik, Evelin Landeker,
Barbara Ovtar in Lea Vrhovnik. Bronasto Dominkovo priznanje so osvojili Adam Wahibi, Timea
Štavs, Manca Prislan ter Brigita Krajnc.
Na državno tekmovanje so se uvrstile Manca Prislan,
Timea Štravs in Ana Marija Krajnc.
Državno tekmovanje v znanju astronomije je potekalo
13. januarja 2013 v Muski Soboti.
Naše učenke so se odlično uvrstile in pokazale zelo veliko
znanja, kajti bile so med najuspešnejšimi tekmovalci v
državi. Zlato Dominkovo priznanje sta dosegli Manca
Prislan in Ana Marija Krajnc, Timea Štavs pa srebrno
Dominkovo priznanje.
Čestitamo!
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Tekmovanja iz angleškega jezika – Nevenka Drofenik
22. oktobra smo na naši šoli izvedli šolsko tekmovanje iz angleškega jezika za osme razrede, ki ga
pripravlja IATEFL ‐ to je združenje učiteljev angleščine v Sloveniji. Učenci so se preverili v znanju
besedišča, slovnice in pisanju spisov. Na šolskem tekmovanju sta bronasto priznanje osvojili Lara
Đorđević in Manca Prislan, na državno tekmovanje pa sta se uvrstila Tinkara Žnidar in Luka Logar.
Oba tekmovalca sta na državnem tekmovanju 19. novembra 2012 osvojila bronasto priznanje.
Vse učence, ki so se udeležili tekmovanja, moramo pohvaliti za trud, ker so bile naloge res težke,
vsem dobitnikom priznanj pa čestitamo.
Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja 2013
Edi Fidler
Vsako leto na šoli izvedemo tekmovanje iz kemije. Letos
smo tekmovali 21. januarja. Tekmovalo je 28 učencev iz 8.
in 9. razreda. Kar 16 učencev je osvojilo bronasto
priznanje, enajstim pa se je uspelo uvrstiti tudi na državno
tekmovanje, ki bo 9. marca 2013 na Ljubečni. Vsi upamo,
da bomo uspešni tudi tam. Želim jim veliko znanja in
sreče.
Zimska šola v naravi – Olga Kovač
Letos smo našo zimsko šolo v naravi za šestošolce z učenjem alpskega smučanja pričeli že 21.
januarja. Tudi tokrat smo ves teden preživeli v prijetnem zimskem okolju na Rogli. Vsak dan smo
največji del dneva preživeli na smučišču, kjer so učenci v petih skupinah pridobivali nove
spretnosti. Nekateri so na smučeh stali prvič in jim je to bila povsem nova izkušnja, drugi pa so
svoja znanja in spretnosti nadgrajevali. Preostanek dneva pa smo namenili še drugim
dejavnostim, kot so plezanje, sankanje in druge športne igre. Nekaj časa nam je ostalo tudi za
načrtovano učenje, zbiranje zapisov o doživetjih in sprostitvene dejavnosti v večernem času.
Zadnji dan smo z veseljem pričakovali starše, ki so se nam v zelo velikem številu pridružili na
smučišču, še več pa na zaključnem delu v Snežni dvorani hotela Planja.
Srečni in z novimi znanji, polni lepih doživetij in z željo, da se na Roglo še vrnemo, smo se v
petek, 25. januarja, vrnili domov.

7

Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev
Tehniški dan v 5. razredu – Natalija Mažič
Petošolci smo v okviru naravoslovja in tehnike izdelovali hladilne torbe. Zdaj smo končno
doumeli, na kakšen način delujejo termovke, zakaj so naše hiše oblečene v stiropor ter kako
deluje izolirna torba. Slednjo smo tudi sami izdelali. Vse to načrtovanje, merjenje, izrezovanje
stiropora ter risanje grafa je od nas terjalo precej natančnosti in vztrajnosti. A ves trud je bil
poplačan s končnim izdelkom.
Delavnice s starši ‐ Ida Grobelnik
V zadnjem tednu januarja so otroci skupaj s starši in učiteljicami ustvarjali pustne kostume, s
katerimi se bomo predstavili na 26. tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi.

Zimski športni dan – Ida Grobelnik
V četrtek, 24. januarja, smo s sankami in s senom napolnjenimi vrečami »okupirali« bližnje hribe.
Pred odhodom smo se pogovorili o pravilih varnega sankanja. Zadovoljni in prijetno utrujeni smo
se vrnili v šolo, kjer nas je čakal topel čaj.
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Dejavnosti na POŠ Socka
Holiday Card Exchange – Maja Kovačič
V letošnjem šolskem letu naša šola že tretje leto sodeluje v mednarodnem projektu Holiday Card
Excange – Pošiljanje prazničnih voščilnic. Namen projekta je spoznati različne običaje
praznovanja po svetu in si izmenjati voščilnice. V naši skupini je osem šol z vsega sveta. Z učenci
smo izdelali voščilnice, napisali voščilo v slovenščini in angleščini, napisali pismo, v katerem smo
predstavili našo domovino, šolo in običaje ob praznovanju novega leta. Našim novim prijateljem
smo poslali še turistične brošure v angleškem jeziku o naši domovini Sloveniji. Pripravili smo
pakete in jih poslali v ZDA v New York, v Kanado, Belorusijo, Slovenijo in na Tajvan (dve šoli). Šole
s katerimi smo si dopisovali:
 Neimen Junior High School, Taiwan;
 Homeschool, NY, USA;
 OS Cerklje ob Krki, Slovenija;
 Sheng Kung Girls' High School, Taiwan;
 Cookstown Central Public School, Canada;
 Gymnasium #10, Minsk, Belarus.
Pričakujemo še pošto iz Belorusije, ostale voščilnice in pisma pa smo že prejeli. Njihove pošte
smo se zelo razveselili, še posebej všeč in zanimivo pa je bilo učencem »branje« tajvanskih
pismenk.
Več o projektu si lahko preberete in ogledate na naši spletni strani:
https://sites.google.com/site/possocka/projekti/2012‐2013/holiday‐card‐exchange
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Januar v OPB – Nataša Potočnik
Zimski meseci so primerni za izdelavo ročnih del, zato smo se v našem oddelku lotili šivanja. Na
karton smo narisali kapo, nato pa z barvnimi vrvicami začeli šivati po skici. Učenci so imeli težave
z vdevanjem šivank in vozlanjem, zato so rabili pomoč pri teh osnovnih spretnostih. Manj težav
so imeli s samim šivanjem. Nastali so krasni izdelki, ki so jih učenci nesli domov.
Nočni planinski pohod ‐ Nataša Potočnik
V četrtek, 17. 1. 2013, smo planinci POŠ Socka skupaj s starši odšli na nočni pohod po Socki.
Ob 16.15 uri smo se zbrali pred šolo in pod vodstvom Lanine babice odšli na pohod po obronkih
Socke. Zbralo se nas je 15. V zimski idili in z lučkami na glavi smo se odlično zabavali. Hodili smo
po cesti v smeri proti Selcam, nato zavili proti Trnovljam in se vrnili nazaj pred šolo. Na
zasneženih travnikih smo se povaljali po snegu in se kepali.

Dobre volje in z
rdečimi lički smo ob
18. uri odšli domov.
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Pustna delavnica s starši ‐ Nataša Čerenak
V četrtek, 31.1. 2013, smo izvedli pustno delavnico, kjer so otroci s starši izdelovali pustne
kostume. Ker se otroci vedno razveselijo lego kock in uživajo v sestavljanju le‐teh, so letos
predstavljali lego kocke. Uporabili smo odpadni material (kartonske škatle in jogurtove lončke) in
izdelali eko kostume. Gospod Peter Špegelj pa nam je, tako kot vedno, prijazno priskočil na
pomoč in kostume prebarval. Za en dan smo se spremenili v rdeče, zelene in modre lego kocke.

Športni dan – Lidija Vrečko
V sredo, 16. 1. 2013, smo učenci POŠ Socka imeli
zimski športni dan. Sneg je to zimo kar
radodaren, zato nam ni bilo treba daleč iskati
vzpetino po kateri bi sani lepo drsele. S sanmi
smo se povzpeli na najbližji hrib, ki je ob hiši
našega sošolca Lenarta Oprčkala. Sankali smo se,
delali snežake in gradili igluje. Med igro smo se
lahko okrepčali in ogreli s toplim čajem. Prijetno
utrujeni smo se ob koncu športnega dneva spet
vrnili v tople prostore naše šole.
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Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini
Zimsko športni dan – Maja Drobnič Grosek
Januar nas je razveselil z obilico snega, ki smo ga dobro izkoristili. Organizirali smo športni dan na
bližnjem hribu in si pripravili pravo adrenalinsko poslastico. Bili smo tako neustrašni, da nam je
na koncu celo zmanjkalo snega. Ta dan je bil zabaven, poln dobre volje in sproščen v krogu
prijateljev. Ob prihodu v šolo pa nas je čakal topel čaj, ki nas je dobro pogrel.

Pustne ustvarjalne delavnice – Maja Drobnič Grosek
V letošnjem letu smo se odločili, da bomo sodelovali v pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Padla je
ideja, da bi predstavljali cvetoč šmartinski travnik. Učenci so naredili rožice, ki so si jih poveznili
na glave. Z natančnostjo, s trudom in svojimi ročnimi spretnostmi so napravili lične ter zanimive
maske.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Najbolj zaljubljeni in norčavi mesec je za nami. Zimske počitnice z obilico snega tudi.
Kaj vse smo počeli v minulem februarju, vam predstavljamo v tej številki Vojča.
Pa prijetno branje vam želimo.

Poročilo o regijskih kvalifikacijah FLL v robotiki – Petra Strnad
V soboto, 2. 2. 2013, je na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju potekalo letošnje državno
tekmovanje FLL v robotiki. Tema letošnjega tekmovanja je bila »Izziv za starejše«. Ekipe, ki so
tekmovale, so se predstavile v štirih delih. Prva dva dela sta se nanašala na programiranje
robota, ki je reševal zahtevnejše naloge na robotski plošči in pa sam zagovor izvedbe in
programa robota. Druga dva dela pa sta zajemala projekt in vrednotenje le-tega ter
usklajenost same ekipe.
Na tekmovanju se je
predstavila tudi ekipa OŠ
Vojnik – Robovojč. Ekipo
je sestavljalo deset članov
(Lara
Kolar,
Gašper
Trupej, Laura Levstik, Žan
Železnik, Tadej Oprčkal,
Domen Kuglar, Matjaž
Žavski in Aljaž Zakošek)
ter trije mentorji (Jure
Zakošek, Rebeka Žagar in
Petra Strnad). Ekipa je
izdelala prototip pametne
palice, ki bo služila
starejšim ne samo pri
hoji, ampak tudi pri
drugih
pomembnih
opravilih v njihovem vsakdanjem življenju. Tokrat ravno ni bil naš dan, zato se nam ni uspelo
uvrstiti med prve tri ekipe. Smo pa vseeno zelo zadovoljni z delom, ki smo ga v letošnjem
letu opravili pri krožku robotike.

