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Mesečno glasilo Vojč poroča najdete na spletni strani OŠ Vojnik, lahko pa se naročite tudi na tiskan
(črno‐bel) izvod. Cena natisnjenega izvoda v obliki brošure bo tudi letos znašala 0,50 €. V šolskem
letu 2013/14 je predvidenih 9 številk, zato letna naročnina znaša 4,50 €. Učenci naročene izvode
prejmejo v šoli, zadnjega – junijskega (dvojna številka, ki zajema vsebine meseca maja in junija) pa
jim pošljemo po pošti.

Prijavnica:
Ime in priimek učenca‐učenke: ___________________________________ razred‐oddelek: ______
Podpisani‐podpisana, _____________________________ nepreklicno naročam tiskani izvod glasila
Vojč poroča za šolsko leto 2013‐14. Letno naročnino 4,50€ bo moj otrok oddal skupaj z naročilnico
razredničarki – razredniku ali v tajništvu OŠ Vojnik.
Podpis staršev: ____________________________________________
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Za nami so 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. Gotovo tudi vi. Delo v skupini je kot pisanje
besede. Če ena črka manjka, beseda nima več smisla.
Skupaj bomo zmogli vse.
Kaj vse smo že postorili v prvem mesecu našega druženja, si preberite v tej številki Vojča.

Skupni roditeljski sestanki – Mojca Guček
V četrtek, 5. 9. 2013, je na šoli potekal prvi roditeljski sestanek za starše otrok razredne in predmetne
stopnje.
V prvem delu roditeljskega sestanka so bile staršem predstavljene splošne informacije, v drugem pa
šolski koledar. starši so izvolili tudi predstavnike v Svet staršev.
V uvodu je gospa ravnateljica pozdravila starše. Predstavila je nekatere spremembe v šolski zakonodaji:
novo poimenovanje štirih predmetov, obvezno nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu, starše je
seznanila s tretjim izbirnim predmetom na nacionalnem preverjanju znanja (fizika) ter poudarila, da na
šoli ni dovoljeno oglaševanje izven šolskih dejavnosti (zavarovalnice, športni klubi). S ponosom je
naznanila tudi otvoritev športne dvorane ter izpostavila širši pomen objekta za celoten kraj.
Nato je gospa ravnateljica predala besedo novi otroški zobozdravnici Zorici Ljubojević, ki je predstavila
svoje delo v zobni ordinaciji in povabila starše, da pripeljejo otroke k njej na pregled ter nadaljnjo
obravnavo.
Gospa Olga Kovač in gospod Jure Uranič sta predstavila šolsko spletno stran in pokazala staršem, kje
najdejo potrebne informacije na tej strani (obvestila staršem, jedilniki, fotogalerija, projekti, govorilne
ure učiteljev …).
Gospa Olga Kovač je povedala staršem, kako so organizirani šolski prevozi. Opozorila jih je na nevarnosti,
ki prežijo na njihove otroke kot udeležence v prometu. Prosila je starše, da se z otroki pogovorijo o
prometni varnosti.
Gospa Polona Bastič je staršem predstavila novosti pri šolski prehrani. V letošnjem šolskem letu so
otroci, ki v šoli kosijo, dobili posebne kodirane kartice za prijavo na kosilo. Takšno evidentiranje učencev
je bolj pregledno. V primeru, da se kartica izgubi, je strošek nove kartice 5 evrov (strošek krijejo starši
sami). Če želi kdo od učencev, ki ni redno prijavljen na kosilo, kosit, mora naročiti kosilo v računovodstvu
vsaj en dan prej, oziroma v skrajnem primeru do 8. 00 ure zjutraj.
Gospa Bastič je opozorila starše o prepovedi prinašanja hrane v šolo, saj obiskuje šolo deklica, ki ima zelo
hudo alergijo na arašide in lahko pride pri njej do hude reakcije.
Predstavila je tudi shemo šolskega sadja in mleka. Povedala je, kdaj bo potekal letošnji vseslovenski
tradicionalni slovenski zajtrk.
Gospa Mojca Guček je predstavila spremembo 51. člena Zakona o OŠ ter posledično tudi spremembo
pravilnika o dodeljevanju statusa vrhunskega, perspektivnega športnika ter vrhunskega in
perspektivnega mladega umetnika.
Učenci, ki želijo status perspektivnega športnika, morajo biti registrirani pri nacionalni panožni športni
zvezi in morajo tekmovati v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez. Status vrhunskega
športnika lahko pridobijo učenci, ki dosežejo vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status
vrhunskega mladega umetnika pa lahko pridobijo tisti učenci, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih,
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baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in se udeležujejo državnih tekmovanj s
področja umetnosti in dosežejo najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja
umetnosti. Status perspektivnega mladega umetnika pa lahko pridobijo tisti učenci, ki se udeležujejo
državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Starše je seznanila tudi s tem, da vloge za statuse učencev pridobijo pri njej.
Drugi del roditeljskega sestanka se je odvijal v matičnih učilnicah posameznih razredov. Razredničarke in
razredniki so staršem predstavile šolski koledar in dejavnosti v tem šolskem letu. Starši so izvolili tudi
predstavnike v Svet staršev.

Sprejem prvošolcev – Anka Krajnc
Težko smo pričakovali dan, ko bodo prvošolci prvič prestopili prag naše šole. Najprej smo se s prvošolci
spoznali v mesecu juniju pri uvajalnih uricah. Preizkusili so se v različnih gibalnih in štafetnih igrah ter
izdelali zapestnico prijateljstva. Prvošolci pa so jih presenetili s pravo gledališko predstavo.
2. septembra 2013 so mali nadobudneži ponovno prestopili šolski prag. S pričakovanjem v očeh in
otroško vedoželjnostjo so prisluhnili gospe ravnateljici Majdi Rojc, spoznali svoji učiteljici in vzgojiteljici. S
sprejemom v šolsko skupnost učencev so prejeli kapico in rumeno rutico ter se posladkali s tortico.
Učenci dramskega krožka POŠ Šmartno pa so nas z dramsko igrico Lakota je najboljši kuhar poučili o
zdravi prehrani, ki je na naši šoli prav gotovo ne bo manjkalo.

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, kar je tudi glavni cilj projekta Rastem s knjigo. Učenci so v dar prejeli knjigo Kot v filmu.
Knjiga je zgodba o zorenju, ki z lucidnostjo in pretanjenim humorjem razkriva žal vse prepogosto
stisko otrok ob razpadu družine. Polna je tudi živih podob življenja v moderni družbi. Ko jo bodo
učenci 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.

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V torek, 17. septembra, 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 učencem 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.
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V petek, 20. septembra, 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 Andrej Hrastnik s pomočjo
dijakov Srednje gradbene šole pripravila delavnici, v katerih so učenci slišali nekaj o ločenem
zbiranju odpadkov in merjenju okoljskih parametrov. Ob 12.00 uri pa so se učenci udeležili
predavanja paraplegika. To je bilo v sklopu tedna mobilnosti.
V petek, 20. septembra, so imeli tehniški dan učenci šestih in sedmih razredov. Tema je bila
promet. Vsi učenci so si ta dan na igrišču naše šole ogledali stojnice, ki so bile pripravljene v sklopu
tedna mobilnosti. 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.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
V letošnjem šolskem letu smo zopet organizirali prvo zbiralno
akcijo odpadnega papirja. Zbrali smo 3938 kg papirja. Iskreno
se zahvaljujem vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali.

1. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V torek, 24. septembra 2013, je v zbornici OŠ Vojnik potekal
prvi sestanek Sveta staršev v tem šolskem letu, ki se ga je
udeležilo 25 predstavnikov. Za predsednika Sveta staršev v
tem šolskem letu so prisotni soglasno izvolili g. Arnolda Ledla,
podpredsednica pa je postala ga. Aleksandra Pintarič
Kaczynska. Zapisnike vseh sestankov si lahko preberete na
spletni strani OŠ Vojnik v rubriki Svet staršev.

Prva matematična delavnica – Olga Kovač
Prvo tekmovanje bo tudi letos tekmovanje iz logike, zato smo
1. matematično delavnico posvetili temu področju. V goste
smo povabili go. Mihaelo Hladnik, ki je našim učencem
podrobneje predstavila področje lingvistike. Dokaj zahtevno
in učencem neznano področje je predstavila z nasveti o tem,
kako se lotiti reševanja podobnih problemov. To so na delavnici poskušali tudi sami. Prepričani smo,
da bomo ob vztrajnem delu tudi takšne naloge vsako leto lažje reševali.
Poleg lingvistike so se učenci spopadali z izjavami, gobelini in tabelami pod vodstvom ge. Strnad, ge.
Godec Starček in ge. Ošlak. Najmlajši učenci pa so pod vodstvom ge. Klinc in g. Štokovnika
spoznavali to področje na njim primeren način.
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Projekt Mirno morje – Nataša Potočnik
Tudi letos so se trije naši učenci, in sicer Julija
Sikošek, Matteo Belak ter Jaka Zupanek,
udeležili projekta Mirno morje. Dogodek je
potekal v Kaštelu blizu Splita od 14. do 21.
septembra. Ponovno smo se družili s tisoč
udeleženci iz Avstrije, Nemčije, Ukrajine,
Hrvaške, Bosne, Srbije in Slovenije.
Sedem dni smo na jadrnici spali, kuhali, jedli,
sklepali prijateljstva in se učili tolerance ter
strpnosti do sočloveka. Seveda smo se naučili
nekaj jadralskih veščin, veliko smo se kopali,
predvsem pa lovili ribe. Fotografije in
natančnejši opis dogodka si lahko ogledate na
spletni strani OŠ Vojnik.

Naravoslovni dan v 6. razredu – Tatjana Hedžet
V torek, 4.10. 2013 so imeli učenci 6. razredov 1.
naravoslovni dan. Obiskali so Eko kmetijo Župnek
v Vojniku in KSEVT v Vitanju. Na kmetiji so si
ogledali rastline in živali ter spoznali njihov način
dela in povezanost živih bitij na kmetiji. V Vitanju
pa so si ogledali razstavo Herman Potočnik
Noordung: 100 monumentalnih vplivov. Razstava
je posvečena človeku, ki je omogočil s svojim
delom polet prvega satelita in prvega človeka v
vesolje ter namestitev vesoljskih postaj v Zemljini
orbiti.

Naravoslovni dan v 9. razredu – Tatjana Hedžet
Učenci 9. razredov so imeli v petek, 20. 9. 2013, prvi naravoslovni dan na temo mobilnost.
Spoznavali so vpliv prometa na onesnaževanje zraka, se seznanili z izpušnimi plini, izračunali
povprečno porabo goriva, si ogledali hibridno vozilo in prisluhnili predavanju o varnosti v prometu
«Še vedno vozim ‐ vendar ne hodim«.
Naravoslovni tabor v Socki – Nataša Čerenak, Tatjana Hedžet
Naravoslovni tabor je potekal 20. in 21. septembra na POŠ v Socki.
Dvodnevni tabor je potekal že tretje šolsko leto. Organiziramo ga za učence petih in šestih razred OŠ
Vojnik ter vseh treh podružničnih šol. To šolsko leto se je tabora udeležilo 47 učencev.
Poseben poudarek je na spoznavanju življenjske pestrosti izbranega naravnega ekosistema‐ gozda,
pri katerem nam ga pomagajo spoznavati gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Celje.
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Delo v taboru temelji na učenju preko doživljanja narave, pridobivanju novih izkušenj in spoznavanju
novih stvari. Temeljno vodilo naravoslovnega tabora je aktivno učenje ob stiku z naravo, ki daje
učencu občutek varnosti in mu seveda omogoča, da pusti domišljiji prosto pot.
Posebna zahvala vsem krajanom, ki so pomagali pri izvedbi tabora in še posebej Karin Rajh, učenki
9. a, ki nam je popestrila naš program z igranjem kitare.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Prvi šolski dan ‐ Sabina Penič
Na podružnični osnovni šoli Nova Cerkev se nam je letos pridružilo 12 prvošolčkov. Prvi šolski dan so
otroci prišli v šolo v spremstvu staršev. V uvodu nam je Aljina mamica pripravila lutkovno igrico z Lili
in Binetom, ki bosta v naši družbi celo leto. Bilo je zelo zabavno in prisrčno.
V nadaljevanju so se otroci predstavili s plesom, ki smo se ga naučili na uvajalnih uricah. Sledil je
sprejem v šolsko skupnost, razdelitev darilc, nato pa še upih svečk na tortici in sladkanje.
Obisk »Žogice« ‐ Ida Grobelnik
4. septembra, dan pred pričetkom evropskega
prvenstva v košarki, nas je obiskala maskota Žogica.
Zelo nas je navdušila, zato smo v poklon njej in
prvenstvu ustvarili vsak svojo žogico.
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Pohod po vaseh Krajevne skupnosti Nova Cerkev – Ida Grobelnik

20. septembra smo prehodili kar nekaj
kilometrov po vaseh naše KS. Pot nas je vodila
skozi Polže, Vizore, Landek in Vrbo pa vse do
sosednje občine Dobrna. Tam smo še imeli
prav dovolj moči za kepico sladoleda.
Preživeli smo čudovito jesensko dopoldne.