Mlajši pionirji in pionirke zelo uspešni v košarki – Robert Suholežnik
V mesecu februarju je potekalo medobčinsko prvenstvo v košarki za mlajše dečke in deklice.
Učenke naše šole, in sicer Ana Gobec, Urška Kračun, Lara Kovačič, Gaja Jakop, Drita Islamaj,
Tea Tržan, Evelina Pristovšek, Tija Ocvirk, Tjaša Tržan, Eva Majcen, Maša Žgajner, Lara
Ručigaj, Maja Cehner in Tjaša Kotnik, so postale medobčinske podprvakinje. Učenci Blaž Ivec,
Nejc Kovče, Jure Samec, Tadej Oprčkal, Janez Špeglič, Tjan Vinder, Vid Rauter, Vid Pikelj, Jaka
Samec, Tilen Randl, Tadej Leban, Pekovšek Aljaž, Lan Tominc in Primož Petek pa so postali
medobčinski prvaki. Obe ekipi sta se uvrstili na področno tekmovanje. Vsem nastopajočim
čestitamo.
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Prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika na OŠ Vojnik – Milena Jurgec
Učenci OŠ Vojnik so pripravili lepo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, in sicer v
sredo, 6. 2. 2013, za učence razredne stopnje, v četrtek, 7. 2. 2013, pa za učence predmetne
stopnje in starejše prebivalce v Špesovem domu.
V želji, da pomen kulturnega
praznovanja približamo učencem
vseh starosti, smo se delavci šole
odločili, da pripravimo kulturno
prireditev za vse učence, poleg tega
pa se pogovorimo o bontonu na
prireditvah. Program so pripravili
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik z
mentorico Emilijo Kladnik Sorčan, 3.
skupina devetošolcev z mentorico
Mileno Jurgec in učenci 3. b razreda z
razredničarko Anko Krajnc, za
koordinacijo pa je poskrbel Gregor
Palčnik.
Pevci so predstavili lep program pesmi, ki so se jih naučili na pevskih vajah v letošnjem
šolskem letu. Devetošolci so v pripravili avtorsko dramsko predstavitev, v kateri so prikazali
podobnost in razlike v življenju Orfeja in Franceta Prešerna, tretješolci pa so vse razvedrili z
deklamacijo, igranjem na harmoniko in ljudskimi plesi. Prireditev sta povezovala devetošolca
Anja in Aljaž. Vsi sodelujoči so se zelo potrudili in prispevali velik delež k prijetnemu
praznovanju.
Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh
V torek, 29. 1. 2013, je na Osnovni šoli Šempeter v Savinjski dolini potekalo regijsko
tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Učenci so ob odlomkih iz besedil Dese Muck in Ivana
Cankarja v spisu pojasnjevali razumevanje vsebine, primerjali osrednji književni osebi in
razlagali na primerih iz odlomkov jezik in slog pisanja obeh avtorjev. Tekmovanja sta se
udeležili Tinkara Žnidar, 8. b, in Mojca Oprčkal, 9. c. Tinkara Žnidar je osvojila srebrno
Cankarjevo priznanje. Čestitamo!
Angleški vikend – Grega Rojc
Angleški vikend, ki je letos potekal 1.
in 2. februarja, je že tradicionalno
srečanje učencev osmega in devetega
razreda, ki želijo utrditi svoje znanje
angleščine. Udeležilo se ga je 57 učenk
in učencev. Delo je potekalo v obliki
delavnic. Sobotni večerni gost je bil
podpolkovnik ameriškega letalstva, ki
je s svojim predavanjem in vodenjem
razgovora osvojil prisotne. V soboto
pa je dve delavnici vodila gospa Dušica
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Kunaver, znana avtorica številnih knjig s področja angleščine. Učenci so po njeni mavrični
metodi ponovili angleška slovnična pravila in pri tem uživali.
V delavnici, ki jo je vodila gospa Dragica Filipčič, so učenci s pomočjo posnetkov, ki so jih
poslušali in gledali na Youtube-u, sklepali o razlikah med obema angleško in ameriško
angleščino v govoru, besedišču, slovnici in pisanju. Po vsakem poslušanju so ponovili, enkrat
po britansko, drugič po ameriško. Reševali so delovni list, na katerega so si zapisali
najpomembnejše razlike. Še posebno so bile zanimive različne besede za enake stvari.
Zaključili smo z ugotovitvijo, da je pomembno razlike poznati in jih uporabljati v ustreznem
okolju, sicer se lahko pri napačni uporabi osmešimo ali imamo težave.
V delavnici gospoda Grege Rojca so učenci pekli čokoladno pecivo. Tako so na zabaven način
spoznavali in utrjevali novo besedišče, predvsem pa angleške merske enote. Pripravljeno
sladico so si postregli ob ogledu večernega filma. It's not typical for a man to bake, but Mr.
Rojc taught us how to make brownies. The Brownies, that we prepared, were so delicious,
that we quickly ate them all.
V delavnici pri gospe Drofenikovi so učenke in učenci igrali igro, kjer niso uporabljali
računalnika ampak dobro staro kocko..
Igralec je napredoval po plošči samo, če je pravilno prevedel izraz, ki ga je čakal sredi igralne
plošče. Torej je zmagal tisti, ki je bolje prevajal. Na ta način so utrdili in dopolnili besedišče za
opis poti, nakupovanje ter poimenovanje držav in nacionalnosti.
Delavnica, ki jo je vodila gospa Kolin, se je imenovala 'Board Games'. Učenci so se preizkusili
v treh namiznih igrah:
- Scrabble je igra, pri kateri so učenci iz naključnih sedmih črk sestavljali krajše in daljše
besede, zbirali točke in oblikovali križanko;
- Who's the bandit je igra, kjer so se učenci preizkusili kot detektivi. Iskali so razbojnik,
zasliševali priče, zapisovali izjave in risali sliko zločinca;
- Cavemen from Cromagnon je različica igre Activity. Učenci predstavljajo besede s
pomočjo pantomime, risanja, oblikovanja iz plastelina in opisa.
Cilj te delavnice je bil utrjevanje pravopisa, besednega zaklada in opisa oseb preko igre.
Gospa Lea Rezar pa je učenke in učence naučila
angleško pesem,.
Svoje delo smo na kratko predstavili staršem, ki
so prišli po svoje otroke.
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Slovenski kulturni praznik – Mateja Fidler
Tudi učenci razredne stopnje smo počastili slovenski kulturni praznik. Že pri pouku smo se
veliko pogovarjali o kulturi, o Francetu Prešernu in o tem, kako se vedemo na kulturni
prireditvi.
V avli šole smo prisluhnili mladinskemu pevskemu zboru, dramska skupina je odigrala prizor
iz dela Orfej in Evridika, učenci 3. a pa so zaplesali splet ljudskih plesov in zapeli nekaj
slovenskih pesmic. Program je bil sicer nekoliko zahtevnejši, vendar je popestril dan pred
praznikom.
Pustovanje – Mateja Fidler
Mesec februar je tudi letos pripeljal s seboj
norčav in vesel pustni torek. Že v zgodnjih
jutranjih urah so v šolo prihajali klovni,
Spidermani, vile ... Nato je potekal pouk
malo bolj sproščeno in veselo. Po malici,
kjer smo se posladkali s slastnimi krofi, pa
je v avli že zvenela glasba. Pustne šeme so
plesale, pele in se veselile. Prav prijetno je
bilo opazovati te prisrčne maske.

Valentinov srečelov – Olga Kovač
Ob praznovanju Valentinovega smo letos za naše učence s pomočjo številnih staršev in naših
dobaviteljev pripravili srečelov. Vsaka srečka je bila dobitna in je stala 2 eura. Med dobitki je
bilo nekaj nagrad, ki so se jih učenci še posebej razveselili: izdelki Zlatarne Celje, ogled
gledališke predstave v Gledališču Celje, prevoz z Izletnikovim avtobusom za dve osebi v Piran
in nazaj, pica v Piceriji MC in še in še.
Zbrana sredstva od prodanih dobitkov v višini 546 eurov smo nakazali na Šolski sklad.
Prepričani smo, da smo poleg učencev, ki so srečke kupili, razveselili še koga, ki bo lahko
koristil denarno pomoč iz teh sredstev.
Informativni dan na srednjih šolah – Irena Kalšek
Devetošolci in njihovi starši so se lahko udeležili ogledov srednjih šol, ki so svoja vrata odprle
za vse učence, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost. Informativni dan je bil 15. in 16.
februarja letos.
Na podstrani Šolske službe so v delovnem področju karierna orientacija objavljeni
pomembnejše datume za letošnji vpis v srednje šole.
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DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Pustni karneval – Maja Drobnič Grosek
Letos se je naša podružnica pridružila pustni povorki v Novi Cerkvi. Na sestanku smo se
odločili, da smo že naveličani snega in zime ter da bi jo lahko pomagali pregnati z lepim
cvetočim travnikom.
Na povorko smo se odpeljali z avtobusom. Vremenske razmere nam niso bile najbolj
naklonjene, saj je snežilo. Veliko učencev se zaradi zdravstvenih težav karnevala ni moglo
udeležiti, zato smo se tja odpeljali samo najbolj trdoživi.
Najprej so nas v Novi Cerkvi pogostili s hot dogom, ki smo ga z užitkom pojedli. Nato se je že
začela povorka. Postavili smo se v vrsto, z veseljem opazovali druge maske in se čudili nad
ustvarjalnostjo in domiselnostjo izdelovalcev.
Obiskovalcev je bilo veliko. Vsi so nas pozdravljali z bučnim aplavzom in učenci so ob tem
zelo zabavali. Po končani prireditvi so učence že čakali starši, nekaj pa nas je odšlo nazaj do
šole z avtobusom.

Srečanje podružnic – Monika Dimec
Dan pred kulturnim praznikom so nas obiskali
učenci in učiteljice podružnic Nove Cerkve in
Socke. S skupnimi močmi smo izvedli kulturni
program. V prvem delu smo poslušali slovensko
himno v izvedbi naših vseh treh
zborov. Nato so učenci iz Nove
Cerkve povedali nekaj Prešernovih
pesmi, učenci iz Socke pa so izvedli
kviz o Prešernu. V drugem delu pa
so si otroci ogledali predstavo
Zvezdica Zaspanka, ki so jo odigrali
učenci naše podružnice.
Bilo je lepo in upamo, da se drugo
leto zopet srečamo.
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DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI SOCKA
Slovenski kulturni praznik - Lidija Vrečko
Dan pred kulturnim praznikom, 7. 2.
2013, smo učenci in učiteljice POŠ Socka
obiskali POŠ Šmartno v Rožni dolini. V
kulturnem domu smo na poseben in
zanimiv način praznovali dan kulture.

Pustni karneval – Maja Kovačič
Kot vsako leto smo se tudi letos udeležili pustnega karnevala v Novi Cerkvi. Ob spremljavi
pesmice, ki smo jo sestavili sami, smo predstavljali naše najljubše igrače - lego kocke:
Naše kocke, male in velike,
vse so krasne brez razlike.
Radi z njimi se igramo,
avtomobile, hiše in robote sestavljati znamo.
Kadarkoli jih dobimo,
prav vedno se jih razveselimo.
Zato danes prijatelje povabimo,
da se z njimi veselimo in novo hišico zgradimo.
Zahvaljujemo se gospodu Petru Špeglju in vsem staršem za pomoč pri izdelavi kostumov.
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DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI NOVA CERKEV
Sodelovanje na tradicionalnem pustnem karnevalu- Ida Grobelnik
V soboto, 9. 2 .2013, smo se
udeležili 26. tradicionalnega
pustnega karnevala v Novi
Cerkvi.
Kostume smo izdelali sami
ob pomoči staršev. Prvošolci
so se spremenili v priljubljeni
maskoti Lili in Bine, ki jih
spremljata
pri
pouku.
Drugošolci in tretješolci so s
predstavitvijo
reklam
vzpodbujali
k še bolj
zavzetemu
zbiranju
odpadnega papirja in s tem
ohranjanja
narave.
Četrtošolci so predstavili eko
rolice papirja, ki rastejo na
drevesih. Petošolci pa so se predstavili kot vitezi vrednot.

Obrazne poslikave - Petra
Ofentavšek
V tednu, ko smo pustovali, smo
učiteljice Petra, Suzana in Vesna
poslikale obraze kar nekaj učencem.
Ti so se s pomočjo spretnih rok, barv
za poslikavo obraza in seveda idejnih
zasnov, spremenili v marsikatero žival
ali pravljičnega junaka. Vsi smo
neizmerno uživali, zato smo se
poslikavali še ves teden.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Mojster dela vajo, zavzetost strokovnjaka, ponavljanje vseveda, lenoba pa
bedaka.«
Veliko različnih stvari smo počeli v preteklem mesecu in o njih vam poročamo v tej
številki Vojča. Pa prijetno branje v prvih pomladnih dneh vam želimo.
Pohod na Mrzlico – Polona Ahtik
Zima se vsaj koledarsko poslavlja, mi pa smo je bili na sobotnem pohodu na Mrzlico deležni v polni
meri. Težka in na nekaterih delih še vedno skoraj meter visoka snežna odeja nas je 9. 3. 2013
postavila na preizkušnjo. Po treh urah res naporne hoje se je v planinski koči prilegel topel čaj in vse
dobrote, ki so jih skrivali naši nahrbtniki. Počitek nam je dal novih moči za spust v dolino, kjer nas je
pri kmetiji Kotečnik že čakal avtobus. Čeprav je bil pohod naporen, je bil nepozaben.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
14. 3. 2013 so imeli učenci šestih razredov tretji tehniški dan. Tema je bila les. Učenci so izrezali
obeske iz lesa, spoznali pomen gozda, vrste in lastnosti lesa ter se seznanili s stroji in pripomočki za
njegovo obdelavo.
Roditeljski sestanek za starše pevcev MPZ ‐ Emilija Kladnik Sorčan
Starše pevcev mladinskega zbora smo v sredo, 7. 3., povabili na kratek sestanek in jim predstavili
načrtovane aktivnosti do konca šolskega leta. V aprilu se bo zbor udeležil revije v Celju, konec maja
sledi obisk čeških pevcev s tradicionalnim skupnim koncertom v Novi Cerkvi, v juniju pa bo še
Zborovski BUM v Mariboru. Starše smo prosili za podporo in pomoč pri bivanju za češke otroke.
Noč branja – Ivanka Krajnc
15. in 16. marca letos se je na
naši šoli odvijal praznik branja,
na katerem je bila poleg pridnih
bralcev in mnogih učiteljev
prisotna tudi Desa Muck.
Dejavnosti s projektom Noči
branja so začele na šoli potekati
v jeseni in so trajale vse do
slovesnega zaključka, ki je bil v
mesecu marcu. Letos se je v
tovrstno dejavnost vključilo
najvišje število bralcev, to je 77,
na zaključku pa je bilo prisotnih
57 učencev.
Učenci so letos brali knjige Dese Muck ter dela, katerih tematika je odraščanje in je tudi letošnja tema
šolskega parlamenta. Vsebina enih in drugih knjig je mladim zelo všeč.
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Ko so učenci prebrali knjige, so o njih
poročali svojim mentorjem. Za tem
so napisali leposlovni prispevek ali
pesem o svojih najstniških stiskah in
nekaj vprašanj za letošnjo gostjo.
Vse opravljene naloge so bile
vstopnica za zaključek projekta, ki se
je na šoli odvijal 15. in 16. marca.
Učenci so v šolo prišli ob 18. uri. Po
uvodnem sestanku so se namestili v
»spalnice«, nato pa se zbrali v
knjižnici, ki je bila ta večer posebej
lepo urejena. Tukaj smo imeli
prijeten literarni večer in srečanje s
pisateljico Deso Muck, kar je bilo
bralcem zelo všeč, enako pa tudi naši
gostji, saj je vse zelo pohvalila.
Za tem so imeli učenci večerjo, nato pa do pol noči različne delavnice. Učenci so ustvarjali besedne,
likovne in razne umetnine, se vživljali v različne vloge, zelo pa jim je bila tudi všeč delavnica, ki so jo
vodili devetošolci, in sicer Stiske odraščanja.
Od pol enih smo prišli k otrokom, ki so bili pripravljeni za počitek, učitelji s svojo najljubšo knjigo, ki
smo jim jo ob svečkah in glasbi prebirali kakšne pol ure. Za tem so otroci še sami brali ali pa se tiho
pogovarjali. Projekt Noč branja je poleg samega branja namenjen še druženju z vrstniki in
kvalitetnemu preživljanju prostega časa.
Iz izdelkov otrok je to noč nastala tudi lepa razstava in pa pesniška zbirka, ki smo jo izdali v elektronski
obliki.
Naslednje jutro smo po zajtrku imeli slovesen ogled razstave in zaključek projekta, na katerega so bili
povabljeni tudi starši.
Bralni dogodek na šoli je bil zelo zanimiv in uspešen. Zanj pa so bili potrebni pridni bralci, učitelji, ki so
v projektu sodelovali, in ravnateljica, ki tovrstno dejavnost podpira.
Področno tekmovanje v košarki – Robert Suholežnik
Učenke naše šole so na finalu področnega tekmovanja osvojile četrto mesto in končale nastope za to
šolsko leto. Učenci so na polfinalu področnega tekmovanja osvojili prvo, na finalu pa tretje mesto. S
tem rezultatom so se uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva. Čestitamo vsem nastopajočim.
Končana sezona ŠKL – Robert Suholežnik
Ekipa ŠKL je ob koncu skupinskega dela enkrat zmagala in enkrat izgubila. Na domačem parketu smo
bili boljši od I OŠ Rogaška Slatina, na gostovanju pa smo morali priznati premoč OŠ iz Podčetrtka.
Naša šola je osvojila tretje mesto v skupini in končala tekmovanje za letos.
Končni vrstni red v skupini:
1. OŠ Šmarje pri Jelšah
2. OŠ Podčetrtek
3. OŠ Vojnik
4. I. OŠ Rogaška Slatina
5. OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
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Šolsko tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak
Na matični šoli in vseh treh podružnicah je 21. marca 2013 potekalo od prvega do devetega razreda
šolsko tekmovanje v matematiki Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 270
učencev. Bronasto priznanje je osvojilo 100 učencev. Učenci Laura LEVSTIK, Aljaž AMON, Lara
RUČIGAJ, Tadej OPRČKAL in Manica HOSTNIK iz sedmega razreda,
David Tian HREN, Manca PRISLAN, Patricia PETEK, Ana Marija KRAJNC,
Jernej DIMEC, Nejc JEUŠNIK, Žak Mihael PESAN ter Tim KRHLANKO iz
osmega razreda, Lea VRHOVNIK, Tilen DOBOVIČNIK, Aljaž ZAKOŠEK ter
Miha JUG iz devetega razreda pa so se uvrstili na področno
tekmovanje, ki bo letos potekalo v začetku aprila na OŠ Štore.
Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih
tekmovanj in na njih dosegajo tudi zelo dobre rezultate.
Plavalni tečaj za učence predmetne stopnje ‐ Urša Burja Žnidaršič
Tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 25. 3. do 29. 3. 2013.
Od 23 povabljenih se ga je udeležilo 8 učencev od 6. do 8. razreda. Najslabši odziv je bil v 7. in 8.
razredu.
V 15‐ih urah so se učenci učili tri tehnike plavanja (kravl, hrbtno in prsno), skakali v vodo na različne
načine in se potapljali. Po končanem 15‐urnem tečaju sta dva plavalca osvojila srebrnega delfina (10
m na čas in 10 minut neprekinjenega plavanja), 5 jih je osvojilo bronastega delfina (50 m z varnostno
nalogo), ena učenka je preplavala dolžino velikega bazena in osvojila zlatega konjička. Učenci so bili
zelo uspešni.
O2 za vsakega ‐ Irena Kalšek
Za učence 7. razreda smo organizirali predavanje Brez izgovora Slovenija, ki ga izvajajo prostovoljci
mladinske zveze. Namenjeno je ozaveščanju mladine med 12. in 19. letom, govori pa o negativnih
učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije.
Predavanje je bilo izvedeno 4. 3. 2013.
Roditeljski sestanek v 9. razredu ‐ Irena Kalšek
7. 3. 2013 smo izvedli roditeljski sestanek za starše devetošolcev. Staršem sem predstavila postopek
vpisa v srednjo šolo, vrste programov, v katere se lahko vpisujejo učenci, pogoje za vpis in novosti na
tem področju. Roditeljski sestanek je bil zelo dobro obiskan.
Regijsko tekmovanje Kuhnapato ‐ Polona Bastič
V torek, 19. 3. 2013, se je naša ekipa, ki so jo sestavljali Hana Muzelj, Lara Črešnar Premrl, Lana Kolar
in Lan Kolar, udeležila regijskega kuharskega tekmovanja za osnovnošolce Kuhnapato.
Pripravili smo krapov golaž, pProseno kašo s suhimi slivami in prigrizek, ki smo ga poimenovali ribje
oči. Sekljanje, rezanje, praženje, kuhanje in pečenje nam je šlo kljub strogi komisiji in njenim
vprašanjem zelo dobro od rok.
Dosegli smo 1. mesto in se uvrstili v polfinale, ki bo 19. 4. v Gornji Radgoni.
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Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
V mesecu marcu je potekala že letošnja peta zbiralna akcija odpadnega papirja. Zbrali smo 4328 kg
papirja. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali.

Nastop v Špesovem domu ob materinskem
dnevu – Irena Kalšek
Člani krožka za prostovoljno socialno delo so
pripravili čudovito proslavo, s katero so pod
vodstvom mentorice Irene Kalšek nastopili v
Špesovem domu Vojnik. Dedki in babice so bili
navdušeni nad njihovo izvedbo in jih nagradili z
bučnim aplavzom. Sodelujočim učencem Barbari
Ovtar, Nataši Kovač, Lauri Jesenek, Ane Mariji
Krajnc,
Sandri Jezovšek, Evi Poklič, Mojci
Juteršek, Veroni Cikaqi in Tilnu Dobrotinšku se
zahvaljujemo za sodelovanje.

Prostovoljci ‐ Irena Kalšek
V petek, 29. marca, so se učenci prostovoljci Laura
Jesenek, Nataša Kovač, Sandra Jezovšek, Eva
Poklič, Mojca Juteršek, Verone Cikaqi, Anja
Matijec in Nika Zupanec 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,
barvali velikonočne pirhe. Delavnice so povezane
tudi s projektom Evropa v šoli 2012, ki stremi k
medgeneracijskemu sodelovanju.
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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 7 ekip, ki so
temeljiteje razširile svoje znanje o zdravju in
dobrem počutju, energiji in trajnostni
mobilnosti.
Vse ekipe naše šole so dosegle lepe rezultate.
Še posebej pa ekipa Gašper, ki je dosegla
odlično 3. mesto v regiji ter 8. mesto med vsemi 1441 ekipami. V tej ekipi so sodelovali Gašper Trupej,
Gašper Marčič in Adrian Ledl. Čestitamo.

Razstava ob svetovnem dnevu voda – Rebeka Žagar
Ob svetovnem dnevu voda smo na šoli
pripravili razstavo, ki si jo lahko vsak ogleda
na glavnem hodniku. Učenci 2. b razreda ter
6. in 7. razredov so v podaljšanem bivanju in
pri pouku naravoslovja risali risbe, stripe,
pisali zgodbice in pesmice na temo voda. Pri
pouku naravoslovja so učenci 7. razreda
pripravili manjše skeče in jih odigrali.
Na svetovni dan vode je potekala tudi
nagradna igra. Med razstavo so učenci lahko
zasledili
nagradno
vprašanje
(rebus).
Odgovore so zapisali na listek, se zraven
podpisali ter listke prinesli v zabojnik v
tajništvu. Četrto šolsko uro je potekalo nagradno žrebanje in trije srečneži so prejeli zanimivo in
praktično darilce.
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13. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Podravja – Rebeka Žagar
V petek, 29. 3. 2013, je na naši šoli v Vojniku v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije in
Osnovne šole Vojnik potekalo 13. regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol
Podravja.
Na otvoritvi srečanja so učence in ostale
navzoče pozdravili ravnateljica Majda Rojc,
župan Benedikt Podergajs, predsednik ZOTKS
dr. Mitja Slavinec ter pevci Mladinskega
pevskega zbora OŠ Vojnik pod vodstvom
Emilije Kladnik Sorčan.
Predstavljenih je bilo 55 raziskovalnih nalog.
Tematika je bila razdeljena na 16. različnih
področij, in sicer aplikativni inovacijski
projekti, tehnika ali tehnologija, matematika
ali logika, elektrotehnika, elektronika ali robotika, astronomija ali fizika, biologija, ekologija z
varstvom okolja, kemija ali kemijska tehnologija, ekonomija ali turizem, etnologija, interdisciplinarna
področja, psihologija ali pedagogika, slovenski jezik ali književnost, sociologija, zgodovina ali
umetnostna zgodovina in druga področja.
Raziskovalci so pripravili predstavite svojih
nalog komisijam, ki so naloge sicer že prej
ocenile, nato pa so po predstavitvi postavile še
nekaj vprašanj in ocenile še predstavitev.
Na zaključni prireditvi so delo šole in celotno
prireditev zelo pozitivno ocenili predsednik
Sveta staršev Arnold Ledl, župan Občine Vojnik
Benedikt Podergajs, ravnateljica Majda Rojc,
predsednik ZOTKS dr. Mitja Slavinec in vodja
Regionalnega centra Zgornje Podravje Darja
Kozar Balek. Za kulturni program so poskrbeli
Urška Oprčkal, Laura Jesenek, Ana Marija
Krajnc
in
šolski
narodno
zabavni
ansambel Vojči. Najtežje pričakovana
pa je bila razglasitev rezultatov. Naša
šola je dosegla odlične rezultate, saj
smo dobili kar 5 zlatih in 4 srebrna
priznanja. Za kar šest nalog se je
strokovna komisija odločila, da nas
bodo lahko zastopale na državnem
tekmovanju. Vsi raziskovalci si za svoje
delo zaslužijo iskrene čestitke.
Ponosni smo na svoj dosežek in zelo
motivirani za nadaljnje delo na
raziskovalnem področju.
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Naši dosežki:
Učenci
Nika
Kovač
Potočnik
Laura
Jesenek
Maja
Slapnik
Klara
Mirčeta
Veronika
Slapnik
Lana
Kuzman
Eva Hvalec
Mojca
Cvikl
Timea
Štravs
Karin Rajh
Tinkara
Žnidar
Marja
Golež
Lea
Vrhovnik
Tjaša
Randl
Brigita
Krajnc
Karlina
Hohnjec
Julija
Sikošek
Gašper
Trupej
Aljaž
Zakošek
Žan
Železnik

Ernest
Oblonšek

Razred
8. b
8. b
8. a
9. a
9. b
9. b
8. a
8. a
8. a
8. a
8. b

Mentor

Področje

Naslov

Lektoriranje

Barbara
Bliznac
Ojsteršek

slovenski jezik

BRALNE UČNE
STRATEGIJE in
BRALNE NAVADE
UČENCEV OŠ
VOJNIK

Barbara
Ojsteršek
Bliznac

Dragica
Filipčič

tehnika in
tehnologija (tekstil)

NOVI ČASI KLIČEJO
PO ŠOLSKIH
UNIFORMAH

Amalija Kožuh

zlato
(državno)

Tatjana
Hedžet

interdisciplinarna
področja

SKRIVNOSTI V
SKODELICI
DOMAČEGA ČAJA

Barbara
Ojsteršek
Bliznac

zlato
(državno)

Matej
Glinšek

etnologija

NI VESELICE BREZ
GOLICE

Milena Jurgec

srebrno

Rebeka
Žagar

druga področja
(zdravstvo)

SPANJE NAJ BO NA
PRVEM MESTU

Gregor Plačnik

zlato
(državno)

Simona
Žnidar

psihologija

Aleš Kolšek

srebrno

Polona
Bastič

ekonomija

Barbara
Ojsteršek
Bliznac

zlato
(državno)

Milena
Jurgec

sociologija

NEČLOVEŠKO
RAVNANJE Z
ŽIVALMI

Milena Jurgec

Rebeka
Žagar

aplikativni
inovacijski predlogi

REFLEKSNA
MASAŽA STOPAL

Maja
Verhovšek

srebrno
(državno)

Petra
Strnad

elektrotehnika,
elektronika in
robotika

PAMETNA PALICA

Gregor Palčnik

zlato
(državno)

astronomija,
rodoslovje

HERMAN
POTOČNIK –
NOORDUNG Ali je
mož, ki je sanjal
zvezde, moj daljni
sorodnik?