Ličkanje koruze kot nekoč – Ida Grobelnik
26. septembra smo doživeli nekoč enega najpomembnejših jesenskih kmečkih opravil. Gospod Oton
s Sorževega mlina nam je predstavil pot koruznega stroka od njive do mlina. Ker smo ličkali v
dopoldanskem času in dela nismo dokončali, je »likof« odpadel. Bila pa je to za nas poučna in
prijetna izkušnja.

Grajska nedelja na gradu Lemberg ‐ Sabina Penič
Prvega septembra se je na gradu Lemberg odvijala grajska nedelja. Bogat kulturni program in dobro
založene stojnice z domačimi dobrotami smo popestrili še z grajsko delavnico za princeske in viteze.
Princeske so si lahko izdelale grajski nakit, vitezi pa se opremili z viteško čelado in ščitom. Sončno
vreme je v trenutku prekinila nevihta s točo, s tem pa se je grajsko popoldne žal zaključilo.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Nagradni izlet – Nataša Čerenak
V lanskem šolskem letu smo na šoli POŠ Socka sodelovali v akciji zbiranja odpadnih kartuš in
tonerjev, ki jo je organiziralo podjetje BITEA, d.o.o. Z vestnim zbiranjem in z neizmerno pomočjo
staršev smo pridobili naslov »Zmagovalci leta«. S tem smo si prislužili nagradni izlet, ki smo ga
realizirali v začetku septembra. Odpravili smo se v Maribor, kjer smo si najprej ogledali Akvarij –
terarij Maribor. Nato pa smo se zabavali in preizkušali svoje sposobnosti v Pustolovskem parku
Betnava. Za vse nas je to bil nepozaben dan in dodatna spodbuda za sodelovanje v takšnih akcijah.
Podjetju Bitea, d.o.o. se za nagrade in izlet iskreno zahvaljujemo.
Naj omenim še to, da smo tudi v akciji zbiranja odpadnega papirja bili absolutni zmagovalci v celjski
regiji.
Zavedamo se, da smo vseh teh uspehov
deležni s pomočjo vas, dragi starši in
krajani, ki z nami sodelujete in nas
podpirate v vseh akcijah. S skupnimi
močmi pomagamo ohranjati naravo in
ozaveščati otroke k ločevanju odpadkov
in varovanju narave.

Nastop na gradu Lemberg ‐ Suzana Jelenski
Napotnik
V nedeljo, 1. 9. 2013, so učenci in učenke
POŠ Socka nastopili na prireditvi Grajsko
popoldne na gradu Lemberg. Predstavili so
se s plesom, igro in pesmijo, na kitaro pa jih
je spremljala učenka Maja. Po končanem
nastopu so se posladkali s palačinkami. Žal
sta jih kmalu po nastopu z gradu pregnala
močan dež in toča, grajski dan pa jim je
vseeno ostal v lepem spominu.
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Športni dan – Maja Kovačič
V sredo, 25. 9. 2013, smo imeli
športni dan, ki je bil obarvan z
atletiko. Skakali smo v daljino z
mesta, metali žogico in žvižgača, tekli
na 60 metrov in na 600 metrov. Na
koncu smo imeli podelitev priznanj
zmagovalcem v vsaki kategoriji za
vsak razred. Podelili smo tudi
priznanje za naj športnika POŠ Socke.
Dobil ga je Lenart Oprčkal, ki je v
petem razredu zmagal prav v vseh
štirih športnih panogah.

Nastop učencev na srečanju starejših krajanov – Lidija Vrečko
V soboto, 21. 9. 2013, so naši učenci s plesno in glasbeno točko popestrili kulturni program, ki sta ga
organizirali župnijska Karitas in Krajevna skupnost Nova Cerkev ob srečanju starejših krajanov v Novi
Cerkvi. S pesmico Šolar in plesom »čebelic« smo bili delček vzorčka, ki so ga ta dan pletle tri
generacije. V veselje nam je bilo to sodelovanje.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Sprejem prvošolcev v skupnost učencev – Mojca Podjavoršek
2. september 2013 je bil za devet prvošolcev iz Šmartnega v Rožni dolini prav poseben dan. Takrat
so postali pravi šolarji. Kot vsako leto je tudi tokrat sprejem potekal popoldne, saj so šolarčke
spremljali njihovi starši. Na začetku so jim pripravili presenečenje starejši učenci gledališkega krožka
s poučno igrico. Ker se še nismo vsi poznali, smo se morali najprej spoznati in se pogovoriti, kaj vse
se bomo v šoli učili. Tudi gospa ravnateljica je otrokom namenila nekaj besed, jim podelila diplome
in jih sprejela v skupnost učencev. Učenci so dobili še rumene rutice in čepice z logotipom naše šole.
Da pa bo prvi šolski dan lažje ostal v spominu, smo ga podkrepili še z okusom. Učenci so se na koncu
posladkali še s slastnimi torticami. Pričakujoč naslednje dni so se prvošolci veseli vrnili domov.
Dan brez laži – Marjana Pikelj
V tednu prijaznosti in dobrih del v občini Vojnik smo se tudi na naši šoli vključili v projekt Dan
brez laži, kjer smo ob pravljicah Laž in njen ženin ter Rebeka in njena drobcena laž razmišljali, zakaj
pač laž ni primerna za nikogar, pa čeprav je morda marsikoga med nami že zamikala ali pa se je z
njo tudi srečal. Z učenci smo prišli do spoznanja, da resnica vedno zmaga, saj ima laž zelo, zelo
kratke noge in ne more uiti, zato je vedno ujeta. Na to temo smo tudi ustvarjali, zato smo
pripravili še razstavo njihovih del.

10
Stran letnika IX - 12

Športni dan ‐ Monika Dimec
V mesecu septembru smo imeli na naši podružnici prvi športni dan.
Učenci prvega triletja so se pomerili v atletiki, in sicer v metu žogice
v cilj, skoku v daljino ter teku na 600 metrov. Pri teku so se nam
pridružili še učenci četrtega in petega razreda. Učiteljice smo si
njihove rezultate skrbno beležile in jih posredovale učencem.
Preživeli smo prijetno dopoldne.

1. tehniški dan – Marjana Pikelj
»Spet prišla je v našo vas,
slikarka znana dobro vsem,
ime ji je gospa jesen.«
Tako kot vsako leto je tudi letos narava bogato obrodila, zato smo naš prvi tehniški dan
namenili ustvarjanju iz jesenskih plodov, listja... Učenci prvega in drugega razreda so izdelali igrive
zmaje in možičke iz koruze ter ježke. Tretješolci pa poleg teh tudi krokarje iz lesa. Z izdelki smo
nato polepšali notranjost in tudi zunanjost šole ter tako pokazali našo kreativnost.

Planinski pohod na Uršljo goro – Mojca Podjavoršek
V soboto, 21. 9. 2013, smo se
učenci planinskega krožka na
POŠ Šmartno v Rožni dolini in
njihovi spremljevalci odpravili na
planinski pohod na Uršljo goro.
Dobili smo se pred šolo v
Šmartnem, kjer nas je čakal
avtobus in nas odpeljal pod
vznožje
gore.
Pot
smo
nadaljevali peš po prijetni gozdni
in travniški označeni planinski
poti. Na poti smo občudovali
naravo in lep razgled, srečali pa
smo tudi »možiclja«, ki služi kot
markacija. Na vrhu nas je
pričakal lep razgled. Kljub
oblačnemu vremenu je bila
vidljivost dobra. V planinskem domu sta se nam kosilo in kratek počitek kar prilegla. Napisali smo
planinske dnevnike, si kupili kakšen spominek, nato pa se odpravili v dolino, kjer nas je že čakal
avtobus. Prijetno utrujeni smo se vrnili domov. Ne boste verjeli, komaj že čakamo, da se spet
odpravimo v hribe.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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V novo šolsko leto smo vstopili z novo telovadnico:
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami je jesenska številka šolskega časopisa. O mnogih tekmovanjih, srečanjih, nastopih,
dejavnostih, jesenskih pohodih, nasmejanih otroških obrazih ob pečenem kostanju in še čem vam
poročamo v njem. Pa prijetno branje.
Oktober nam stanjša dan
in sonce zaprede v meglice,
jesenska oktobrova dlan
na jug pošlje zadnje ptice.
Oktober ognje zakuri
pastirjem na pozni paši,
da po pečeni koruzi
diši po gmajni naši.
Oktober nas kliče v gorice,
kjer trta v hribu se boči,
prijazno oktobrovo lice
nam sladkega mošta natoči.
Oktober nam stanjša dan
in sonce zaprede v meglice,
njegova bogata dlan
pa orehov nam da za potice.
/M. Batič/

Dečki in deklice naše šole medobčinski prvaki – Robert Suholežnik
V začetku oktobra je potekalo medobčinsko prvenstvo v košarki za starejše dečke in deklice. V ekipi deklic so
bile Ana Gobec, Nina Žolnir, Lara Kovačič, Zara Ribič, Urška Kračun, Patricija Petek, Tea Tržan, Maruša Kajzba,
Nika Tamše Žmavc, Drita Islamaj, Tinkara Lebič, Mojca Kugler, Hana Muzelj in Kaja Urbanija Čož. Ekipo dečkov
pa so sestavljali Nejc Kovče, Jakob Hrovat, Aljaž Goršek, Nik Potočnik, Jure Samec, Tjan Vinder, Vid Pikelj,
Tilen Randl, Vid Rauter, Tian David Hren, Tadej Oprčkal in Aljaž Pekovšek. Obe ekipi sta brez poraza postali
občinski prvaki in se uvrstili na področno tekmovanje. Vsem čestitamo.