Amalija Kožuh

srebrno

9. a

9. a

9. b
9. b
8. c
8. c

USPEŠNOST
UČENJA
CENOVNA
PRIMERJAVA
OBROKA ŠOLSKE
MALICE GLEDE NA
NAČIN PRIDELAVE
ŽIVIL

Priznanje

8. a
9. c
7. a

9. b

Vilma
Ošlak

Zahvaljujem se avtorjem, mentorjem, slavistom, računalničarju, vsem učiteljem in vodstvu šole za vso
pomoč, podporo in promocijo raziskovalne dejavnosti.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Planinski pohod na Hom – Mojca Podjavoršek
V soboto, 16. 3. 2013, smo se s planinskim krožkom odpravili na planinski pohod na Hom. Učenci in
spremljevalci smo izlet začeli v Šmartnem pred šolo, od koder smo se z avtobusom odpeljali do Griž.
Ko smo izstopili, nam je vodnik Aleš usmeril pogled na vrh s cerkvico in planinskim domom, kjer je bil
naš cilj. Označena planinska pot nas je pripeljala na vrh Homa. Vmes smo imeli vmes krajše postanke
za okrepčilo in za kepanje. Na cilju ni bilo poskrbljeno samo za počitek ampak tudi za zabavo. Na
razpolago smo imeli sneg, igrala in psičko Sumo, ki nas je tudi tokrat spremljala. Z vrha smo imeli
prečudovit razgled, saj je bilo lepo sončno vreme. Nazaj smo se vračali po isti poti in se polni lepih
vtisov vrnili domov.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Pohod na goro Oljko ‐ Nataša Potočnik
V sončnem a hladnem jutru smo se 16. marca s kombijem
odpeljali do Polzele. Pri gostilni Jug smo izstopili. Najprej smo se
ozrli naokrog in pogled je segal do Kamniško‐Savinjskih Alp,
Menine planine, Golt, Gozdnika, Šmohorja in Čemšeniške
planine.
Po slabi uri prijetne hoje smo prispeli do koče. Tam smo
pomalicali, se malo pogovorili, si ogledali cerkev in nato z
našima novima vodnicama, Diano in Matejo, odšli proti
Šmartnem ob Paki. Tu smo vstopili na vlak in se z njim odpeljali
v Celje, kjer so nas ob 15. uri pričakali starši.
Pohoda se je udeležilo 13 otrok in 2 spremljevalki. Pot je bila
kar zahtevna, saj je prejšnji dan padel sneg in smo morali biti
zelo previdni pri sestopu.
Najboljša je bila vožnja z vlakom, saj se je kar polovica otrok prvič peljala z njim. Pokukali smo še v
kabino vlakovodje, najbolj pa je otroke zanimalo, če je na vlaku stranišče.

Beremo z mačkom Murijem – Maja Kovačič
Beremo z mačkom Murijem je mednarodni projekt namenjen spodbujanju branja. Na naši šoli smo se
ga letos udeležili učenci 1., 2. in 3. razreda.
Učenci kombiniranega oddelka 1. in 3. razreda so v mesecu marcu delo v projektu zaključili. V času od
oktobra do marca smo spoznali pisatelja Kajetana Koviča in njegovega junaka mačka Murija. Mačka
Murija smo tudi ilustrirali, naučili smo se zapeti njegovo pesem in se igrali z lutko mačka Murija.
Po elektronski pošti smo si dopisovali s prijatelji iz 1. razreda OŠ Šenčur. Poslali smo jim svojo
predstavitev in si z zanimanjem prebrali njihovo.
Maček Muri je obiskoval otroke iz našega razreda. Pri vsakem otroku je bil na enotedenskih
počitnicah. V tem času so starši z otroki in mačkom Murijem prebrali vsaj dve knjigi, se o njih
pogovorili in zapisovali zanimive dogodke v Dnevnik mačka Murija. Nastali so zanimivi zapisi, maček
Muri pa je spoznal veliko novih prijateljev, običajev in doživel pri vsaki družini lep in topel sprejem. V
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šoli smo Murijev dnevnik prebirali, sedaj pa ga bomo v skrajšani in elektronski obliki poslali še našim
prijateljem v Šenčur.
Več o poteku projekta v našem razredu si lahko preberete na spletni strani:
https://sites.google.com/site/possocka/projekti/2012‐2013/beremo‐z‐mackom‐murijem
Družinsko popoldne v Socki – Nataša Čerenak
Otroci vrtca in POŠ Socka so v torek, 19. marca, združili moči ter za starše ob materinskem dnevu
pripravili kratek kulturni program. Vsi otroci so mamicam podarili ročno izdelane cvetlične lončke, v
katere so posejali vrtno krešo, s pisanim metuljčkom in se jim zahvalili za njihovo skrb in ljubezen.
Sledile so delavnice, ki so se jih udeležili mamice, očki, babice in dedki.
Skupaj z otroki so izdelali butare. Delavnice so vodile članice Turističnega društva Nova Cerkev. Ga.
Terezija Zupanek jih je naučila izdelati rožice iz krep papirja, s katerimi so okrasili svoje butare.
Popoldne je minilo v prijetnem druženju in ohranjanju kulturne dediščine našega kraja.
Vsem, ki so nam pri izvedbi delavnice pomagali, se iskreno zahvaljujemo.

Marec v OPB ‐ Nataša Potočnik
Mesec marec je v znaku pričakovanja pomladi, praznovanja dneva žena in materinskega dneva. Zaradi
tega smo se potrudili in izdelali zapestnice iz gumbov, uokvirjeno risbo za mamice, poskrbeli pa smo
tudi za zunanjo in notranjo dekoracijo šole.
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Gregorjevo in materinski dan v OPB ‐ Petra Ofentavšek in Vesna Kotnik
Ko se ptički ženijo, je vedno ljubezen v zraku. Ptičke smo kaširali na furnir. S tušem smo narisali ptičje
hišice, oblikovali pa smo tudi cel ptičji zbor.
Z ljubeznijo pa smo za naše mamice ustvarjali tudi srčke iz slanega testa.

Darilo za mamo‐ Ida Grobelnik
Ob materinskem dnevu so otroci
mamicam izdelali unikatno darilo, to je
ogrlico iz fimo mase.
Verjamemo, da so jih ponosno nadele,
čeprav niso videle, kako so jih njihovi
sončki skrbno izdelovali.

Poslikava panjskih končnic ‐ Suzan Jelenski Napotnik
Prejšnji mesec smo v OPB
poslikavali panjske končnice. Ob
tem smo pripovedovali zgodbice o
čebelah, se dotaknili zgodovine
poslikave
panjskih
končnic,
poudarek pa smo dali tudi
velikemu pomenu čebel za
človeka.
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pa smo že sredi najlepšega, najbolj cvetočega, najbolj dišečega in za mnoge tudi najbolj učečega
meseca maja.
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 in lep romantičen maj.
Učenke in učenci, potrudite se, da vam ga zadnji testi in spraševanja ne bodo preveč zagrenili.

Naravoslovni dan v 9. razredu – Polona Bastič
V torek, 2. 4. 2013, smo za devetošolce izvedli naravoslovni dan na temo prva pomoč – pomagam
prvi. Z veseljem so nam pri izvedbi pomagale dijakinje in profesorice s Srednje zdravstvene šole
Celje. Ponovili smo teorijo o oskrbi različnih ran, oživljanju in imobilizaciji. Sledil je praktični del, kjer
so lahko učenci sami povili poškodovani del telesa, na lutki vadili umetno dihanje in se spoznali z
delovanjem defibrilatorja.
Dan je minil v zelo prijetnem vzdušju.

Tehniški dan – Vilma Ošlak
V četrtek, 11. 4. 2013, smo za učence osmih razredov izvedli tretji tehniški dan na temo elektrika.
Osmošolci so se ta dan udeležili delavnic na Šolskem centru Celje. Poleg tega so ta dan opravili tudi
audiometrijo v Zdravstvenem domu Celje.

Področno tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak
Prvi četrtek v mesecu aprilu je na OŠ Štore potekalo
področno tekmovanje iz matematike. Naši učenci so se
odlično odrezali, saj so dosegli 15 srebrnih Vegovih
priznanj. Srebrna Vegova priznanja so dosegli: Aljaž
AMON, Lara RUČIGAJ in Laura JESENEK iz 7. a, Tadej
OPRČKAL iz 7. d, David Tian HREN in Manca PRISLAN iz 8.
a, Ana Marija KRAJNC in Jernej DIMEC iz 8. b, Patricia
PETEK, Žak Mihael PESAN in Nejc JEUŠNIK iz 8. c, Lea
VRHOVNIK iz 9. a, Tilen DOBOVIČNIK iz 9. b ter Miha JUG
in Aljaž ZAKOŠEK iz 9. c razreda.
Učenka Ana Marija KRAJNC iz 8. b pa se je uvrstila na državno tekmovanje iz matematike.
Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

Matematična delavnica ‐ Leonida Godec Starček
Tretjo matematično delavnico smo izvedli v petek, 1. marca 2013.
Tokrat smo se na delavnicah pripravljali na tekmovanje v znanju matematike in pozornost namenili
zahtevnejšim matematičnim problemom.
Delavnice se je udeležilo 34 učencev.
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Projekt Noč branja na razredni stopnji – Anka Krajnc

Na Osnovni šoli Vojnik poteka za naše učence v
okviru dvigovanja bralne kulture mladih že šesto
leto projekt Noč branja tudi na razredni stopnji. S
projektom želimo razvijati veselje do branja in širiti
bralno kulturo mladih bralcev, s tem pa poudariti
pomembnost branja za kvalitetno preživljanje
prostega časa ter povezati učence, starše, učitelje
in vrstnike. Letošnja osrednja tema šolskega
parlamenta je bila odraščanje in se je lepo prepletla
z zgodbami pisatelja Primoža Suhodolčana, ki so jih
učenci z navdušenjem brali.
V petek, 12. 4. 2013, smo ob 17.30 odprli vrata za zaključek projekta našim najmlajšim pridnim
bralcem. Z bralno kazalko, velikimi kovčki in v spremstvu staršev so nasmejani obrazi iskali svojo
učilnico. Po razporeditvi v učilnice se je zbralo vseh 125 učencev v skupnem prostoru in se z
uvodnim pozdravom pripravilo na gosta Primoža Suhodolčana, ki nas je s svojim hudomušnim
pripovedovanjem nasmejal do solz. Po eni uri nepozabne zabave s pisateljem smo se razdelili v dve
skupini. Ena je ustvarjala v likovni delavnici, kjer so otroci izdelali lutko Žogico Nogico, druga skupina
pa si je po odlični večerji medtem pridobila novih moči. Nato sta se skupini zamenjali. Po druženju z
vrstniki in aktualnih družabnih igrah so se učenci pripravili na spanje, nato pa prisluhnili izbranim
pravljicam učiteljem spremljevalcem. Prozne besede so jih zazibale v trden spanec do jutra, ko nas
je iz učilnic priklicala glasba in že smo zaplesali v sobotnem poskočnem jutranjem ritmu. Zajtrk nam
je potešil lakoto, pospravili smo stvari v
kovčke, jih odnesli na označena mesta in
toplo sonce nas je pospremilo v Kulturni dom
Vojnik, kjer nam je Orffova skupina, ki jo
sestavlajo učenci 5. razreda, in mentorji
Polona Ahtik, Jure Štokovnik ter Emilija
Kladnik Sorčan, pripravila glasbeno pravljico
Žogica Nogica. V Kulturnem domu so se nam
pridružili še starši.