Tehniški dan za devetošolce – Vilma Ošlak
V torek, 22. oktobra, smo za učence devetih razredov
izvedli drugi tehniški dan. Učenci so si najprej pod
vodstvom policistov ogledali Policijsko postajo Celje.
Najprej so jih peljali v prostore za pridržanje, nato so
jim razkazali operativno komunikacijski center,
intervencijsko vozilo in jim povedali še nekaj o njihovi
kazenski odgovornosti. Za tem so odšli na Šolski
center Celje, kjer so jim pripravili različne delavnice
na temo karierne orientacije in jim razkazali šolske
prostore.
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movanje iz lo
ogike – Petra
a Strnad
Šolsko tekm
V petek, 277. 9. 2013, jee na matični šoli Vojnik i n na njenih podružnicah
h potekalo
šolsko tekm
movanje v znaanju logike. Tekmovalo
T
jee 206 učence
ev in učenk od
o 1. do 9.
razreda. Naa državno tekkmovanje sta
a se uvrstila Aljaž Amon,, 8. a, in Jern
nej Dimec,
8. b. Bronassta priznanjaa pa so prejelli naslednji uučenci:

1. razred; V
Veronika Fo
orštner, Julija
a Štravs, Evva Vrenko, Anej
A
Baumgartner, Nikaa Založnik, Alja
A Preložnik,
G
Gašper Krajn
nc, Neža Loga
ar, Gal Dernoovšek, Ambrrož Zimšek,
2. razred; O
Ožbej V. Kotn
nik, Eva K. Pa
avšer, Galen Vasič, Sara Vozlič,
V
Maru
uša Razgoršeek, Tilen Grob
belnik,
P
Petja Berk, Tevž
T
Lečnik, Špela
Š
Špegeljj, Rene Kraču
un, Filip Pintarič, Miha Škkrbot, Jaka Jalšovec,
N
Nika Brezlan, Hana Ravnak, Tia Brežnnik, Vid Čepe
erlin, David Lisac, Sara Kuunst, Maja Pikelj,
M
Matevž Prelo
ožnik, Svit Diimović, Nika Krošelj, Anže Žnidar, Žan
net Jovan, M
Maša Pesan, Maša
M
Mužar,,
N
Nejc Kugler, Ana Pogladič,
3. razred; EEva Kovač, Aljaž Bratušekk, Lana Jovann, Matija Pessan, Špela Ramšak, Enej ŠŠarlah, Tevž Selčan,
N
Nick Hochkraaut, Žan Pesjjak, Urh Štra us, Anja Zakošek, Kiara Lojen,
L
Denis Čadej, Filip L.
L Topolak,
A
Anej Zupanc, Anita Rojc, Tara Bukšekk, Matic Prelo
ožnik, Gal Ko
ok, Lea Šeškoo, Aleks Kotn
nik,
A
Adrijan Križaan, Jakob Peh
har, Metod H
Hostnik, Žiga Marš, Aleksej Koprivnik,,
4. razred; P
Pia Vrečko, Pina
P Berk, Ne
eža Krajnc, U rh Videčnik, Beti Kočet, Saša
S
Špegelj,, Domen Lam
mpret,
V
Vid Benčina, Tiven Grum,
5. razred; LLuka Ravnak,, Ana Apotekkar, Ava Bošttjančič, Andrraž Hribernik, Anita Kram
mar, Jaka Kočet,
U
Urh Čeperlin
n, Urh Majcen, Lara Koštoomaj, Lara Vozlič, David Čadej,
Č
Nika KKuntič, Gal Borinc,
LLenart Oprčkkal,
6. razred; V
Vid Pikelj, Laura Šarlah, Kamil
K
Wahibii, Nika Parad
dižnik,
7. razred; Jerneja Čeren
nak, Eva Gorrenšek, Pika H
Herlah,
Aljaž Amon, Lara
L
Ručigaj,, Adam Wah ibi, Laura Levvstik, Manca
a Hostnik, Ža n Železnik,
8. razred; A
9. razred; Jernej Dimecc, Sonja Margguč, Manca PPrislan, Eva Hvalec.
H
Čestitamo.
Kostanjev p
piknik – Urškka Agrež
Najmlajši planinci naaše šole so imeli
i
v sredo,
23. oktob
bra, drugi pllaninski pohod. V toplem
je
in sončn
nem popol dnevu
e nasmejan
ne
planince pot izpred šole vodila
a proti cerkkvi
svetega Tomažu,
T
natoo pa do turisstične kmetijje
na Dobro
otinu, kjer nas vsako leto prijazn
no
gostijo. Ob
O prihodu n a Dobrotin je zadišalo po
p
pečenem in kuhanem
m kostanju, s katerim so se
s
otroci posladkali. Ob igri in prep
pevanju je čaas
hitro min
nil. Dobro raazpoloženi so se vrnili na
n
izhodišče, kjer so jih ččakali starši.
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Volitve – Simona Šarlah
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se
izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na
nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja
otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami.
V tednu med 14. in 18. oktobrom 2013 smo na Osnovni šoli Vojnik začeli s pripravami na volitve v šolski parlament.
Učence predmetne stopnje smo spodbudili, da kandidirajo na volitvah za člane parlamenta, ki se je v lanskem
šolskem letu sestal kar petnajstkrat, Tilen Dobovičnik, predsednik lanskega parlamenta, pa se je udeležil tudi
nacionalnega parlamenta, ki je bil v dvorani Državnega zbora v Ljubljani.
Učenci od 6. do 9. razreda so se lahko odločili za kandidaturo za predstavnika oddelka v šolskem parlamentu. Med
vsemi prijavljenimi pa so znotraj oddelkov sošolci izvolili po štiri predstavnike, ki so kasneje kandidirali za člane
parlamenta. Tako smo na predmetni stopnji dobili 52 kandidatov, ki so sodelovali na splošnih volitvah v sredo, 24.
oktobra 2013.
Vzporedno s pripravami na volitve za člane parlamenta so potekale tudi priprave na volitve predsednika šolskega
parlamenta. Kandidirali so lahko vsi osmošolci in devetošolci. Prijavilo se jih je kar 28. Da smo dobili res najbolj
resne in primerne kandidate, so morali vsi prijavljeni opraviti težak test, ki je preverjal njihovo znanje in
poznavanje naše šole. Med vsemi smo tako dobili 7 kandidatov, ki so dokazali, da šolo res dobro poznajo, poznajo
vizijo šole in so seznanjeni s tem, kako šola deluje. Da bi zagotovili demokratičnost postopka, so vsi kandidati
izpolnjevali testne pole pod šiframi, ki so bile skrite do konca ocenjevanja. Ko smo dobili najustreznejše kandidate,
smo jih pozvali, da napišejo svoj volilni program, ki smo ga nato, na dan volitev, 24. oktobra 2013, prebrali prav
tako pod šiframi. Tako smo zagotovili, da so učenci volili program in ne osebe. Za člane parlamenta in predsednika
šolskega parlamenta je glasovalo 278 učencev, ki so se svoje naloge lotili skrbno in zavzeto. Za člane parlamenta so
izglasovali 4 predstavnike 6. razredov: Jako Samca, Lauro Šarlah, Vida Piklja in Kamila Wahibija. Predstavniki 7.
razredov so: Špela Rojc, Luka Tamše Žmavc, Maj Zimšek in Maruša Kajzba. Izvoljeni so bili tudi predstavniki osmih
razredov: Gaja Jakop, Maja Cehner, Tija Ocvirk in Tadej Oprčkal. Devetošolce bodo predstavljali Tim Krhlanko, Lara
Đorđević, Nika Tamše Žmavc, Nina Žolnir in Patricia Petek (Nina in Patricia sta dobili enako število glasov, zato bo
devetošolce zastopalo 5 članov).
Za predsednika šolskega parlamenta so kandidirali: Adam Wahibi, Gašper Trupej, Lara Đorđević, Eva Hvalec, Lara
Kolar, Tim Krhlanko in Gaja Jakop. Učenci predmetne stopnje so za predsednika parlamenta izvolili Tima Krhlanka,
za podpredsednico pa Laro Đorđevič. Ob uradni razglasitvi rezultatov volitev je izvoljenim kandidatom osebno
čestital tudi župan občine Vojnik, gospod Benedikt Podergajs, ki je predsedniku in podpredsednici parlamenta
podaril knjižno darilo s posvetilom.
Vsem kandidatom iskreno čestitamo za pošteno sodelovanje in odlične zamisli, ki so jih predstavili v svojih
programih!

Roditeljski sestanek za starše mladih raziskovalcev – Rebeka Žagar
V ponedeljek, 7. 10. 2013, je na naši šoli potekal roditeljski sestanek za starše mladih raziskovalcev. Sestanek je
vodila ga. Rebeka Žagar. Staršem je podala 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.
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Ekipno atletsko tekmovanje – Urh Poteko
V mesecu septembru se je OŠ Vojnik udeležila ekipnega atletskega tekmovanja. Udeležila se ga je tako ekipa deklic
kot tudi ekipa dečkov. Oboji so v posameznih kategorijah dosegli odlične rezultate. Ker pa ni nastopila celotna
ekipa zaradi nekaj odpovedi v zadnjem trenutku, se nam žal ni uspelo uvrstiti na državno prvenstvo. Posebej je
potrebno pohvaliti nekatere deklice in dečke, ki so v posameznih kategorijah posegli po najvišjih mestih. To so:
Logar Luka (3. mesto – skok v daljino), Žgajner Maša (2. mesto – 60 m), Cehner Maja (3. mesto – 60 m), Ocvirk Tija
(1. mesto – 300 m), Helbel Maja (3. mesto – višina), Petek Patricija (3. mesto – krogla), Robič Urška (1. mesto –
vortex), štafeta 4 x 100 m deklice (1. mesto).

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
V mesecu oktobru smo na šoli izvedli drugo letošnjo
zbiralno akcijo odpadnega papirja. Zbrali smo 7480 kg
papirja. Zahvaljujem se vsem, ki so pridno zbirali papir in
tistim, ki so pri akciji pomagali.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Bastič
Omenjeno tekmovanje je letošnje šolsko leto že 15. leto zapored organizirala Zveza društev diabetikov
Slovenije. Svoje znanje je na šolskem tekmovanju o sladkorni bolezni preizkušalo 26 učencev in učenk 8. in 9.
razreda.
Nivo bronastega priznanja je doseglo 14 učencev. To so: Patricia Petek, Urška Zalezina, Lara Đorđevič, Gašper
Trupej, Timea Štraus, Tinkara Žnidar, Nastja Zupanc, Barbara Tadina, Manca Hostnik, Jernej Dimec, Eva
Hvalec, Karin Rajh, Anja Gregorič in Amadeja Koštomaj.
Na državnem tekmovanju, ki bo 9. 11. 2013 v Šoštanju, bodo našo šolo zastopali Paricia Petek, 9. c, Lara
Đorđevič, 9. b, in Gašper Trupej iz 9. a.

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič
Tekmovanje iz biologije poteka pod okriljem Prirodoslovnega društva Slovenije. Tema letošnjega tekmovanja
so kače Slovenije.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 13 učencev in učenk 8. in 9. razreda.
Najuspešnejši so bili: Nejc Jeušnik, Mojca Cvikl, Manca Prislan, Tinkara Žnidar in Maja Helbel.
Kateri učenci so dosegli nivo bronastega priznanja in kdo uvrstitev na državno tekmovanje, bo znano
naknadno.
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Sistematski pregledi za učence predmetne stopnje – Mojca Guček
Po zakonu o zdravstvenem varstvu so obvezni sistematski pregledi za učence šestih
razredov. Učenci naše šole so ta pregled opravili v Zdravstveni postaji Vojnik v šolski
ambulanti. 6. a razred je ta pregled opravil v mesecu oktobru. Deklice so prejele tudi
navodila o cepljenju proti HPV (humani virus papiloma).
Po zakonu o zdravstvenem varstvu pa so obvezni tudi sistematski pregledi za učence
osmih razredov, ki so jih prav tako opravili v oktobru, ter avdiometrija, ki se še bo
opravila v Zdravstvenem domu Celje.

Zobozdravstveni sistematski pregledi ‐ Mojca Guček
V oktobru so se začeli preventivni zobozdravstveni pregledi.
Za prvi razred bo potekala zobozdravstvena preventiva 2 učni uri, in sicer v mesecu decembru na naši šoli.
Ena ura bo namenjena predstavitvi, druga pa spoznavanju testne tablete in tehniki umivanja zob, ki so jo
otroci spoznali že v vrtcu. V popoldanskem času pa bo potekal sistematski pregled otrok v ZP Vojnik in
predavanje za starše.
Dva oddelka drugega razreda sta že opravila zobozdravstveni sistematski pregled. Prvo šolsko uro so učenci
poslušali predavanje, kasneje pa opravili sistematski spregled v ZP Vojnik. 2. c oddelek pa bo opravil zobno
sistematiko v mesecu novembru.
Četrti razred bo imel predvidoma v mesecu aprilu sistematski pregled zob, ki bo potekal v ZP Vojnik.
Sedmi razredi pa so na šoli poslušali predavanje, nato pa sistematski pregled opravili v ZP Vojnik. Učenci so se
seznanili tudi z umivanjem zob ter s čiščenjem z zobno nitko.
Športni dan na razredni stopnji – Urh Poteko
Prvi športni dan, ki je potekal v novi telovadnici, je bil namenjen učencem razredne stopnje. Tekmovanja so
potekala v atletskih disciplinah, in sicer v skoku v daljino, skoku v višino, šprintu ter metanju žogice v cilj. Žal
nam je nekoliko zagodlo vreme, zaradi katerega nismo uspeli izvesti krosa ter meta vortexa, ki bi potekala na
zunanjih površinah šole. Kljub vsemu pa so učenci pokazali dobro pripravljenost in znanje v omenjenih
disciplinah ter nekateri dosegli odlične rezultate.
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du ‐ Urh Pote
eko
Plavalni teččaj v 3.razred
V mesecu o
oktobru je Ossnovna šola Vojnik izved la dvotedenski plavalni
tečaj za učeence 3. razreda, ki je po
otekal od 144. 10. do 18
8. 10. in od
21.10. do 225. 10. 2013
3. Tečaj je bil
b uspešen, saj je večin
na učencev
splavala in si z različnimi naloga
ami priborilaa takšna in
n drugačna
priznanja. N
Najbolj pa je bila uspeššna Špela R
Ramšak, ki je
e s svojimi
sposobnosttmi osvojila Zlatega
Z
delfin
na. Tekom teečaja smo se
e prilagodili
na vodo, see v njej spro
oščeno igrali ter se nauččili treh tehn
nik, in sicer
prsno, kravll ter hrbtno.

Varnost v prome
etu ‐ Damjanna Ferlic
embra 2013,, sta 2. c ra
azred obiskala
V torrek, 5. nove
policista Boris Josipović, ki je oče naše
ega učenca, in
njego
ov sodelavec Ljubo Pogglajen. Zapo
oslena sta na
n
Policijski upravi Celje. Na zelo zanim
miv način stta
predstavila pom
men upoštevvanja cestn
no prometnih
v
vsehh udeležence
ev v prometu.
praviil in skrb za varnost
Učen
nci so imeli ze
elo veliko vpprašanj o tej temi,
t
policistta
pa stta bila navdu
ušena, da uččenci o tem že zelo velikko
vedo
o. Žal nam je vreme ponaagajalo, da si
s nismo moggli
ogled
dati policijskkega vozila in se usesti na policijsski
moto
or. Smo se pa
p dogovoriili, da nas zo
opet obiščetta
spom
mladi, ko se
s bomo skupaj sprehodili
p
po
pome
embnih cestnih poteh v Vojniku
u in si takraat
ogled
dali tudi njih
hova vozila.

DEJAVN
NOSTI NA
A POŠ ŠM
MARTNO
Nastop za sstarejše krajaane – Monik
ka Dimec
V mesecu o
oktobru so uččenci naše po
odružnice naastopili na prrireditvi za sttarejše krajanne naše krajevne
skupnosti. Folklorna skupina, ki jo vodi
v učiteljicaa Marjana Pikelj,
P
je zaplesala tri ljuddske plese. Tretješolci
T
paa
so nastopili z ljudskim spletom Kamenčki spomi nov. Otroke je spremljala
a harmonikaarica Darja Brrežnik.
Za nagrado smo se posladkali s krofi.

ov – Monika Dimec
Obisk Čeho
V mesecu o
oktobru smo v okviru KUD
D Šmartno goostili prijatelje s Češke. V petek, 11. ooktobra, so obiskali
o
tudi
našo podružžnico.
Lutkarica Jaarka je otroko
om odigrala lutkovno igrrico Lonček kuhaj,
k
nad katero so bili zzelo navduše
eni. Otroci
gledališkegaa krožka pa so
s odigrali iggrico Lakota jje najboljši kuhar.
k
Bilo je prijettno doživetjee, ki se ga bo
omo še dolgoo spominjali.
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Planinski pohod na Kum – Mojca Podjavoršek
V soboto, 26. 10. 2013, se je naredil lep dan. Jutro
je bilo jasno, čez dan pa se je čez nebo prikradlo
nekaj oblačkov. Bil je topel dan, skoraj preveč za
konec oktobra, le veter in tople jesenske barve so
spominjale na jesen. Pa bi ga bilo škoda, če ga ne bi
preživeli v naravi. S planinskim krožkom POŠ
Šmartno v Rožni dolini smo se odpravili na Kum.
Srečanje smo začeli na železniški postaji v Celju in
se z vlakom odpeljali do Hrastnika. Pot smo
nadaljevali peš. Najprej smo hodili po cesti, kmalu
pa smo zavili na gozdno pot, na kateri so nas
vzpodbujali prijazni napisi markacistov. Pot nas je
vodila tudi mimo pašnika, na katerem smo
opazovali ovce z ljubkimi jagenjčki. Na vrhu smo se malo oddahnili, okrepčali s kosilom, nato pa se po isti poti
tudi vrnili. V Hrastniku smo čas do prihoda vlaka lahko izkoristili še za igro na igralih. Z vlakom smo se vrnili v
Celje, kjer so nas že čakali starši. Tako je minil še en spominov vreden dan.
Kostanjev piknik – Marjana Pikelj
Ko dozori kostanj, se veselimo našega tradicionalnega
kostanjevega piknika na Langerškovi domačiji na
Rožnem Vrhu, kjer se srečamo z otroki podružnične OŠ
Nova Cerkev. Tudi letos so se učenci zelo potrudili in
nabrali veliko kostanja, ki sta nam ga spekla gostitelja
gospod in gospa Podgoršek. Ob luščenju kostanja,
bučnic, igrah z žogo in spuščanju po drči smo preživeli
zelo lepo dopoldne. Z vrha hriba pa smo imeli tudi
čudovit razgled. Veseli in malce tudi utrujeni od
prehojene poti smo se vrnili v šolo. Dopoldanski čas
nam je tokrat kar prehitro minil.
4. in 5. razred v šoli v naravi Maja Drobnič Grosek
Letos smo se že v začetku
oktobra odpravili v šolo v
naravo v Gorenje nad Zrečami.
V CŠOD so zelo lepo poskrbeli
za nas. Učenci so bili vključeni
v razne dejavnosti, s katerimi
so obogatili svoje življenje.
Preizkusili so se v plezanju in
raznih igrah. Ponoči smo odšli
v gozd iskat znamenite modre
žabice, ki se pokažejo le, če
smo čisto tiho. Žal nam jih ni
uspelo videti, ker v trdi temi
naši jezički niso bili dovolj pri
miru. Veliko učencem je
najbolj ostal v spominu ogenj, ki smo ga zakurili sredi gozda in tam popekli kruh ter jabolka.
Streljali so tudi z lokom, se orientirali v naravi, spoznavali živali v vodi, drevesne vrste in razna zelišča.
Štirje dnevi so hitro minili. Čeprav smo se imeli enkratno, smo komaj čakali, da smo se srečali s svojimi
bližnjimi.
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Na obisku pri gasilcih – Maja Drobnič Grosek
Tudi letos smo zelo uspešno sodelovali z lokalnimi gasilci. Tokrat so nas povabili v goste. Razkazali so nam
svoja oblačila, vozili in pripomočke. Nato so izvedli pravi spektakel. Učenci so bili zelo presenečeni, ko nam je
gasilec pokazal, kako nevarno je gasiti olje, ki nam zagori v kuhinji, z vodo. Plamen je bil ogromen, vendar so
gasilci situacijo popolnoma obvladali. Pokazali so nam tudi njihove vaje, in sicer zadevanje tarče z vodo. Tudi
učencem so dovolili, da preizkusijo.
Na koncu so nas povabili v sejno sobo gasilnega
doma, kjer smo se malo posladkali. Podelili so
nagrade najboljšim slikarskim mojstrom (likovna
dela smo naslikali pri pouku, gasilci pa so jih
pridno uokvirili in jih obesili v gasilskem domu).
V imenu učencev in učiteljic se gasilcem iskreno
zahvaljujem.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Naravoslovni dan – Čist zob je zdrav zob – Ida Grobelnik
21. oktobra smo imeli prvi naravoslovni dan. Dopoldne smo
preživeli v družbi gospe Karoline Praprotnik iz ZD Celje.
Ponovno nas je spomnila, da za čiste zobe potrebujemo le
veliko dobre volje, tekočo vodo, zobno kremo in ščetko. Vse
to že imamo. Ponovno pa smo obnovili tehniko pravilnega in
temeljitega ščetkanja zob. Ob zgodbici o medvedku Šapiju in
njegovih sanjah smo spoznali, da medvedkove sanje lahko
hitro postanejo naša resničnost.
Hvala gospe Karolini za zanimivo in poučno dopoldne.
Srečanje z gasilci – Ida Grobelnik
V mesecu požarne varnosti smo bili 9. oktobra na obisku
pri naših gasilcih vsi otroci naše šole in vrtca iz Nove
Cerkve. Predstavili so nam svoje poslanstvo, opremo in v
dveh urah nam je od navdušenja kar nekajkrat zastal dih.
Kaj se je zgodilo?
Nedaleč od gasilskega doma je zagorel avtomobil. Takoj po
klicu je na pomoč prispela gasilska intervencija. Goreč
avtomobil so pogasili s peno, poškodovanca pa so iz
avtomobila morali reševati s hidravličnimi kleščami za
rezanje pločevine.
V zelo kratkem času je avto postal kabriolet. Navdušeno smo zaploskali, saj smo vedeli, da je vaja uspela.
Ob zaključku druženja nas je predsednik PGD Nova Cerkev, gospod Slavko Jezernik, razveselil še s čokolado in
sokom.
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Kostanjev piknik na Rožnem Vrhu ‐ Sabina Penič
23. oktobra smo izvedli drugi športni dan. Peš smo se odpravili na Rožni Vrh k Langerškovi domačiji, kjer smo
imeli srečanje z otroki POŠ Šmartno. Gospod Franci nam je spekel kostanj, ki so ga otroci nabrali sami, gospa
Frančka pa je pripravila dober domač čaj, pecivo in bučnice.
Otroci so čas, ki smo ga preživeli skupaj, izkoristili za druženje in športne aktivnosti.
Polni lepih vtisov in prigod smo se odpravili proti Novi Cerkvi, ki smo jo zaradi lepega vremena lahko ves čas
občudovali z različnih lokacij.

Komemoracija ‐ Natalija Mažič
24. oktobra smo pri spominskem obeležju NOB v Novi
Cerkvi pripravili komemoracijo. Pevce in recitatorje je na
harmoniki spremljal gospod Tine Lesjak.

Teden otroka‐ Petra Ofentavšek
Vsako leto ob tednu otroka pripravimo za naše šolarje zabavne delavnice, ki so seveda jesensko obarvane.
Tokrat smo ustvarjali namizne košarice z das mase, ježki so dobili nov kožušček, z ličja smo izdelovali punčke
in pletli kite za podstavke ter izdelovali ptičja strašila. Pri delu sta nam pomagali gospe Milka in Irena.
Jesenski listi pa so dobili starinski pridih s pomočjo gospe Irene Krajnc. Delavnice smo zaključili s peko
palačink, ki sta jih pripravili Nastja in Irena Kraljič.
Zabavne so bile tudi športne igre (mini golf, bowling …), ki smo jih imeli v telovadnici in v šolskem parku. V
svet igrive košarke nas je tudi tokrat popeljala gospa Mateja Oprčkal. S posebnim darilom nas je presenetil
balonar gospod Dušana Bojanovič. Dvignili smo se nad šolsko streho in to nam bo ostalo za vedno v
spominu.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Kdo je kdo v gledališču – Nataša Čerenak
V mesecu oktobru smo z učenci obiskali Slovensko
ljudsko gledališče v Celju. Zveza prijateljev mladine
je v tednu otroka pripravila zanimivo delavnico v
gledališču, kjer so ga imeli otroci možnost spoznati
in se seznaniti z raznovrstnimi gledališkimi poklici.
Spoznali so vse prostore in vsak poklic posebej. Še
posebej so bili navdušeni nad prostorom s kostumi
in prostorom za maskiranje. V šoli so se kasneje
četrtošolci in petošolci igrali gledališče in si
razdelili vloge režiserja, maskerja, scenografa,
mojstra luči in igralca ter odlomek iz predstave
Magnetni deček zaigrali prijateljem iz šole in vrtca.