Doživeli smo smeha polno popoldne,
ustvarjalen in družaben večer, pravljice so
nas ponesle v tiho noč, jutranja telovadba
nas je prebudila. Bilo je lepo. V upanju, da
vsem nam ostane knjiga še naprej naša
prijateljica, smo se poslovili in si zaželeli
ponovnega snidenja prihodnje leto.
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Medobčinsko prvenstvo osnovnih šol v krosu ‐ Urša Burja Žnidaršič
V petek, 26. 4. 2013, se je naša šola udeležila medobčinskega krosa na letališču v Levcu. Krosa se je
udeležilo 13. osnovnih šol. Letniki 2002 in mlajši so tekli 500 m, učenci in učenke od 6. do 9. razreda
pa 1000 m.
Za ekipno uvrstitev so se upoštevali rezultati učencev in učenk predmetne stopnje (dve najboljši
uvrstitvi po letnikih).
UVRSTITVE NAŠIH UČENCEV:
Letnik 2002 in mlajši: 13. mesto: Pintar Patrik, 17. mesto: Tominc Lan,
18. mesto: Arh A. Jaša, 23. mesto: Osmanaj Leotrim (teklo je 28 učencev)
Letnik 2001: 1. mesto: Vranc Filip, 4. mesto: Videnšek David,
6. mesto: Ivec Blaž, 9. mesto: Kovče Nejc (tekmovalo je 31 učencev)
Letnik 2000: 7. mesto: Brežnik Urh, 15. mesto: Samec Jure,
16. mesto: Sentočnik Nejc, 21. Mesto: Oprčkal Tadej (tekmovalo je 25 učencev)
Letnik 1999: 10. mesto: Nezman Aleks, 16. mesto: Kolar Lars (tekmovalo je 22 učencev)
Letnik 1998: 4. mesto: Oblonšek Ernest, 8. mesto: Planinšek Ambrož (tekmovalo je 17 učencev)
Učenci so ekipno dosegli odlično 3. mesto.
1. mesto: OŠ Hudinja, 2. mesto: II. OŠ in 3. mesto: OŠ VOJNIK.
UVRSTITVE NAŠIH UČENK:
Letnik 2002 in mlajše: 12. mesto: Islamaj Drita ( tekmovalo je 17 učenk)
Letnik 2001: 1. mesto: Pintarič Nina, 4. mesto: Pristovšek Evelina,
7. mesto: Urbanija‐Čož Kaja (tekmovalo je 20 učenk)
Letnik 2000: 1. mesto: Ocvirk Tija, 2. mesto: Žgajner Maša,
4. mesto: Cehner Maja, 5. mesto: Kotnik Tjaša (tekmovalo je 20 učenk)
Letnik 1999: 2. mesto: Marovšek Lucija, 3. mesto: Kolar Lara,
4. mesto: Helbel Maja (tekmovalo je 18 učenk)
Letnik 1998: 2. mesto: Zupanec Nika, 18. mesto: Brecl‐Ojsteršek Lara,
(tekmovalo je 19 učenk)
Učenke so ekipno dosegle najboljše 1. mesto, 2. mesto: OŠ Lava in 3. mesto: OŠ Hudinja.
Za odlične dosežke tako v posamičnem kot ekipnem tekmovanju vsem učencem in učenkam
čestitamo.
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 38 učencev iz 8. in 9. razreda.
Na šolskem tekmovanju so bronasto Stefanovo priznanje dosegli: Mojca Cvikl, David Tian Hren,
Manca Prislan, Ana Marija Krajnc, Aleks Nezman, Barbara Tadina, Maja Helbel, Patricia Petek, Tim
Krhlanko, vsi iz 8. razreda, Miha Jug, Aljaž Zakošek ter Tilen Dobovičnik, vsi iz 9. razreda.
Najboljši učenci so se udeležili področnega tekmovanja iz fizike, kjer so Manca Prislan, Ana Marija
Krajnc, Aleks Nezman, Patricia Petek, Miha Jug, Aljaž Zakošek in Tilen Dobovičnik dosegli Srebrno
Stefanovo priznanje iz fizike.
Manca Prislan in Aljaž Zakošek sta se udeležila tudi državnega tekmovanja iz fizike, kjer je Manca
Prislan dosegla Zlato Stefanovo priznanje, Aljaž pa tudi zelo dober rezultat.
Čestitamo.
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Sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V četrtek, 25. aprila 2013, je v zbornici matične šole potekal 3. sestanek Sveta staršev v tem
šolskem letu, ki se ga je udeležilo 16 predstavnikov oddelčnih skupnosti. Zapisnik si lahko
ogledate na šolski spletni strani.
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Meseca aprila je potekala zbiralna akcija odpadnega papirja. Zbrali smo 1657 kg papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali.
Čistilna akcija – Rebeka Žagar
18. aprila letos je potekala čistilna akcija okolja. Zjutraj smo se učenci in zaposleni na OŠ Vojnik
zbrali pred šolo, kjer smo pomalicali in se razdelili v skupine. Preden smo odšli na pot, smo se
primerno opremili z vrečkami in rokavicami. Smeti smo pobirali na različnih krajih občine Vojnik.
Odpadke, ki smo jih našli, smo ločili po vrečkah. Domov smo se odpravili zadovoljni in nasmejani, saj
smo z akcijo prispevali k temu, da je naš kraj lepši in boljši.
Četrtfinale in polfinale državnega prvenstva v košarki za mlajše dečke – Robert Suholežnik
Ekipa mlajših dečkov je na četrtfinalu državnega prvenstva osvojila drugo mesto in se uvrstila v
polfinale. V polfinalu so osvojili tretje mesto in končali tekmovanje. To je najvišja uvrstitev naših
mlajših dečkov doslej. Čestitamo vsem igralcem za trud na treningih in tekmah.
Ogled razstave Da Vinci – genij ‐ Tatjana Hedžet
20. aprila 2013 so si učenci predmetne stopnje v okviru programa za nadarjene učence na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ogledali največjo svetovno potujočo razstavo Da Vinci – genij.
Le kdo ne pozna Leonarda da Vincija, enega največjih genijev v zgodovini človeštva, izjemnega
umetnika, a tudi izumitelja, znanstvenika, raziskovalca človeške anatomije, inženirja, arhitekta in
filozofa.
Spoznali so Leonarda in njegov vsepričujoči duh, ki še danes navdihuje svoje sodobnike na različnih
področjih človekovega delovanja od umetnosti do znanosti.
Učenci so si ogledali razstavo s strokovnim vodenjem in se udeležili ene delavnice.
Po ogledu so si ogledali Ljubljano in se sprehodili čez mostove Ljubljanice.
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4. regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico ‐ Polona Bastič

Turistične zveze Slovenije je 21. 4. 2013 na Srednji
šoli za gostinstvo in turizem v Celju organizirala
regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico.
Letos so se ekipe osnovnošolcev trudile čim bolj
okusno in z lokalnimi sestavinami pripraviti
testenine z omako in pečena jabolka. V
konkurenci 17‐ih ekip smo osvojili srebrno
priznanje.
Odlično kuharsko znanje in iznajdljivost so
pokazale osmošolke Tinkara Lečnik, Barbara
Tadina in Jerneja Zupanek.

Polfinale kuharskega tekmovanja Kuhnapato – Polona Bastič

Na vročem panonskem soncu, kjer bi še
štorklje potrebovale senčnik, je 19. 4. 2013
potekalo polfinale kuharskega tekmovanja
Kuhnapato. Pomerilo se je 12 skupin Podravja,
Pomurja, Zasavja in Savinjske doline.
Naša ekipa, ki se imenuje Vojčki in jo
sestavljajo Lara Kolar, Lara Črešnar Premrl,
Hana Muzelj ter Lan Kolar, je ponovno
prepričala komisijo. Pripravili so odličen
krapov golaž in proseno kašo s suhimi slivami
ter se uvrstili v veliki finale, ki bo 15. 5. 2013
ob na Dvorcu Zemono.
Mi že komaj čakamo, vi pa držite pesti, da nam
bo tudi v finalu šlo vse kot po maslu.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Ekskurzija v Celje ‐ Maja Drobnič Grosek
V mesecu aprilu smo se petošolci odpravili
v bližnje mesto Celje. Vodič nas je popeljal
po mestu in nas opozoril na zanimivosti,
zaradi česar smo Celje videli v drugačni luči.
Ob vsaki stavbi in kipu nam je povedal
svojo zgodbo in začutili smo, da je mesto
res posebno in polno spominov iz
zgodovine.
Ogledali smo si znane stavbe in kipe, ki
kažejo na to, kaj se je v preteklosti tam
dogajalo. Nato smo si ogledali mesto pod
mestom – nekdanjo Celeio, ki nam na
čudovit način prikaže, kako razvito ljudstvo
so bili Rimljani.
Pot nas je nato vodila v Pokrajinski muzej, kjer smo si ogledali stare predmete in lepe stropne
poslikave.
Dan je prijetno minil. Pred odhodom domov smo si privoščili še sladoled.

Čistilna akcija – Monika Dimec
V tem mesecu smo tudi na naši podružnici izvedli čistilno akcijo. Po razredih smo se dogovorili,
katero območje bomo očistili. Nato smo se razdelili v skupine, si razdelili vreče, nataknili rokavice ter
pričeli z delom. Na poti na Šentjungert smo napolnili kar nekaj vreč. Zadovoljni z opravljenim delom
smo se odpravili proti šoli.

Ko bi čas zavrtel nazaj – Monika Dimec
Sekcije kulturnega društva Šmartno so priredile predstavo Ko bi čas zavrtel nazaj, kjer so obudili
spomin na preteklo stoletje. Otroci gledališkega krožka so sodelovali z igrico Bisergora ter poželi
velik aplavz. Spremljala jih je ga. Darja Brežnik.

Presenečenje za starše ‐ Jerneja Kompan
Kaj vse se naplete v naših glavah, ko začno brsteti prvi znanilci pomladi? Prav to so učenci in učenke
naše podružnice pokazali na prireditvi v čast pomladi in ljubezni do staršev in prijateljev. Na odru se
je zvrstilo kar nekaj točk, kjer so plesali, peli, dramatizirali in deklamirali. Tako živopisana, kot so
lahko le otroci, je bila pisana tudi naša proslava.
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Očiščevalna akcija‐ Ida Grobelnik
Tako kot prejšnja leta smo se tudi tokrat priključili pomladanski očiščevalni akciji. Uredili smo
okolico šole, presadili rože, uredili gredice in pobrali smeti ob šolskih poteh in na vasi.
V zahvalo za sodelovanje nas je KS Nova Cerkev tudi tokrat pogostila s sladoledom in sokom.

Celje malo drugače – Natalija Mažič
Petošolci so zadnji dan pred zasluženimi počitnicami preživeli malce drugače. Celje so spoznavali
skozi oči zgodovine. Spoznali so znamenitosti Celja, staro mestno jedro, Pokrajinski muzej ter rimsko
mesto pod mestom. Med najbolj zanimivimi jim je bil Celjski strop. Učenci sedaj vedo, kaj pokazati
nekomu, ki Celja ne pozna.

Državno prvenstvo v gorskih tekih za štafete‐
Ida Grobelnik
14. aprila 2013 se je 11 naših učencev udeležilo
državnega prvenstva v gorskih tekih za štafete v
Socki. Organizator ŠD Socka se trudi tudi
najmlajše spodbujati k zdravemu življenjskemu
slogu. Otroci so tekli v predtekmovalnem delu in
naša ekipa, ki so jo sestavljali Matevž Čerenak,
Jan Sentočnik in Tjan Vinder, je dosegla prvo
mesto. Čestitamo.
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Naravoslovni dan‐ Ida Grobelnik
24. aprila se nas je večina prvič peljala z vlakom.
To je bilo krasno doživetje. V Celju smo si ogledali
železniško postajo, nato pa vstopili na vlak. Naša
izstopna postaja je bila Šentjur. Tam nas je
sprejel prijazen kustus in nas popeljal po Muzeju

južne železnice. V zanimivi predstavitvi smo
spoznali začetke železniškega prometa v
Sloveniji, ki segajo v leto 1846, ko je skozi Celje
pripeljal prvi vlak. Kot zanimivost nam je
povedal, da je bila v tistem času služba na
železnici podobna zadetku na tomboli.
Ob povratku smo si v Celju ogledali še tržnico in
se sprehodili skozi stari del mesta.

Evropska vas – Natalija Mažič
Letos smo z velikim zanimanjem spoznavali Grčijo. Zgodovinsko bogata država nam je omogočila, da
smo o njej veliko izvedeli. Prebrali smo nekaj najbolj znanih grških mitov ter legend, ki so nam bili
motivacija za likovno ustvarjanje.