Teden otroka – Suzana Jelenski Napotnik
V tednu otroka smo za učence pripravili številne raznovrstne dejavnosti. Letošnja osrednja tema je bila Kako
je biti otrok v današnji družbi. Najprej smo na to temo pripravili okroglo mizo in ob tem otroke želeli
spodbuditi k temu, da povedo, o čem razmišljajo, kaj doživljajo, čutijo, občutijo …
Za uvod v teden dejavnosti je gospod Dušan
Bojanovič z ekipo poklonil vsem učencem dvig z
balonom. Za učence je bila to edinstvena izkušnja.
Kot že nekaj let smo z učenci tudi letos izvedli uro
tenisa na tenis igrišču Koprivnik. Bili smo tudi
ustvarjalni in nekaj časa namenili jesenskim

ustvarjalnim delavnicam.
Teden pa smo zaključili s šolskim kinom in kokicami.
Vsem, ki so nas obiskali in namenili svoj prosti čas,
da smo lahko izvedli vse dejavnosti, se iskreno
zahvaljujemo.
Na obisku pri gasilcih – Maja Kovačič
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo obiskali gasilce PGD Socka, ki so za nas pripravili poučno
in zabavno uro. Poučili so nas, kako lahko pogasimo manjši požar, ki se nam lahko zgodi kadarkoli. Vsi smo se
preizkusili v gašenju. Nato pa so za nas pripravili kviz, kjer smo morali rešiti uganke, katerih rešitve so bile
različni gasilski pripomočki. Vsak pripomoček smo morali najti v gasilski garaži, v njem pa so bila skrita sladka
presenečenja. Gasilsko srečanje smo zaključili ob pečenem kostanju, ki ga nam je spekel g. Peter Špegelj.
Gasilcem PGD Socka in g. Petru Špeglju se iskreno zahvaljujemo za veselo dopoldne.
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

»Vsak človek diha svojo knjigo,
vsako srce bije svojo pesem.«
Kakšne bodo, je odvisno od vas.
Mi vam v letu 2014 želimo najboljše in najlepše.
Želimo vam tudi zdravja, drobnih pozornosti in časa. Časa za tiste, ki jih imate
radi, in tudi zase.

Obisk knjižnega sejma – Ivanka Krajnc
Julijan Barnes, predlanski Bookerjev nagrajenec je zapisal, da je branje edina prava stvar v
življenju. 21. stoletje je ustvarilo dihotomijo, ki je prej ni bilo. Med knjigami in branjem. Razlika je
med ljubiti knjige in ljubiti branje. Slednje se seli s papirja na zaslone pametnih telefonov,
bralnikov, prenosnih in tabličnih računalnikov. Naj je kakršnokoli, nikoli do sedaj še ni bilo tako
pomembno. Branje je ključ do razumevanja sebe in sveta okoli nas.
29. slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani, ki je vsekakor največji vseslovenski komercialno‐
kulturni dogodek pri nas, se je konec novembra udeležilo tudi 12 članic knjižničarskega krožka
naše šole. Najprej so si ogledale Narodno in univerzitetno knjižnico, za tem pa polovico dneva
preživele v Cankarjevem domu, kjer se je odvijal knjižni sejem. Udeležile so se različnih dogodkov,
predstavitev knjig, papirnatih in elektronskih, razstav, iger … Med množico knjig, kjer se je trlo
ljudi, so srečale in se
pogovarjale
z
znanimi
slovenskimi
osebnostmi.
Boštjan Gorenc – Pižama in
Primož Suhodolčan sta bila
ena takih. Učenke so bile s
tem kulturnim dogodkom
zelo zadovoljne.
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Ekipa starejših dečkov in deklic v četrtfinalu državnega prvenstva v košarki – Robert Suholežnik
V začetku decembra so potekala področna tekmovanja v košarki za starejše dečke in deklice.
Obe ekipi sta bili zelo uspešni, saj sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Ekipa deklic je na finalu
področnega tekmovanja osvojila drugo mesto, ekipa dečkov pa na polfinalu področnega
tekmovanja drugo mesto. Finale dečkov smo organizirali v naši novi dvorani in se veselili tretjega
mesta in preboja v četrtfinale državnega prvenstva. Vsem igralkam in igralcem, ki zastopajo OŠ
Vojnik, čestitamo za uspešne nastope in jim želimo dobro igro tudi v naprej.

Kako pomagamo otroku pri opismenjevanju in kako otroku približamo branje – Mojca Guček
V četrtek, 7. 11. 2013, smo na šoli organizirali roditeljski sestanek za starše otrok razredne
stopnje. V goste smo povabili svetovalno delavko, predavateljico in soavtorico knjige Varuh
otrokovih dolžnosti: ali nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami, go. Simono Levc, ter
knjižničarko go. Nado Žunec. Obe sta pripravili zanimivo predavanje. Ga. Simona Levc se je v
svojem delu predavanja osredotočila na pomoč otroku pri opismenjevanju. Izpostavila je načine
pomoči otroku in posamezne napotke za delo z njim, da proces opismenjevanja tekoče poteka.
Poudarila je, kako naj poteka podpora otrokom, ki imajo učne težave pri opismenjevanju. Ga.
Nada Žunec pa je spregovorila o pomenu bralne kulture znotraj družine pri opismenjevanju
otroka ter splošni razgledanosti, ki jo branje prinaša. Izpostavila je tudi načine, kako motivirati
otroke za branje ter pomen tovrstnega vzgajanja.
Hiperkinetične motnje – Mojca Guček
27. 11. 2013 smo na šoli za šolski kolektiv organizirali predavanje ge. Nataše Potočnik Dajčman,
dr.med., spec.psih. in psihoterapevtke iz zasebne pedopsihiatrične ambulante iz Maribora. Ker se
pedagoški kolektiv izobražuje tudi o posameznih motnjah, primanjkljajih ter ovirah učencev, da bi
lažje zagotavljali strokovno ustrezno voden vzgojno izobraževalni proces, smo se tokrat odločili za
predavanje o hiperkinetičnih motnjah. Gre za skupino motenj, katerih skupne značilnosti so:
zgodnji začetek, pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo miselno zavzetost, težnjo
seliti se od ene dejavnosti k drugi, slabo usmerjena in pretirana motorična aktivnost. Ti otroci so
pogosto brezobzirni, impulzivni, nagibajo se k nezgodam in disciplinskim prekrškom, pogosta je
prizadetost kognitivnih funkcij in specifični razvojni zaostanki, odnosi z odraslimi so brez zavor,
običajne previdnosti in zadržanosti, motnja pa z odraščanjem ne izzveni. Ga. predavateljica je
predstavila simptome, prepoznavo omenjene motnje, diagnostiko in zdravljenje. Učiteljskemu
zboru pa svetovala kakšno ravnanje je potrebno, da vzgojno izobraževalni proces nemoteno teče
in da otrok s takšno motnjo optimalno funkcionira v oddelku.
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Tekmovanje iz angleškega jezika – Dragica Filipčič
Devetošolci so se meseca novembra pomerili v znanju angleškega jezika na šolskem tekmovanju.
Sodelovalo je 24 učencev. Bronasto priznanje je doseglo 12 učencev: Manca Prislan, Tinkara
Žnidar, Luka Logar, Lara A. Đorđević, Nejc Jeušnik, Aleks Nezman, Patricia Petek, Hana Muzelj,
Nina Žolnir, Mojca Kugler, Patrik Brežnik in Žak M. Pesan. Na regionalno tekmovanje, ki bo
januarja, so se uvrstili trije: Manca Prislan, Tinkara Žnidar ter Luka Logar.
Čestitamo vsem.

Tekmovanje v znanju nemškega jezika – Simona Šarlah
26 septembra 2013 je ob 13. uri na naši šoli potekalo tekmovanje v znanju nemškega jezika. Sodelovalo je
15 učencev in učenk naše šole. Med njimi so največ točk dosegli: Lara Kolar, Lan kolar, Lars Kolar, Maja
Helbel in Lara Đorđević. Lara in Lan Kolar sta osvojila tudi bronasto priznanje. Na državno tekmovanje, ki
bo 6. marca 2014 na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju, se je uvrstila Lara Kolar, za kar ji iskreno čestitamo.

Tradicionalni slovenski zajtrk – Polona Bastič
15. 11. 2013 smo na šoli drugič obeležili Dan slovenske hrane in vanj vključili še projekt
Tradicionalni slovenski zajtrk. Tudi letos so bila na jedilniku živila iz okoliških kmetij.
Kruh so nam spekli v krušni peči na kmetiji Goršek (Frankolovo), mleko so pomolzli in nam ga
pripeljali s kmetije Podpečan (Glalicija), med so pridelali v čebelarstvu Steničnik (Socka) in v
Čebelarskem društvu Vojnik, jabolka na kmetiji Kroflič (Prožinska vas), maslo pa so proizvedli v
mlekarni Krepko (Laze).
Prvo šolsko uro smo namenili prehranjevanju. Vsi razredi so zajtrk pojedli v razredih, z učenci pa
so bili razredniki in sorazredniki. Drugo uro smo poslušali oddajo šolskega radia z naslovom Bela
pot, ki je govorila o proizvodnji mleka. V nadaljevanju ure pa so učenci spoznavali prednostih
lokalno pridelane hrane.
Sledile so ločene dejavnosti za razredno in predmetno stopnjo. Učencem na razredni stopnji so se
pridružili: g. Podpečan s temo mleko in mlečni izdelki, go. Vesna Petek Vodušek z zelišči, go.
Deželak s peko kruha, g. Oton Samec je nazorno razložil vse o pridelavi in predelavi žit, g. Andrej
Jernej pa je z otroki odkrival skrivnosti čebelarjenja.
Učenci od 6. do 9. razreda so v šolski telovadnici z zanimanjem sodelovali pri predstavitvi sirov z
oznako višja kakovost, ki so jo vodile predstavnice Mlekarne Celeia. Ob koncu smo vse sire, ki
nosijo znak višja kakovost, še degustirali.
Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež in pripomogli k odlični izvedbi projektnega dne.
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2. tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič
Tehniški dan je potekal na temo aditivi v živilih. Najprej so spoznali najpogosteje uporabljene
vrste aditivov in se poglobili v deklaracije na embalaži živil.
Večina devetošolcev je presenečeno ugotovila, da so v lepo obarvanih bonbonih, čipsu z okusom,
žvečilkah ter ostalih predelanih živilih skrivajo prave mešanice aditivov.
Za zaključek smo si ogledali še dokumentarni film Televizije Slovenija na temo aditivov.
Tehniški dan smo sklenili z mislijo, da se aditivom v hrani lahko izognemo tako, da smo pozorni na
to, kaj jemo, tako da skrbno prebiramo deklaracije.
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Bastič
V soboto, 9. 11. 2013, je v Šoštanju potekalo državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
Našo šolo so zastopali trije učenci iz 9. razreda. Dosegli so naslednje rezultate: Paricia Petek
srebrno priznanje, Lara Đorđević srebrno priznanje in Gašper Trupej bronasto priznanje.
Čestitamo.

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 13 učencev. Bronasto priznanje sta dosegla Nejc Jeušnik, 9. c,
in Mojca Cvikl, 9. a.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Krajevni praznik KS Šmartno v Rožni dolini – Monika Dimec
V mesecu novembru je naša krajevna skupnost praznovala svoj praznik. Nastopile so vse sekcije
društva, podeljena pa so bila tudi priznanja najbolj zaslužnim krajanom.
Učenci naše podružnice so na prireditvi nastopili z ljudskim spletom Kamenčki spominov.

Tradicionalni slovenski zajtrk – Maja Drobnič Grosek
Že nekaj let je naša šola vključena v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Letos smo na ta dan
izvedli naravoslovni dan. Veliko smo se pogovarjali o zdravi prehrani ter zakaj je v današnjem
času vse bolj pomembna lokalna in neškropljena hrana. Pripravili smo si pogrinjke in si postregli
zajtrk. Posladkali smo se z domačim kruhom, mlekom, maslom in medom.
Nato nas je obiskala zeliščarka ga.
Vesna Petek Vodušek, ki nam je
pokazala veliko zdravilnih zelišč.
Učenci so jih lahko povonjali in
ugotavljali, zakaj se posamezna
uporabljajo.
Nato smo še likovno ustvarjali na
dano temo in nastale so prave
slikarske umetnine.
Dan je bil pester in zanimiv.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Tehniški dan – Maja Kovačič
Ker se bliža praznični december, smo se odločili,
da se lotimo izdelave novoletnih voščilnic. Učenci
so se razdelili v tri skupine in obiskovali delavnice
v učilnicah. Spoznali so nove tehnike izdelovanja
voščilnic. Pri tem so bili zelo ustvarjalni in spretni.
Nastale so čudovite voščilnice. Nekaj smo jih
namenili projektu Holiday Card Exchange, nekaj
Miklavževemu sejmu v Novi Cerkvi, nekaj pa jih
bomo pisali in poslali ob prihajajočih praznikih.
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Slovenski tradicionalni zajtrk – Nataša Čerenak
Tudi v letošnjem letu smo se priključili k vseslovenskemu projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.
Ob tej priložnosti smo si pripravili posebne pogrinjke. Zajtrkovali smo jabolko, med in maslo na
domačem kruhu ter pili domače mleko.
Na ta dan nas je obiskal tudi mladi čebelar Jernej Steničnik iz Socke . Predstavil nam je življenje
čebel, pridobivanje in pridelavo medu. Pokazal nam je pripomočke, ki jih pri svojem delu
potrebuje, in posnetke življenja čebel v panju. Otroci so zanj pripravili veliko vprašanj, na katera
jim je z veseljem odgovoril. Ob tej priložnosti se mu iskreno zahvaljujemo za njegov obisk na naši
šoli.