Zdrava prehrana – Natalija Mažič
V aprilu nas je v naravi razveseljeval vonj
čemaža. Petošolec Matevž ga je nabral
polno košaro, zato smo pri uri gospodinjstva
pripravili čemažev namaz. Za dober namaz
je potrebno dodati veliko dobre volje,
prijateljstva ter veselja. Petošolci smo vse to
združili ter z njim pogostili kar vso šolo, saj
je bil res odličen.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Mednarodni projekt ENO – Nataša Potočnik
ENO pomeni globalno virtualno spletno mrežo šol za trajnostni razvoj. Otroke vsega sveta združuje
v skupni skrbi za okolje in njegovo problematiko. Še več, dogodek vzpodbuja učenje za mir in dviguje
otroško zavedanje o pomembnosti dreves in gozdov na globalni ravni.
Projekt se je začel leta 2000 v majhni finski vasici Eno. Vključeval je 50 šol po državi. Leta 2004 je
prerasel okvire in se začel hitro širiti v šole po svetu. Letos ENO praznuje 11. rojstni dan.
Danes vključuje prek 6000 šol iz 150 držav sveta.
Glavni koordinator je g. Mika Vanhanen. Vsaka država ima nacionalnega koordinatorja, vsaka ENO
šola svojega lokalnega, te pa povezujejo koordinatorji kontinentov Evrope, Azije in Afrike.
Cilj ENA je zasaditi 100 milijonov dreves v 10 000 šolah sveta do leta 2017. Kaj menite, koliko dreves
je bilo zasajenih do sedaj? Že 4 milijone.
Več o ENU, akcijah, prireditvah, foto galeriji, pozivu šolam, da se priključijo projektu …lahko
preberete, prebrskate, pogledate … na spletni strani projekta http://www.enotreeday.net.
Tudi na POŠ Socka smo se odločili, da v šolskem letu 2011/12 začnemo sodelovati v tem projektu.
Projekt seveda nadaljujemo tudi v šolskem letu 2012/13. Letos nam je drevo podarila družina
Kamenik, Martin Kamenik s.p. iz Socke. Podarili so nam tulipanovec.

Gospod Jože Jeseničnik je izkopal sadilno jamo, nato pa smo drevo 23. aprila 2013 posadili. Učenci
in malčki vrtca POŠ Socka so zapeli pesem Eno. V sadilno jamo smo dali drevo, dodali hlevski gnoj,
nato pa je vsak izmed nas z lopato zasipal drevo. Fotografije tega dne si lahko pogledate na naši
šolski spletni strani:
https://picasaweb.google.com/possocka/PROJEKTENO2013?authkey=Gv1sRgCPLS8e643N2tzAE#
Zelo smo veseli novega drevesa, saj nam bo čez čas nudilo prepotrebno senco na šolskem igrišču. Za
drevo bomo lepo skrbeli.
Zahvaljujemo se družini Kamenik in gospodu Jeseničniku za donacijo in pomoč.
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V mesecu maju smo posodobili spletno stran OŠ Vojnik ‐ vabljeni k ogledu na spletnem naslovu:
http://www.os‐vojnik.si
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Vsega, kar šteje, ni vredno prešeti, in vse, kar lahko preštejemo, ne šteje.«
Albert Einstein
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.
Zaslužene počitnice preživite lepo in varno, družbo pa naj vam dela tudi kakšna dobra knjiga.

Ekskurzije na razredni stopnji – Mateja Fidler
Mesec maj je mesec, ko odidemo na različne poučne ekskurzije. Tako kot vsako leto smo se učenci prvih razredov
odpravili v Kekčevo deželo. Kljub dolgi poti smo se v družbi književnih junakov prav prijetno počutili.
Učenci drugih razredov so obujali spomine iz zgodovine na Velenjskem gradu, kjer so imeli različne ustvarjalne
delavnice. V središču Velenja so se posladkali s sladoledom in razigrali na igralih.
Tretješolci so se popeljali v Rogatec in Rogaško Slatino. Spoznali so življenje naših prednikov in uživali v lepotah
zdraviliškega parka.
Četrtošolce je pot odpeljala v Ljubljano. Ogledali so si Šolski muzej, Hišo eksperimentov in živalski vrt. Polni lepih
vtisov so se v popoldanskih urah vračali domov.
Naši petošolci pa so pokukali v Pomurje. Ustavili so se v Razkrižju in si ogledali prazgodovinsko vas. Nato jih je pot
vodila v Gorišnico, do muzeja na prostem, kjer so si ogledali tristoletno Dominkovo domačijo. Zadnji postanek pa so
imeli na Ptujskem gradu in ekskurzijo zaključili z ogledom starega mestnega jedra.
Čarovnije pri pouku – Mateja Fidler
Čeprav je bila že peta ura pouka, smo vsi učenci prvih razredov OŠ Vojnik z zanimanjem opazovali delo dijakov z
Gimnazije Celje Center pod vodstvom gospe Vasić. Prikazali so nam poskuse s helijem, tekočim dušikom in suhim
ledom. Koliko zanimivih stvari, balon, ki se je skrčil, zamrznjena vrtnica, lebdeči baloni pod stropom, spremenjen glas,
smo videli! Ob koncu predstavitve pa so nas prijetno presenetili, saj so nam pripravili sladoled s pomočjo tekočega
dušika. Bil je zelo okusen.Vsak je dobil za spomin tudi balonček, napolnjen s helijem. Bilo je nepozabno.
Finale kuharskega tekmovanja Kuhnapato – Polona Bastič
Majhni po letih, a že z veliko kuharskega znanja so se 15. 5. 2013 zbrali na dvorcu Zemono nad Vipavo. Naši Vojčki si
bili ena izmed 15-ih ekip iz cele Slovenije, ki so se uvrstile v finale. Tudi tokrat smo pripravili krapov golaž in proseno
kašo s suhimi slivami. Ostali smo zvesti lokalnim sestavinam, kar smo razložili tudi strogi komisiji, ki nam je gledala
pod prste.
Ekipo so sestavljali Hana Muzelj, Lara Kolar, Lan Kolar in Lara Črešnar Premrl. Za svoje kulinarično znanje so bili
nagrajeni z 2. mestom in srebrnim priznanjem.
Iskrene čestitke.
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Posamično prvenstvo v atletiki za mali in veliki atletski pokal - Urša Burja-Žnidaršič
Na občinsko prvenstvo smo peljali 30 učencev in učenk, od katerih se je potem uvrstilo na področno prvenstvo 14
učencev in učenk, na državno pa 4 učenke.
Občinsko
prvenstvo:
Celje, 21. 5. 2013
TEK na 60m MAP:
CEHNER Maja
1. mesto
SENTOČNIK Nejc
2. mesto
PANTNER TILEN
8. mesto
TEK na 300m MAP:
ŽGAJNER Maša
1. mesto
LONČAR ROK
5. mesto
OPRČKAL TADEJ
7. mesto
TEK na 300m VAP :
DOBOVIČNIK Tilen 3. mesto
TEK na 600m MAP :
OCVIRK Tija
1. mesto
PINTARIČ Nina
2. mesto
KOTNIK Tjaša
3. mesto
VRANC Filip
3. mesto
BREŽNIK Urh
5. mesto
VIDENŠEK David
6. mesto
MET VORTEXA MAP:
ISLAMAJ Drita
13. mesto
IVEC Blaž
9. mesto
ZIMŠEK Maj
13. mesto
SAMEC Jure
16. mesto
MET VORTEXA VAP:
KNEZ Anže
7. mesto
ŠPEGLIČ Jernej
16. mesto
SUVANJE KROGLE VAP:
LEGVART Mateja
1. mesto
PETEK PATRICIJA
2. mesto
OBLONŠEK Ernest 10. mesto
SKOK V DALJINO MAP:
KRAČUN Urška
7. mesto
LEDL Adrian
5. mesto
RAUTER Vid
6. mesto
SKOK V DALJINO VAP:
PRISLAN MANCA
7. mesto
CVIKL Mojca
9. mesto
ŽOLNIR Nina
11. mesto
LOGAR Luka
4. mesto
ŠTAFETA 4x 100m
VAP za UČENKE
1. mesto
CEHNER Maja,
ŽGAJNER Maša,
KOVAČ Katarina
in OCVIRK Tija
VAP za UČENCE
6. mesto