Plavalni tečaj v tretjem razredu – Suzana Jelenski Napotnik
Tretješolci so se letos udeležili plavalnega
tečaja, ki je potekal v Celju na bazenu
Golovec od 14. do 25. 10. 2013. V obsegu
dvajsetih ur so spoznali in se naučili
pravilnih tehnik plavanja, in sicer prsno,
hrbtno in kravl. Pri tem so bili prav vsi
učenci uspešni in so usvojili priznanja. V
plavanju, skokih v vodo in vodnih igrah so
nadvse uživali. Ob zaključku plavalnega
tečaja pa so svoje znanje plavanja
predstavili še staršem.
Podaljšano bivanje – Lidija Vrečko
Tudi v oddelku podaljšanega bivanja smo se pripravljali na veseli december in na vse dobre može.
Izdelovali smo novoletne voščilnice za Miklavžev sejem, krasili okna učilnic in pekli. Te dobrote ne
bi bile tako slastne, če ne bi imeli pomoči. Za to se iskreno zahvaljujemo našima krajankama,
gospe Majdi Špegelj in gospe Stanki Štravs.
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Kako hitro se obrnejo meseci. Še pred kratkim smo vam poročali o dejavnostih v jesenskih dneh, zdaj pa so
za nami že vse božične delavnice, obisk Božička in tudi novoletne počitnice.
V novem letu vam želimo veliko veselja, zabave, zdravja in radosti. Da pa se vas bo dotaknila sreča,
upoštevajte pesnikov nasvet.

“Sreča ima v daljave razpeta krila,
ki ne vedo ne kod ne kam.
K nikomur se ne bo z neba spustila,
če ji ne bo pomagal sam.”
N. Grafenauer

Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak
V petek, 13. Decembra 2013, so na šoli potekale
ustvarjalne delavnice za učence od četrtega do
devetega razreda. Delavnice so bile namenjene
nadarjenim učencem in vsem tistim, ki radi
ustvarjajo in razvijajo ročne spretnosti.
Udeležilo se jih je 14 učencev 4. in 5. razreda ter
48 učencev predmetne stopnje.
Učenci 4. in 5. razreda so izdelovali prašičke iz
fimo mase pod vodstvom gospe Leje Rezar,
novoletne okraske iz naravnih materialov pod
vodstvom gospe Metke Klinc, pod vodstvom gospe Vilme Ošlak pa aranžmaje iz orehovih luščin.
Učenci ostalih razredov so izdelovali jelenčke iz lesa pod vodstvom gospe Petre Strnad in gospoda Dušana Žgajnerja,
aranžmaje iz naravnih materialov pod vodstvom gospe Milene Jurgec, prašičke ter angelčke iz volne pod vodstvom
gospe Jožice Povše, sestavljanke iz lesa pa pod vodstvom gospoda Jožeta Žlausa.
Učenci so na delavnicah izdelali zelo lepe izdelke zase in za svoje bližnje ter dokazali, da so ustvarjalni, polni novih in
izvirnih idej.
Športni dan v 5. in 6. razredu – Urh Poteko
2. 12. 2013 so se učenci 5. in 6. razreda udeležili plavalnega športnega dneva na bazenu Golovec. S petimi razredi
smo opravili testiranje za bronastega delfina in z veseljem ugotovili, da je večina učencev sposobna odplavati vsaj dve
razdalji bazena in narediti še vmesno vajo. Učenci šestih razredov pa so bili deležni dolžinskega plavanja, saj so morali
plavati neprekinjeno 10 minut. Po končanih dejavnostih pa smo v velikem bazenu izvajali različne štartne skoke,
štafetne in druge igre, ki so primerne za bazen.
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Dan jezikov – Simona Šarlah
V evropskih državah smo 26. septembra letos obeležili dan jezikov. Z
znanjem tujih jezikov lahko sproščeno komuniciramo, sklepamo nova
prijateljstva in poznanstva, se lažje zaposlimo ter spoznavamo tuje dežele in
kulture. Ker se na Osnovni šoli Vojnik zavedamo, da nas različnost bogati, se
vsaj dveh tujih jezikov uči preko 200 učencev in učenk, mnogi med njimi pa
tudi tretjega. V okviru evropskega dneva jezikov smo med drugim sodelovali
tudi na natečaju Ob dnevu jezikov, ki ga je razpisal Mladinski center Celje, in
sicer s plakatom, ki sta ga izdelali Sonja Marguč in Nika Tamše Žmavc, učenki
9. razreda. Na natečaj je prispelo 18 plakatov, med vsemi pa je zmagal
plakat naše šole. Sonja in Nika sta se z mentorico Simono Šarlah udeležili
tudi otvoritve razstave prispelih plakatov, ki je bila 2. decembra, in prejeli
simbolično nagrado ob zmagi in potrdilo o sodelovanju na natečaju. Ob
uspehu in za ustvarjalnost jima iskreno čestitamo.
Ob dnevu jezikov pa se je naša šola prijavila še na en natečaj, ki ga je pod
imenom »Jeziki, ki me obdajajo« objavil Zavod za šolstvo na njihovem
Facebook‐profilu. Sodelovali smo s stripom »Spogledljivi Friderik« in na
podlagi všečkov ter odločitve strokovne komisije prav tako zmagali. Strip
»Spogledljivi Friderik« je nastal v okviru projekta Comenius. Gre za foto strip, v katerem so vse vloge odigrali učenci
in učenke naše sole pod mentorstvom Simone Šarlah in Gregorja Rojca, besedilo pa smo nato prevedli v šest jezikov:
turščino, češčino, slovaščino, poljščino, nemščino in angleščino. Strip si lahko v vseh jezikih ogledate na spletni strani
Osnovne šole Vojnik, na podstrani projekta Comenius. Za natečaj pa je Jure Uranič naredil kolaž vseh jezikov v enem
stripu.

Zbiralna akcija rabljenega tekstila – Rebeka Žagar
4. decembra 2013 je na OŠ Vojnik potekala akcija zbiranja rabljenega tekstila. Zbirali smo oblačila, obutev, modne
dodatke in hišne tekstilije ter skupno zbrali 240 kg.
Naša šola je akcijo izvedla v okviru projekta Tekstilnica, ki poskrbi, da je rabljen tekstil ponovno uporabljen. Na tem
in podobnih dogodkih se zbere ogromno tekstila, ki gre v ponovno uporabo v naslednjem vrstnem redu:
1. Lepo ohranjena in modna oblačila se izmenjajo na izmenjavah oblačil ali pa se podarijo v dobrodelne namene;
2. Slabše ohranjena oblačila ali nemoderna oblačila se presortirajo in pripravljajo za nadaljnjo uporabo (namenjeno
prodaji):
‐ nova oblačila in modni dodatki iz rabljenega tekstila;
‐ uporabni izdelki za dom;
‐ krpe za industrijo;
‐ drugi načini ponovne uporabe.
S podporo projekta Tekstilnica smo naredili nekaj dobrega
za naše okolje in soljudi.
Fotografije zbiralne akcije so objavljene tudi na Facebook
Tekstilnica in na spletni strani www.tekstilnica.si v
Galeriji.
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Izvedba novoletnega srečelova na OŠ Vojnik – Mojca Guček
Srečelov smo na šoli izvedli v torek, 24. 12. 2013. Donatorska sredstva za izvedbo srečelova sta zbirali Urška Kovač
Jurčenko in Mojca Guček. Pri izvedbi srečelova so pomagali še nekateri strokovni delavci: Vilma Ošlak, Ivanka Krajnc,
Špela Oprčkal, Olga Kovač in Majda Rojc. Pomagali so tudi naslednji učenci: Matej Jakopanec, Jaka Legvart, Maj
Blazinšek, Saška Kroflič, Urh Sitar, Urška Robič in Zara Ribič.
Izkupiček od prodaje srečk smo namenili obogatitvi Šolskega sklada OŠ Vojnik. Sredstva iz tega sklada lahko na
podlagi odobrene vloge prejmejo tiste družine, ki svojim otrokom ne morejo omogočiti obogatitvenega programa, ki
ga šola ponuja: šol v naravi, izletov ipd.
V mesecu januarju smo se vsem donatorjem tudi pisno zahvalili za sodelovanje pri izvedbi srečelova.
Ogled filma v kinu Planeta Tuš v Celju – Mojca Guček
V ponedeljek, 23. 12. 2013, so si učenci od 6. do 9. razreda v kinu Planeta Tuš ogledali sinhronizirani božično družinski
film Jelenček Niko 2. Uspeh prvega filma o jelenčku Niku je zahteval nadaljevanje. A kakšna zgodba bi se lahko kosala
s prvo, da bi bilo nadaljevanje enako zanimivo in kakovostno?
Producent in avtor scenarija HannuTuomainen pravi, da je dolgo razmišljanje o tem, kako naj se nadaljuje Nikovo
življenje, oziroma pred kakšno preizkušnjo bi se lahko znašel jelenček. Po tem, ko je našel očeta, je naslednji korak
seveda ta, da najde »pravo« družino. Čeprav želi, da bi se k njemu in njegovi mami preselil Skakač, ki je njegov
biološki oče, se stvari ne zavrtijo po njegovih načrtih. Mama se zaljubi v nekoga drugega in ta drugi ima sina, kar je še
huje. Otroci o tem pač nimajo besede in nove »brate« in »sestre«, če hočejo ali ne, morajo sprejeti. Seveda pa si
noben fantič, ki se bliža najstniškim letom, ob sebi ne želi malčka, tudi Niko ne. Želi si le eno, to pa je, da »bratca« ne
bi bilo.
Čuvanje otročjega bratca morda res ni najbolj prijetno, a ko ta izgine, se Niko zave svoje napake. S tem pa se prične
nova velika dogodivščina. Niko mora prevzeti odgovornost in zbrati ves pogum, da ga najde. Pri tem pa potrebuje
pomoč osebe, ki mu bo pomagala odrasti ter ga hkrati naučila, da sta topel dom in družina več kot vse drugo.
Obisk v 4. a razredu – Lidija Eler Jazbinšek
Učence 4. a razreda sta obiskali gospe Petra in Marija Boštjančič ter jim pokazali nekaj zanimivih in zabavnih
poskusov. Predstavili sta jim tudi postopek priprave vsestransko uporabnega ognjičevega mazila. Vsi učenci so ob
njunem vodenju pripravili svoje mazilo in ga shranili v lepe škatlice, ki so ga z dodanim receptom podarili staršem.
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Tekmovanje v znanju astronomije ‐ Tatjana Hedžet
V mesecu decembru je potekalo šolsko tekmovanje iz astronomije za Dominkovo priznanje.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 25 učencev 7., 8. in 9. razreda.
Bronasto priznanje so osvojili:
7. razred: Tadeja Žlaus, Nina Pintarič;
8. razred: Izak Ravnak, Adam Wahibi;
9. razred: Manca Prislan, Timea Štravs, Patricia Petek.
Na državno tekmovanje se je uvrstila Manca Prislan.
Čestitamo.
Novoletna prireditev OŠ Vojnik ‐ Lidija Eler Jazbinšek
Decembrskemu pestremu mozaiku dogodkov so svoj delež prazničnosti prispevali tudi učenci razredne stopnje, ki so
se predstavili na odru Kulturnega doma Vojnik.
Ko sončni žarki počasi izgubljajo svojo moč in se sonce skrije za hribe, je čas za pravljico in sanje.
Toda celodnevne dogodivščine otrokom večkrat ne dajo zaspati, zato jih domišljija ponese v svet navihanosti.
Takšen pravljični otroški svet so na novoletni prireditvi skušali pričarati nastopajoči s svojimi učitelji .
Drugošolci so z učiteljico Damjano Ferlic čas večerne zarje pripeli s pesmijo Svetlo sonce se je skrilo, ter nadaljevali s
spletom otroških rajalnih plesov in izštevank iz zakladnice ljudskega izročila.
Učenci dramskega krožka četrtega in petega
razreda, ki jih je vodila učiteljica Lidija Eler
Jazbinšek, so se
s petjem, plesom in igro
predstavili v pravljici o redoljubni luni in njenih
zvezdicah, ki se venomer jezijo na drugačne
zvezde packe. Po spletu različnih dogodkov pa so
zvezde packe ugotovile, da prijazne besede in
prijateljstvo premagajo vse ovire, zato so medse
povabili tretješolce učiteljice Maše Stropnik, ki so
vsem voščili z lepimi mislimi in željami za novo
leto.
Foto: Jure Vovk
Tako so otroci vse obiskovalce skušali povabiti v pravljični svet, kjer živijo zvezdice v miru in sreči ter se vsako noč, če
jim le oblaki ne ponagajajo, smejijo in svojo srečo delijo.
Otroci so zaključili z mislijo: «Le ozrite se v nebo in poiščite svojo zvezdo. Če boste dobro pogledali, boste videli da
vam maha in stresa na vas prgišče sreče.«
Obisk božička na razredni stopnji – Mateja Fidler
V praznično okrašeni avli smo s pesmicami o zimi ob spremljavi kitare priklicali Božička. Tudi on je zapel z nami. Nato
nam je povedal še zanimivo pravljico. Z zanimanjem smo mu prisluhnili. Po skupnem srečanju nas je obiskal še v
učilnicah, se z nami fotografiral in nas razveselil z bonboni iz velikega cekarja. Božiček nam je obljubil, da bo
prihodnje leto spet prišel, mi pa smo mu pomahali v slovo.
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Obisk Prirodoslovnega muzeja – Tatajan Hefžet
V soboto, 7. decembra 2013, so si učenci7., 8. in 9. razreda v okviru programa za nadarjene učence v Prirodoslovnem
muzeju v Ljubljani ogledali razstavo Mala telesa osončja ob prihodu »kometa ISON« in predstavitev novega
slovenskega meteorita, v digitalnem planetariju pa navidezno premikanje teles na nebu.
Po vsem tem so si ogledali Ljubljano ter se sprehodili čez mostove Ljubljanice.