Področno prvenstvo:
Celje, 29. 5. 2013

Državno prvenstvo:
Koper, 5. 6. 2013

3. mesto
ni nastopil
ni nastopil

23. mesto

1. mesto

18. mesto

7. mesto
1. mesto
4. mesto
6. mesto
ni nastopil
15. mesto

1. mesto: državna prvakinja

ni nastopil

6. mesto
11. mesto

1. mesto

10. mesto

Čestitamo.
V prejšnji številki Vojča je prišlo do napake. Kros v Levcu je za letnik 2002 tekla Asibe Islamaj in ne Drita Islamaj. Prosim za razumevanje.
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Državno srečanje mladih raziskovalcev – Rebeka Žagar
V letošnjem šolskem letu je na šoli potekalo
13. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Podravja. Predstavljenih je bilo 55
raziskovalnih nalog. Naša šola je dosegla
odlične rezultate, saj smo dobili kar 5 zlatih
in 4 srebrna priznanja. Za kar šest nalog se
je strokovna komisija odločila, da nas
zastopajo na državnem tekmovanju, ki je
potekalo 20. 5. 2013 na Gimnaziji in Srednji
poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti.
Učenci so se na predstavitvah in zagovorih
svojih raziskovalnih nalog odrezali odlično.
Dosegli so 1 zlato priznanje, 3 srebrna
priznanja in 2 bronasti priznanji. Vsi si za
svoje delo zaslužijo iskrene čestitke.
Ponosni smo na svoj dosežek in zelo
motivirani za nadaljnje delo.
NASLOV NALOGE: CENOVNA PRIMERJAVA OBROKA ŠOLSKE MALICE GLEDE NA NAČIN PRIDELAVE ŽIVIL – ZLATO
PRIZNANJE
Avtor: Marja Golež, Lea Vrhovnik
Mentor: Polona Bastič
Lektor: Barbara Ojsteršek Bliznac
Šolska malica je pomemben dnevni obrok, saj predstavlja 10 do 15% dnevnega vnosa energije oz. ustrezne količine
vseh hranilnih snovi. Prav zaradi omenjenih podatkov je pomembno, katera živila jo sestavljajo in kakšen je način
njihove pridelave. Šolska malica spada v zagotovljeni nacionalni program. To pomeni, da stroške osebja in vse druge
stroške, ki nastanejo zaradi priprave in razdeljevanja šolskih malic, poravnava financer. Vsi ostali obroki pa sodijo v
tako imenovani ekonomski program, kar pomeni, da so cene takšnega obroka formirane na ekonomski postavki. Od
leta 2010 natančneje ureja področje šolske prehrane Zakon o šolski prehrani. V zadnji spremembi omenjenega
zakona navaja 24. člen določeno ceno šolske malice s strani ministra, pristojnega za področje šolstva. Ta v tekočem
šolskem letu 2012/13 znaša 0,80€. V eksperimentalnem delu smo s pomočjo programa Excel naredili izračun cen za
šestintrideset šolskih malic. Med seboj smo primerjali cene malic, sestavljenih iz konvencionalnih, lokalnih in
ekoloških živil. Ugotovili smo, da je po ceni najugodnejša konvencionalna malica, sledi malica iz lokalnih živil, cenovno
najvišje je ekološka malica. Ta v povprečju presega ceno konvencionalne za 53%. Malica iz lokalno pridelanih živil pa
je od konvencionalne povprečno višja za 34%.
NASLOV NALOGE: REFLEKSNA MASAŽA STOPAL – SREBRNO PRIZNANJE
Avtor: Karlina Hohnjec, Julija Sikošek
Mentor: Rebeka Žagar
Lektor: Maja Verhovšek
Z raziskovalno nalogo smo želeli predstaviti masažni pripomoček pri refleksni masaži stopal ter ugotoviti, ali je ta
učinkovit in praktičen. Raziskovale smo, kako dobro prebivalci Vojnika poznajo refleksno masažo stopal, kako
pogosto jo obiskujejo ali izvajajo doma ter katere pripomočke za masažo stopal uporabljajo. Pri zbiranju podatkov
nam je bila v pomoč anketa, ki smo jo v decembru 2012 razdelili med prebivalce Vojnika. Ustrezno izpolnjeni sta bili
102 anketi. Za mnenje o našem pripomočku smo povprašali gospo Saro Jošić, ki je lastnica centra zdravja in znanja.
Opravili smo tudi intervju z gospo Slavico Hohnjec, ki pripomoček uporablja. Ugotovili smo, da je naš pripomoček
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učinkovit in praktičen ter uporaben. Iz anketnih podatkov smo ugotovili, da je večina vprašanih že bilo na kakršnikoli
masaži, refleksno masažo prav tako v velikem deležu poznajo, vendar jo ne izvajajo doma in prav tako redko obiščejo
salon. Od pripomočkov za masažo stopal najraje posežejo po raznih valjčkih, žogicah in palčkah.
NASLOV NALOGE: SKRIVNOST V SKODELICI DOMAČEGA ČAJA – SREBRNO PRIZNANJE
Avtor: Lana Kuzman, Veronika Slapnik
Mentor: Tatjana Hedžet
Lektor: Barbara Ojsteršek Bliznac
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti pogostost pitja čaja, katere vrste čajev najpogosteje pijemo, kakšne učinke
imajo čaji, koliko ljudi pripravlja domače čaje iz doma nabranih in posušenih zelišč. Kakšna je razlika med čaji v lističih
in čajih v vrečkah, katera zelišča uporabljamo za čaje, katera nabiramo in katera gojimo na vrtu, kako in kdaj
nabiramo in sušimo zelišča za čaje, s kakšnimi dodatki pijemo čaje, ugotoviti sva želeli tudi, v katerem letnem času
popijemo največ čaja. Ugotovili smo, da je pitje čaja zelo priljubljeno, da večina anketiranih pogosto pije čaj, da
najpogosteje pijejo sadne čaje, da imajo skoraj vsi čaji zdravilne učinke, da starejši pijejo čaj skoraj vsak dan, medtem
ko ga mlajši pijejo le pozimi ali ko so bolni, da večina ljudi doma goji vsaj eno vrsto domačega čaja, ki ga tudi sami
sušijo, da je razlika med čaji v lističih in čajih v vrečkah v kvaliteti, da večina ljudi pije čaje s sladkorjem, da največ čaja
popijemo pozimi in da imamo v Sloveniji pravilnik o kakovosti čaja. Nabrali smo zelišča in jih posušili ter si iz njih
pripravili okusen čaj. Med raziskovanjem sva spoznali gospo Vido Razgoršek, članico Zeliščarskega društva Ljubljana,
ki nabira zelišča po vsej Sloveniji, tam, kjer je še narava neokrnjena, za svoje čaje. Svoj čaj, mešanico zelišč, je
poimenovala 'čaj iz Dobrne', ki je prava skrivnost zelišč v skodelici čaja.
NASLOV NALOGE: PAMETNA PALICA – SREBRNO PRIZNANJE
Avtor: Aljaž Zakošek, Gašper Trupej, Žan Železnik
Mentor: Petra Strnad
Lektor: Gregor Palčnik
Naša raziskovalna naloga je imela namen ustvariti sprehajalno palico, ki ne bi pomagala samo pri hoji, ampak bi
služila še v druge namene. Pri raziskovanju smo naleteli na težavo, saj ni niti literature niti internetnih virov, ki bi nam
pri tem pomagali. S pomočjo nekaterih sošolcev in sošolk smo izrisali več idejnih skic pametne palice in prišli do
končne ideje za izdelavo našega projekta. Anketirali smo uporabnike in neuporabnike palic in izvedli analizo njihovih
odgovorov. Anketiranci so bili navdušeni nad našo idejo in bi želeli takšno palico tudi sami. Na začetku naloge smo si
zastavili štiri hipoteze, ki smo jih želeli preveriti v sami raziskovalni nalogi. Od štirih hipotez smo le eno delno ovrgli;
zaradi naše predvidene cene samega izdelka.
NASLOV NALOGE: SPANJE NAJ BO NA PRVEM MESTU – BRONASTO PRIZNANJE
Avtor: Karin Rajh, Timea Štravs
Mentor: Rebeka Žagar
Lektor: Gregor Palčnik
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati, kolikšen je povprečen čas spanja na dan med učenci OŠ Vojnik, odraslimi in
starostniki, ki živijo v Vojniku in okolici, ter starostniki, ki domujejo v Špesovem domu v Vojniku. V povezavi s tem
smo želeli ugotoviti, kakšna je povprečna kakovost nočnega spanja ter dnevnega počutja, kolikšen je povprečen čas
uspavanja in čas budnosti med spanjem ter kako pogost je pojav posameznih motenj spanja. Pri zbiranju podatkov
nam je bil v pomoč dnevnik spanja, ki smo ga v decembru 2012 razdelili med učence prve, druge in tretje triade OŠ
Vojnik ter med odrasle ljudi in starostnike, ki živijo v okolišu iste šole. Ustrezno izpolnjenih je bilo 110 dnevnikov. Za
komentar najinih dnevnikov spanja smo povprašali Alena Jovića, dr. med. Opravili smo tudi intervju z Rodolfom
Emiliom Potočnikom, dr. med. spec. geriater, in gospo Ivico Šloser, ki ima motnjo spanja. Ugotovili smo, da s starostjo
osebe kakovost spanca pada in da mlajši spijo več ur dnevno ter se tako tudi bolje počutijo. Starejši ljudje so sicer
spali v zadostnih količinah, vendar je bil njihov spanec večinoma nekakovosten.
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NASLOV NALOGE: NOVI ČASI KLIČEJO PO ŠOLSKIH UNIFORMAH – BRONASTO PRIZNANJE
Avtor: Klara Mirčeta, Maja Slapnik
Mentor: Dragica Filipčič
Lektor: Amalija Kožuh
V raziskovalni nalogi sva predstavili pojem uniforme s poudarkom na šolski uniformi. Raziskali sva motive za ali proti
uvedbi šolskih uniform. Vemo že, da v nekaterih državah nosijo otroci v šolah uniforme. Ugotovili sva, da so v
Sloveniji v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja učenci nosili uniforme kot zaščitno obleko. Danes pa
so uniforme samo kot posebnost na mednarodni Britanski šoli v Ljubljani (British International School of Ljubljana) ali
pa se uporabljajo v nekaterih poklicih, kot so: policist, zdravnik, gradbenik, stevardesa, gasilec, trgovec, čistilec …
Zanimalo naju je, kakšen bi bil odnos do šolskih uniform, če bi se ponovno uvedle. Iz raziskave sva ugotovili, da so
tako učenci kot tudi učitelji in starši za uvedbo šolskih uniform.
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Uspešno smo zaključili zadnjo zbiralno akcijo odpadnega papirja, ki je
potekala v mesecu maju. Zbrali smo kar 6533 kg papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so zbirali papir ter tistim, ki so pri
akciji pomagali.
Razredi, ki so zbrali največ odpadnega papirja, bodo nagrajeni. Prva tri
mesta so v letošnjem šolskem letu zasedli naslednji razredi:
1. mesto: 8. b – 3254 kg,
2. mesto: 1. b – 3247 kg,
3. mesto: 3. a – 2792 kg.
Finale kuharskega tekmovanja Kuhnapato – Polona Bastič
Majhni po letih, a že z veliko kuharskega znanja so se 15. 5. 2013 zbrali
na dvorcu Zemono nad Vipavo. Naši Vojčki si bili ena izmed 15-ih ekip
iz cele Slovenije, ki so se uvrstile v finale. Tudi tokrat smo pripravili
krapov golaž in proseno kašo s suhimi slivami. Ostali smo zvesti
lokalnim sestavinam, kar smo razložili tudi strogi komisiji, ki nam je
gledala pod prste.
Ekipo so sestavljali Hana Muzelj, Lara Kolar, Lan Kolar in Lara Črešnar
Premrl. Za svoje kulinarično znanje so bili nagrajeni z 2. mestom in
srebrnim priznanjem.
Iskrene čestitke.
Ofentavškova domačija – Mateja Fidler
Sončni žarki so pregnali deževne oblake. Učenci 1. a, 1. b in 1. c smo se odpravili na pot proti svetemu Tomažu. Pot
nas je vodila skozi gozd, mimo vinogradov in kar hitro smo prispeli do tristoletne domačije. Na hišnem pragu nas je že
čakal gozdni mož. Najprej nas je popeljal v votlino, kjer bivajo škratje, nekoč pa je tam živel večglavi zmaj. V hiši smo
si ogledali črno kuhinjo in različne pripomočke iz preteklosti. Ob koncu smo se okrepčali z malico. V zahvalo smo
gozdnemu možu zapeli pesmico, nato pa se polni novih doživetij vrnili v šolo.
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Gostovanje čeških zborov – Emilija Kladnik Sorčan
Tradicionalno srečanje prijateljskih zborov iz Vojnika, Chomutova in Jirkova je letos potekalo pri nas od 30. 5. do 2. 6..
Osrednji dogodek je bil skupni koncert 31. 5. v Novi Cerkvi, ki so ga pripravili vsi zbori OŠ Vojnik in oba gostujoča
zbora. Prvi je ogrel poslušalce in si prislužil velik aplavz domači mladinski zbor pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan.
Osrednji del programa sta tokrat oblikovala DPS Hlásek iz Chomutova in DPS Slavíček iz Jirkova, ki ju vodita Liana
Jichová in Eva Steinbachová. Predstavila sta se z všečnim sporedom, ki je zajemal staro in ljudsko glasbo ter znane
pesmi iz filmov. Nato se jima je na odru pridružil še MPZ OŠ Vojnik in skupaj so zapeli slovensko in češko narodno ter
si izmenjali pozornosti. V nadaljevanju so se predstavili še otroški zbori: POŠ Šmartno z Leo Rezar, POŠ Nova Cerkev s
Sabino Penič, POŠ Socka z Natašo Čerenak in oba zbora razredne stopnje iz Vojnika z Emilijo Kladnik Sorčan. Ob
zanimivih spremljavah, ki so jih oblikovali Janja Belej, Nejc Cehner in Sanja Poljšak-Pesan ter godalni trio v sestavi
Jože Žlaus in učenki Manca Prislan ter Barbara Tadina, so zazvenele najrazličnejše skladbice, na koncu pa so otroci
zapeli tudi skupaj. Zbrane sta pozdravila ravnateljica Majda Rojc in župan Beno Podergajs, žal pa se je oravičil češki
veleposlanik Petr Voznica.

Naslednji dan so češki gostje obiskali Muzej premogovništva v Velenju in se razvedrili na bowlingu Planeta Tuš. V
nedeljo so skupaj z mladinskim zborom iz Vojnika prepevali pri maši v cerkvi Sv.Jerneja. Nato so otroci preživeli
nedeljsko dopoldne pri družinah, odrasli spremljevalci pa so si z zanimanjem ogledali razstavo v KSEVT Vitanje.
Popoldne so se skupaj z našimi pevci vsi zbrali na pikniku pod streho v Novi Cerkvi, se zabavali ob športnih igrah in
zvokih ansambla Vojči. V skrbeh za njihovo srečno vrnitev zaradi grozečih poplav so se češki gostje zvečer poslovili od
38 gostiteljskih družin, ki so jim za tri dni prijazno ponudile svoj dom. Tako je minilo že štirinajsto srečanje pevskih
prijateljev in maja naslednje leto se na Češko podajamo Vojničani.
Moja reka si – Tatjana Hedžet
V Mestnem muzeju Ljubljana so 1. junija 2013 prejeli nagrade ustvarjalci najboljših superjunakov. V projektu Moja
reka si so ekipe iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ustvarile 62 superjunakov, ki rešujejo probleme rek. Med njimi je
žirija izbrala pet najboljših, ki so dobro opredelili probleme rek, našli rešitve, se o tem posvetovali v lokalni skupnosti
in lastnosti rešiteljev upodobili v superjunaku. Med najboljših pet ekip se je uvrstila tudi ekipa iz naše šole s Super
junakom, Gasilcem Vojčem, ki je na pomoč priskočil reki Hudinji. Super junaka Gasilca Vojča so ustvarile učenke 7. d
razreda: Nastja Zupanc, Manca Hostnik, Alja Šibanc in Kristina Petrej.
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Nagrade sta podelila vodja sektorja za vode Peter Gašperič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter direktor Coca-Cole
Slovenija Uroš Kanduč. Nagrajencem je čestital tudi ambasador Zlatko s svojo prijateljico Super Zlatko. Nagrajenci so
si poleg praktičnih nagrad prislužili še izlet z ladjico po Ljubljanici.
Vodni detektiv – Tatjana Hedžet
Inštitut za celostni razvoj in okolje in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje skupaj s partnerji Zavodom RS za
šolstvo, Univerzo za tretje življenjsko obdobje Grosuplje - Likovna sekcija, Svetovnim združenjem za vodo-GWP
Slovenija je spet pripravilo natečaj Vodni detektiv. Letošnja tema je bila: Vode povezujejo. Na natečaj so svoj
raziskovalni projekt poslale tudi učenke 8. a razreda: Timea Štravs, Karin Rajh, Eva Hvalec, Lara Kolar, Amadeja
Koštomaj, Lara Črešnar Premrlin Mojca Cvikl in si prislužile odlično 3. nagrado. Čestitamo.
Matematična tekmovanja – Vilma Ošlak
V tem šolskem letu je Tilen DOBOVIČNIK iz 9. b razreda dobitnik DIAMANTNEGA KENGURUJA, saj je vsa leta
osnovnošolskega izobraževanja dosegel vsaj bronasto priznanje pri tekmovanju iz matematike. Za doseženo priznanje
iskrene čestitke ter veliko uspehov pri nadaljnjem izobraževanju.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO
Zaključna ekskurzija četrtošolcev – Maja Drobnič Grosek
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpeljali proti Ljubljani. Najprej smo obiskali Muzej šolstva, kjer smo bili prisotni pri
učni uri iz leta 1926. Imeli smo zelo strogo učiteljico s palico, ki nas je naučila prišiti gumb. Nato smo obiskali Hišo
eksperimentov, kjer smo izvajali različne poskuse. Ogledali smo si Prešernov spomenik, tržnico, cerkev sv. Nikolaja,
Zmajski in Mesarski most. Za konec pa smo se ustavili še v živalskem vrtu. Bilo je zanimivo in poučno.
Tretješolci na zaključni ekskurziji – Lea Rezar
V četrtek, 23. 5. 2013, so se tretješolci odpeljali z avtobusne postaje v Šmartnem v Vojnik, kjer so se jim na avtobusu
pridružili prijatelji iz Vojnika. Pot jih je vodila do Rogatca, kjer so si ogledali Muzej na prostem. Tukaj so se lahko
poizkusili v hoji na hoduljah, si izdelali ljudsko glasbilo »nunalca« in zapestnico iz ličja. Pot so nadaljevali v Rogaško
Slatino, kjer so si ogledali Steklarno Rogaška Slatina. Učencem je bilo zanimivo, saj so lahko videli, kako se piha in
oblikuje steklo, kako ga brusijo, umivajo in potem končni izdelek pospravijo v škatle, katere potem potujejo v naše
trgovine. Po ogledu steklarne je bil čas za malico, nato pa še čas za sladkanje s sladoledom. Dan je kar prehitro
mineval in že jih je čakala zadnja znamenitost, in sicer ogled Mini živalskega vrta v Olimju, kjer so učenci videli
različne vrste ptic, svinjo bradavičarko, lami in noja. Učenci so po ogledu imeli čas tudi za igro na prostem, saj jim je
lastnik prijazno odstopil travnato površino za igranje. Tako so lahko še poglobili svoje prijateljske vezi, saj je druženje
med učenci centralne šole in podružničnih šol bolj redko oz. kratko, je pa zato, kot pravi slovenski pregovor »Kratko,
a sladko!«. Od tukaj pa je tretješolce čakala pot še domov. Preživeli so čudovit dan, ki bo vsem ostal v lepem
spominu.
Planinski pohod na Kopitnik – Mojca Podjavoršek
V soboto, 25. 5. 2013, smo se mladi planinci planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini podali proti Kopitniku.
Naše druženje se je začelo na železniški postaji v Celju. Z vlakom smo se odpeljali do Zidanega Mosta. Od tam smo
pot nadaljevali peš po travniški in gozdni poti. Med potjo smo občudovali bujno spomladansko rast travniških rož,
podrastja in dreves. Še posebej zanimivi so bili smrekovi vršički. Paziti pa smo morali, da nismo stopili na kakšnega
polžka s hišico, ki jih je bilo res veliko. Na Koči na Kopitniku smo se najprej okrepčali, potem pa je bil čas za igro na
igralih in tudi nogometu se nismo mogli upreti. Nazaj smo se vračali po drugi poti, ki je tudi bila v večini gozdna. Iskali
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smo markacije, vmes pa smo si še kakšno zapeli. Kmalu smo prispeli na železniško postajo v Rimskih Toplicah in se z
vlakom odpeljali do Celja, kjer so nas že čakali starši. Čeprav nismo imeli takšnega vremena, kot bi si ga želeli, smo se
vseeno imeli lepo.
Zaključna ekskurzija petošolcev – Maja Drobnič Grosek
Tudi letos so se petošolci odpravili na
zaključni izlet proti severovzhodu Slovenije.
Najprej smo se odpravili proti Razkrižju, kjer
smo si ogledali prazgodovinsko naselbino. V
eni uri so nam prikazali, kako so včasih lovili,
rahljali zemljo, nabirali užitne plodove in
rastline. Spekli so nam tudi kruh, ki so ga
pekli v preteklosti. Čeprav je bil brez soli,
smo ga z užitkom pojedli.
Nato smo se odpravili proti Gorišnici. Tam
smo si ogledali Dominkovo domačijo,
približno 300 let staro hišo, grajeno v
panonskem stilu. Vodički sta nam predstavili
prostore hiše, povedali nekaj o starih