Božiček piše pismo – Mateja Fidler
Učenci 2. a in 2. b razreda ter njihove učiteljice so za starše pripravili igrico Božiček piše pismo. V njej so s petjem,
plesom in deklamacijami prikazali, kako Božiček ob pomoči vetra piše pismo otrokom. Veter mu pripoveduje, kaj vse
otroci počnejo, da razveselijo svoje starše. Ob koncu igrice so vsi skupaj zapeli pesem Moja lučka gori. Starše so otroci
razveselili še z darilci in voščilnicami, ki so jih izdelali pri pouku.
Tekmovanje v znanju astronomije ‐ Tatjana Hedžet
V mesecu decembru je potekalo šolsko tekmovanje iz astronomije za Dominkovo priznanje.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 25 učencev 7., 8. in 9. razreda.
Bronasto priznanje so osvojili:
7. razred: Tadeja Žlaus, Nina Pintarič;
8. razred: Izak Ravnak, Adam Wahibi;
9. razred: Manca Prislan, Timea Štravs, Patricia Petek.
Na državno tekmovanje se je uvrstila Manca Prislan.
Čestitamo.
Božični koncert pevskih zborov – Emilija Kladnik Sorčan
Zadnjo nedeljo pred prazniki je OŠ Vojnik povabila vse ljubitelje petja na predpraznični koncert v šolsko telovadnico.
To je bila prva zborovska prireditev v novem prostoru, ki so ga poslušalci dodobra napolnili. Nastopili so: otroški zbori
razredne stopnje, mladinski in ženski zbor OŠ Vojnik, moški zbor in vokalna skupina Kolorina domačega kulturnega
društva ter gostje iz Šentjurja – VS Glasovir. Z vsemi v sestavi sodeluje Emilija Kladnik Sorčan. Ob spremljavi pianistk
in učencev – instrumentalistov so zazvenele božične pesmi, ki sta jih s spremno besedo povezovala Lara Anđelija
Đorđević in Tim Krhlanko. V sklopu prireditve je bila otvorjena tudi razstava podob Vojnika, ki jo je skupaj s šolo
organiziralo Turistično društvo Vojnik. Slike so delo domačih likovnih ustvarjalcev, ki so jih nesebično poklonili za
dražbo, katere izkupiček je namenjen Šolskemu skladu OŠ Vojnik.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Kjer so zvezdice doma – Nataša Čerenak
V prazničnem mesecu smo v ponedeljek, 16.12. 2013, za starše in krajane pripravili novoletno prireditev z naslovom
Kjer so zvezdice doma. Otroci so z igro, pesmijo in plesom rešili kraljestvo zlate lune in spet so zažarele zvezdice. Na
nebu smo poiskali zvezdo sreče, veselja, zdravja, prijateljstva in miru. Na ta poseben večer smo si segli v roke, se
zazrli v oči in drug drugemu zaželeli sreče in zdravja za leto, ki se na novo rodi.

Božiček na obisku – Nataša Čerenak
Zadnji dan pred novoletnimi počitnicami je naše pridne otroke obiskal Božiček. Družbo sta mu delala vila in škrat.
Nestrpno so ga čakali, nato z njim zaplesali, se poveselili in ga radovedno spraševali o njegovi pravljični vasici. Ker so
bili celo leto pridni, jih je obdaril z različnimi družabnimi igrami. Otroci so Božičku obljubili, da bodo celo leto ubogljivi
in da se bodo pridno učili.
Miklavžev sejem v Novi Cerkvi – Suzana Jelenski Napotnik
V mesecu novembru smo z otroki izdelali novoletne voščilnice, spekli praznične piškote in izdelali drobna darilca za
bližajoče se praznike. Z veseljem smo se odzvali povabilu Turističnega društva Nova Cerkev in se s svojimi izdelki
predstavili na Miklavževem sejmu, ki je bil 1. decembra v Novi Cerkvi. Učenci so lepo pripravili stojnice in se dobro
znašli v vlogi prodajalcev. Ob toplem čaju, pogovoru in prodaji je dopoldne minilo hitro in prijetno.
Nastop za Društvo upokojencev Vojnik – Lidija Vrečko
V začetku meseca decembra so otroci POŠ Socka s kratkim nastopom popestrili prednovoletno srečanje članom
Društva upokojencev iz Vojnika. Zapeli, zaigrali in zaplesali so ob nežnih zvokih zimske skladbice Zvezda, zvezda,
zvezdica in jim na ta način voščili vse dobro v novem letu.
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Športni dan – Maja Kovačič
23. 12. 2013 smo se s kombiji odpeljali na drsališče v Šoštanj. Izposodili smo si drsalke in se podali na ledeno ploskev.
Veliko otrok je prvič stalo na drsalkah, tako da je bilo na drsališču res zabavno. Drsali smo ob ograji, se naučili
»limonco«, nekateri pa so drsali tudi okoli
ovir. Ker je bilo na drsališču hladno, smo se
okrepčali s toplim čajem in palačinkami.
Iz Šoštanja smo se peljali z vlakom do Celja,
od tam do Socke pa z avtobusom. Na
železniški postaji v Šoštanju smo videli
prometnika, ki je še ročno spuščal in
dvigoval zapornice. Vožnja z vlakom je bila
prijetna in za nekatere otroke tudi prva.
Ogledali smo si železniško postajo, tire in
vozni red.
Na športnem dnevu smo doživeli veliko
lepega in zanimivega.

Mednarodni project Holiday Card Exchange – Maja Kovačič
V letošnjem šolskem letu že četrtič sodelujemo v mednarodnem projektu Holiday Card Exchange.
Otroci pripravijo voščilnice za svoje prijatelje po svetu, vanje napišejo voščilo, se predstavijo, predstavijo naše navade
in običanje ob praznovanju božiča in novega leta ter predstavijo Slovenijo. Ob prebiranju voščil in pisem sodelujočih
šol spoznavajo običaje, navade in praznovanja drugih držav.
Letos si z name dopisujejo učenci iz ene šole iz Rusije in Belorusije, dveh šol iz Taiwana, iz Velike Britanije, ZDA
(Indianapolis) in iz Ukrajine. Voščila nam je poslalo okoli 460 otrok.
Mi smo za svoje nove prijatelje v šoli izdelali voščilnice, v katere smo napisali voščilo v slovenskem in angleškem
jeziku, napisali pismo v angleščini, pripravili pakete, v katere smo priložilli tudi promocijski material o Sloveniji (zanj
se lepo zahvaljujemo TIC‐u Celje) in jim to poslali.

24. decembra smo odprli pakete, ki so na našo
prispeli od drugod. Prebrali in ogledali smo si
voščilnice ter pošto, ob koncu dneva pa domov
odnesli voščilnice z dobrimi željami naših
prijateljev.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Obisk Božička v kulturnem domu – Monika Dimec
Tudi letos je otroke naše krajevne skupnosti obiskal Božiček ter jim prinesel darila, ki so jih pripravile marljive članice
Rdečega križa.
Učenci gledališkega krožka so otrokom zaigrali igrico Hop v pravljico, ki so jo z navdušenjem spremljali.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Monika Dimec
V mesecu decembru so učenci naše podružnice sodelovali na tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Bronasto
priznanje so osvojili naslednji učenci:
2. razred: Nika Brezlan, Eva Cvikl;
3. razred: Jan Kotnik, Kiara Lojen, Nika Podgoršek;
5. razred: Lara Vozlič.
Poredna na božič – Maja Drobnič Grosek
Letošnja božično‐novoletna proslava z naslovom Poredna na božič je potekala v sproščenem vzdušju dveh škratov, ki
sta bila vsak božič zelo poredna. Šele skozi celo popotovanje po pravljičnih deželah sta se spametovala in ugotovila,
da je dobro delo in prijazno srce ključ do uspeha ter osebnega zadovoljstva.
Učenci so nastopali z dramskimi, plesnimi in pevskimi točkami, zato je bila celotna proslava zelo zanimiva.
Obisk Božička in proslava ob dnevu samostojnosti – Maja Drobnič Grosek
Najbrž so bili naši otroci zopet zelo pridni, saj nas je tudi letos obiskal Božiček. Prinesel nam je nekaj sladkih dobrot. Z
njim smo tudi zapeli.
Pripravili smo tudi kratek program v počastitev dneva samostojnosti.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Prednovoletna prireditev Imejmo se radi ‐ Ida Grobelnik
Ko se prižgejo praznične lučke, ko so izložbe trgovin vabljivo okrašene, ko doma iz kuhinje zadiši po sveže pečenih
piškotih, takrat je december.
Prazniki že trkajo na vrata. Že razmišljamo o darilih. Mi smo naklonjeni majhnim, a dragocenim, takšnim, ki jih
pripravimo sami. Takšnim, ki so pripravljena z ljubeznijo in radostjo. Našim staršem, krajanom in gostom smo podarili
prireditev, ki jo je četrtošolec Anžej otvoril s tole pesmico:
Nekoč, že dolgo je tega,
v deželi res ne vemo kje,
živela je družinica,
imela je prelep TV.
Vsi, ki so jih poznali, so jim rekli: 'Pridi!
Ugasni škatlo in se mal' razmigi.
Pojdi ven na sveži zrak.
in ne bodi tak bedak.'