navadah ter nam prikazali stare predmete, ki so jih nekoč uporabljali.
Pot nas je kasneje vodila v naše najstarejše mesto Ptuj. Najprej smo si ogledali Ptujski grad in v njem njihove
stalne zbirke (zbirka orožja, pustne maske, glasbila, stanovanjska oprema itd.). Nato pa smo se odpravili še v mesto
Ptuj. Tam so nas prevzele stare stavbe s čudovitimi okraski. Seveda smo si po napornem dnevu privoščili tudi sladoled
in se polni lepih vtisov odpravili proti domu.
Kekčeva dežela in njeni junaki – Jerneja Kompan

Odkritje, da književni junak zares živi, je vznemirljivo. Učenci prvega razreda smo razkrivali skrivnosti Kekca in
njegove dežele. Odpeljali smo se dogodivščinam naproti. Prve kapljice so nas malo prestrašile, vendar smo ves čas
prepevali in uspelo nam je pregnati slabo voljo, saj smo se čas držali Kekčevega nasveta: Dobra volja je najbolja.
Bili smo del pravljice in srečali Mojco, Bedanca ter Brinclja.
Teta Pehta in Kekec sta nam skupaj z ostalimi junaki zgodbe pričarala nepozaben deževen dan.
Juhuhu, naše pravljice so še zmeraj tu.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Planinski pohod v jamo Pekel - Nataša Potočnik
V soboto, 18. 5. 2013, smo opravili še zadnji planinski pohod v tem šolskem letu. S kombijem smo se ob pol devetih
odpeljali do Ponikve pri Žalcu, nato pa peš odšli proti jami Pekel. Tam smo malicali in si pod strokovnim vodstvom
ogledali jamo. Bili smo navdušeni. Nato smo peš odšli po učni poti mimo Grušovelj do Šempetra, kjer smo si privoščili
sladoled in počakali vlak za Celje. Starši so nas ob 15. uri počakali na železniški postaji Celje.
Pohoda se je udeležilo 11 planincev in dve spremljevalki. Vreme je bilo odlično za naše potepanje, pot pa ni bila
naporna, čeprav smo pešačili skoraj tri ure.
Vsi skupaj se že veselimo pohodov v naslednje šolskem letu.
Otvoritev šolskega čebelnjaka - Nataša
Čerenak
V torek, 21. 5. 2013, je bila pri Podružnični
šoli Socka slovesna prireditev ob otvoritvi
novega šolskega čebelnjaka.
Na šoli deluje od septembra dalje
čebelarski krožek, v katerega je vključenih
kar 13 otrok. Na razpisu Čebelarske zveze
Slovenije smo dobili šolski učni čebelnjak,
katerega zlati sponzor je bila Cinkarna
Celje. Zemljišče za postavitev čebelnjaka v
neposredni bližini šole nam je prijazno
odstopila družina Korošec, za kar se ji
iskreno zahvaljujemo. Postavitev in skrb
nad čebelnjakom je prevzelo Čebelarsko
društvo Vojnik, ki uspešno deluje pod
vodstvom g. Petra Babnika.
V sklopu prireditve so predstavniki Cinkarne Celje razglasili tudi rezultate natečaja Ustvarimo nov dom za čebele, na
katerem je sodelovalo kar 45 šol z več kot 1000 učenci. Otroci so poslikali pročelje čebelnjaka in zmagovalno pročelje
bo krasilo naš učni čebelnjak. Zmagovalno pročelje so naslikali učenci POŠ Nova Cerkev z mentorico go. Suzano
Napotnik Jelenski.
Po slovesni prireditvi so se gostje lahko sprehodili do učnega čebelnjaka, si ogledali razstavo o čebelarstvu, natisnili
grafiko na srednjeveški tiskalnici ob zvokih lajne in preizkusili soške dobrote, ki so jih napekli krajani.
Iskrena hvala vsem , ki ste nam pri tem projektu pomagali in nam omogočili, da bodo lahko naši učenci znanje o
čebelarstvu obogatili še s praktičnimi primeri in hkrati dodali svoj delež k ohranjanju narave.
Zahvaljujemo se:
Cinkarni Celje, Čebelarskemu društvu Vojnik, Občini Vojnik, KS Nova Cerkev, družini Korošec, podjetju Oder, Viktorju
Kranjcu, Jožetu Joštu, družini Kraljič in seveda krajanom Socke. Hvala!
Državno tekmovanje mladih čebelarjev – Nataša Čerenak
V soboto, 10. maja, se je pet tekmovalcev udeležilo Tekmovanja mladih čebelarjev. Učenci naše šole so se odlično
izkazali, saj so v šolo prinesli zlato (Jaka in Beti Kočet), srebrno (Lenart Oprčkal) in bronasto (Maja Sivka in Timoteja
Ritenšek) odličje. Po tekmovanju so si učenci ogledali Jamarski dom in muzej ter Železno jamo. Slovesna podelitev
priznanj je bila na Letnem gledališču Studenec.
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Zaključna prireditev zbiranja odpadnega papirja – Nataša Čerenak
Podjetje SIMBIO vsako leto organizira tekmovanje v zbiranje odpadnega
papirja. Tudi letos smo se odlično izkazali in zbrali toliko papirja, da smo
postali mega zmagovalci med šolami celjskega območja. V sredo, 12. 6.
2013, smo imeli zaključno prireditev, na kateri so razglasili nagrajence in
nam v dar poklonili bon v vrednosti 150 €. Veseli smo, saj smo s pomočjo
učencev, staršev in krajanov ohranili veliko dreves.

Tek podnebne solidarnosti – Maja Kovačič
V začetku junija smo imeli učenci prve triade športni dan. Del tega športnega dne smo namenili tudi Teku podnebne
solidarnosti. Učenci so skupaj pretekli kar 25.600 m z namenom, da pomagajo otrokom v Afriki in z obljubo, da bodo
varčevali z vodo, ki je nam kar samoumevna. Otroci so pred tekom na list papirja zapisali, čemu bodo namenili svoj
tek. Nekateri so tekli z namenom, da bi vsi otroci imeli pitno vodo, drugi, da bi lahko vsi obiskovali šolo, tretji, da
otrokom v Afriki ne bi pomrle koze, saj jim le-te pomenijo hrano in vsakodnevni kozarec mleka.
Uvajalne urice za bodoče prvošolce – Maja Kovačič
Osem bodočih prvošolcev se je v četrtek , 13. 6. 2013,
pridružilo učencem 1. in 3. razreda pri pouku. Skupaj
smo prebrali pravljico Noč, dan, kdo je zaspan, obiskali
knjižnico, v telovadnici uživali v športnih igrah in za
konec še likovno ustvarjali s tempera barvami. Dan v
šoli je kar prehitro minil.
Kolesarski izpit - Lidija Vrečko
V petek, 14. 6. 2013, se je deset učencev 4. in 5.
razreda udeležilo kolesarskega izpita. V lepem
vremenu so učenci uspešno opravili praktični del
vožnje in tako čisto vsi pridobili kolesarsko izkaznico.
Želimo jim varno vožnjo v prihodnosti.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Oddelek podaljšanega bivanja – Petra Ofentavšek
Z otroci v podaljšanem bivanju izkoristimo vsak sončni žarek za
gibanje na svežem zraku. Takole si pripravimo "piknik", kjer se igramo
različne družabne igre, se pogovarjamo s prijatelji ali pa brezskrbno preštevamo
dneve do počitnic. Ko nam je prevroče, si poiščemo senco, ki jo je v našem šolskem parku vedno dovolj.
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Kolesarski izpit - Petra Ofentavšek in Jolanda Klauški
Petošolci so tudi letos najprej uspešno opravili
teoretičen del, nato pa se lotili same vožnje.
Sprva so bili kar na šolskem dvorišču, kjer so se
izkazali v spretnosti vožnje med ovirami, vožnjo
z eno roko in vožnjo s prenašanjem vode z ene
točke na drugo, ne da bi pri tem kaj polili.
Nadaljne vožnje so potekale po vaškem
središču, kjer so bili najbolj pozorni na kritične
točke. Sledil je pregled koles in pridobitev
nalepke Varno kolo, ki ga je opravil policist
Danilo Ungar. Prisostvoval je tudi na samem
izpitu, poleg strokovne komisije, ki je kritično
opazovala bodoče kolesarje. Izpit so uspešno
opravili vsi petošolci. Čestitamo!

Tehniški dan v 5. razredu- Natalija Mažič
Petošolci smo sončen tretji petek v mesecu izkoristili za ustvarjanje v naravi. Šolske mize in klopi smo preselili pred
šolo, tako da smo vse izdelke izdelovali kar zunaj. Nastali so mahači, tehtnice, padalo, zmaj… Vsi smo se strinjali, da je
imeti pouk zunaj zares lepo.
Šivilje in krojači – Natalija Mažič
Petošolci smo v okviru gospodinjstva šivali in se spremenili v modne kreatorje. Vsak se je uril v šivanju gumbov ter si
izbral igračko, kateri je sešil obleko. Nastale so zanimive modne kolekcije oblačil za pomlad ter poletje.
Planinski pohod- Natalija Mažič
V toplem sobotnem majskem jutru, 8. 5. 2013, smo planinci iz Nove Cerkve končno odšli na planinski pohod. 20
parov nog je pogumno korakalo proti vrhu, in sicer proti Celjski koči. Tam smo najbolj uživali na drčah. Prijetno
druženje smo zaključili ob sladoledu, zato je bila pot navzdol mnogo bolj lahkotna. Skupaj se že veselimo naslednjega
pohoda.
Vrtnarski krožek – Natalija Mažič
Ljubitelji rastlin, okolja ter narave smo s skupnimi močmi več tednov v mesecu maju izdelovali herbarij. Zdaj je
končan in ponosni smo, da so v njem posušene rastline bližnjega travnika.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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