Šolarjem so družbo na odru delali otroci vrtca in
naš nekdanji učenec Nejc Cehner, ki je danes
član simpatičnega ansambla Klateži.
Obiskovalcem smo želeli sporočiti, da življenje deluje najbolje takrat, kadar smo srečni, kadar se imamo radi.
Pogosto je za to potrebno zelo malo.
Miklavžev sejem ‐ Petra Ofentavšek
Vsako leto Turistično društvo Nova Cerkev organizira Miklavžev
sejem . Na njem se poleg lokalnih izdelkov in njihovih avtorjev
predstavijo tudi učenci. Otroci so na sejmu predstavili svoje
izdelke. Za vsakega obiskovalca pa so pripravili tudi miklavževo
šibo. Hladno vreme so preganjali s čajem in prežgano juho.

Gospodinjski krožek ‐ Natalija Mažič
Spretni prstki, vztrajnost ter občutek za vse lepo in naravo združujeta
vse tiste, ki obiskujejo gospodinjski krožek. V letošnjem šolskem letu
smo v toplejših dnevih preživeli ure krožka zunaj, največkrat kar v
gozdu. V tem hladnem vremenu, ko se že tudi narava pripravlja na
zimo, pa se urimo v različnih dejavnostih, in sicer od priprave različnih
prigrizkov, sejanju, izdelavi venčkov in šivanju. Najbolj smo uživali v
božični peki piškotov, s katerimi smo razveselili še ostale sošolce. Z
vsem izdelanim smo zelo zadovoljni in ponosni.
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Novoletne delavnice ‐ Jolanda Klauški
V mesecu decembru so se tudi učenci v OPB pripravljali na novoletno vzušje.
S pomočjo staršev in gospe Ines Kroflič, ki je vodila delavnico, so ustvarili čudovite namizne dekoracije. Prvošolci so
ustvarjali z umetnikom Jožetom Žlausom. Spoznali so posebno grafično prešo, ki jim je bila v pomoč pri izdelovanju
novoletnih voščilnic. Drugošolci so izdelali okraske iz slanega testa za božično jelko , v petem razredu pa so učenci
poskrbeli za moderno oblikovan adventni venček.

Obisk Božička –Natalija Mažič
Vsi na POŠ Nova Cerkev smo se veselili prihoda Božička. Ta nas je s svojim
pravljičnim spremstvom razveselil 24. 12. 2013. Pokazali smo mu, kako smo
pogumni, koliko znanja o njegovi deželi premoremo ter kako dobro pojemo in
plešemo. Ker je ocenil, da smo se vse leto res trudili, nam je podaril igrače. Zato smo mu neizmerno hvaležni, saj so
nam zelo všeč.
Otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev –Sabina Penič
Zadnje dni starega leta smo z našim otroškim pevskim zborom sodelovali na novoletnem koncertu Pihalne godbe
Nova Cerkev v večnamenski dvorani. Dve uri trajajoč koncert smo zaključili s pesmima v sodelovanju z ansamblom
Klateži in pihalno godbo ter tako veselo zakorakali v novo leto.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Mesec je naokoli in pred vami nov Vojč poroča. O različnih tekmovanjih, kulturnih in naravoslovnih
dnevih, učnem uspehu, vragolijah na snegu in še čem vam poročamo v njem. Prijetno branje vam
želimo.
Deklice na četrtfinalu državnega prvenstva v košarki ‐ Robert Suholežnik
21. in 22. januarja letos je potekalo v naši dvorani četrtfinale državnega prvenstva v košarki za starejše dečke in
deklice. Obe ekipi sta bili uspešni, saj sta se uvrstili v polfinale državnega prvenstva. Dečki so osvojili drugo, deklice
pa prvo mesto. Čestitamo vsem nastopajočim in zahvala gledalcem za športno navijanje.

Matematična delavnica – Petra Strnad
V petek, 17. 1. 2014, je v času med 15.45 in 18.30 potekala 3. matematična delavnica. Učenci so se ob 15.45 zbrali v
jedilnici šole, kjer jim je gospa Leonida Godec Starček zastavila nagradno vprašanje. Zanimalo jo je, kako bi lahko s
pomočjo šestih enako dolgih palčk sestavili štiri enakostranične trikotnike. Učenci so se z zanimanjem lotili
reševanja problema. Prvi, ki je nalogo pravilno rešil, je bil Aleks Nezman. Prejel je simbolično nagrado. Po nagradni
igri so se učenci razporedili po učilnicah in skupaj z učiteljem ter učiteljicami reševali problemske naloge iz
matematičnih tekmovanj.
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje ‐ Amalija Kožuh
Letos so bili tekmovalci » v naročju besed » znanih slovenskih pesnikov in pesnic: Toneta Pavčka, Andreja Rozmana,
Bine Štampe Žmavc, Ervina Fritza, Saše Vegri in Nika Grafenauerja. Skupaj s svojimi mentoricami so se pripravljali na
šolsko tekmovanje, ki je bilo 4. decembra 2013.
Tekmovanja so se udeležili 103 učenci z razredne in predmetne stopnje. Bronasto Cankarjevo priznanje je osvojilo
38 učencev, in sicer:
2. razred (12): Hana Ravnak, Nika Brezlan, Ožbej Vačovnik Kotnik, Eva Cvikl, Katarina Krivec, Manca Maslo, Maša
Mužar, Ana Pogladič, Nuša Ropič, Špela Špegelj, Živa Bračun, Eva Katarina Pavšer;
3. razred (7): Špela Ramšak, Tara Bukšek, Jan Kotnik, Kiara Lojen, Aleksej Koprivnik, Jakob Pehar, Nika
Pogoršek;
4. razred (4): Pina Berk, Vid Benčina, Urška Požin, Pia Vrečko;
5. razred (3): Ava Boštjančič, Luka Ravnak, Lara Vozlič;
6. razred (4): Tia Krhlanko, Kamil Wahibi, Mia Marguč, Eva Potočnik;
7. razred (3): Anja Kitek, Evelina Pristovšek, Špela Gosnik;
8. razred (3): Nastja Zupanc, Adam Wahibi, Ema Žilavec;
9. razred (2): Tinkara Žnidar, Timea Štravs.
Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 23. januarja v Šempetru v Savinjski dolini, sta se uvrstili Nastja Zupanc, 8. d in
Tinkara Žnidar, 9. b. Uradnih rezultatov še ni.
Vsem dobitnikom bronastih priznanj čestitamo in jim želimo, da bi še naprej odkrivali bogastvo, lepoto pesniškega
jezika v pesmih slovenskih pesnikov.
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Državno tekmovanje iz astronomije – Tanja Hedžet
11. januarja 2014 je v Murski Soboti potekalo državno tekmovanje iz astronomije, ki se ga je udeležila tudi Manca
Prislan iz 9. a razreda.
Manca je dosegla odličen rezultat, saj se je uvrstila na 4. mesto med sto tekmovalci ter dosegla zlato Dominkovo
priznanje. Hkrati je dobila 3. nagrado, ki jo bo prejela na slovesni podelitvi 25. maja 2014 v Ljubljani.
Čestitamo.
Tehniški dan v 7. razredu – Vilma Ošlak
V petek, 31. januarja, so imeli učenci sedmih razredov tehniški dan na temo alternativni viri energije. Ta dan so
izdelovali avtomobilček iz odpadne embalaže, spoznali nekaj praktičnih primerov uporabe alternativnih virov
energije, izkoriščanje sončne, vodne in vetrne energije ter energije biomase.

Učni uspeh na 1. redovalni konferenci ‐ Majda Jelen

PODRUŽNIČNE ŠOLE

UČNI USPEH OB 1. KONFERENČNEM OBDOBJU ZA CELOTNO ŠOLO
Šola
SKUPAJ
POŠ in RS
PS
SKUPAJ

Razred

Število
otrok

Število
pozitivnih

Učni
uspeh

1. – 5.

387

385

99,5

6. – 9.

299
686

266
651

89,0
94,9
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Gledališka predstava za osmošolce – Amalija Kožuh
V ponedeljek, 6. januarja, so si učenci 8. razredov v SLG
Celje ogledali gledališko predstave uspešne angleške
pisateljice Jacqueline Wilson Skrivnosti v režiji Mateje
Koležnik.
Pri uri slovenščine smo učitelji učence pripravili na obisk
gledališča, saj je le‐tega večina učencev obiskala prvič.
Pogovorili smo se o predstavi, kdo so ustvarjalci vsake
gledališke predstave, o gledališkem bontonu. Menimo, da
je treba gledalca vzgajati od malega.
Predstava Skrivnosti je govorila dveh dekletih (ena je bila
iz bogate, druga iz revne družine), ki se srečata in zaupata
svoje težave. Predvsem so to starši, ki vidijo samo svoje
življenje, ne najdejo pa časa za pogovor z otroki. Najstnici
sta želeli svet odraslih vrniti v normalne družinske razmere. Ker sta bili iznajdljivi in vztrajni , jima je na koncu
predstave to uspelo.
Predstava je bila zanimiva predvsem zaradi poenostavljene scene in igralcev. Pet igralcev je s pomočjo mask oz.
velikih glav, ki so bile že prave kiparske skulpture, preigravalo 12 vlog. Vloge so igralci hitro in kar malce
skrivnostno zamenjevali za vrtljivo steno z dvema vhodoma. V enem od prizorov smo gledalci imeli priložnost videti,
kako poteka zamenjava likov. Prikazali so se namreč odrski delavci, ki so kot po tekočem traku urejali podobe
igralcev.
Učencem je bila predstava všeč zaradi zgodbe in ker so prvič lahko videli ozadje nastanka gledališke predstave.

Angleški vikend ‐ Gregor Rojc
Tudi letos smo se odločili organizirati t.
i. »Angleški vikend« za učence 8. in 9.
razreda. Udeležilo se ga je 50 učenk in
učencev, ki imajo povprečno oceno iz
znanja angleščine 4,5 ali več. Z delom
smo pričeli v petek, 31. 1. ob 14. uri.
Pridružila se nam je predavateljica
Kirsten Hempkin z Univerze v Mariboru.
Ker je po rodu Škotinja, so otroci
spoznali narečje, s katerim se pri pouku
ne srečajo. Ob 18. uri so si v Mariboru
ogledali muzikal, ki so ga pripravili dijaki
II. gimnazije Maribor. Predstava je bila odlična. O njej so se lahko na poti domov pogovorili z učiteljicami: Nevenko
Drofenik, Dragico Filipčič, Vesno Kolin in Jelko Kralj. Večerji v naši jedilnici je sledil ogled angleškega filma z
angleškimi podnapisi. Vsebina filma je bila izhodišče za dve delavnici, ki so ju pod budnim očesom gospe Šarlah
vodili predsednik šolskega parlamenta Tim Krhlanko ter podpredsednica Lara Đorđević in kot gosta naša bivša
učenca Tilen Dobovičnik ter Marjeta Štrljič. V zgodnjih jutranjih urah smo končno malo potonili v spanec.
Po pravem angleškem zajtrku so se začele tri delavnice – glasbena, in sicer pod vodstvom gospe Vesne Kolin, na
kateri so otroci sami napisali besedili za dve znani glasbeni podlagi. Na prav poseben način so otroci angleščino
obdelali z gospo Matejo Novak, z gospodom Grego Rojcem pa so pripravili tradicionalno ameriško pecivo, ki so ga z
mlekom servirali staršem ob zaključku dejavnosti. Ob 10. uri sta besedo prevzela predstavnika ameriške ambasade
− major Charles Beatty in major Matt Manning. Predavanje in pogovor z njima sta bila zanimiva in poučna.
Opoldne smo se poslovili z občutkom, da smo koristno in prijetno preživeli del vikenda.

4
Stran letnika IX - 49

Tehniški dan zaa petošolce – Jure Štoko
ovnik
o se oddelkii petih razreedov odpravvili v
V torek, 28.11. 2014, smo
uzej premoggovništva Velenje. Po
ot nas je vvodila v tem
mno
Mu
podzemlje. Ogledali smo si
s zanimiv prikaz težaškeega rudarskkega
poklica. Poseb
je napravilla simulacij a eksplozije
ben vtis
e v
pre
emogovniku,, rudarska malica
m
v najgloblji jedilnicci v Slovenijii ter
vraatolomna vožnja z vlakom
m. Na koncu smo se z dvvigalom vrnili po
jaššku nazaj na površje.
oučno dopo
Priijetno in po
oldne smo zaključili s ˝knapovskkim˝
pozdravom. Srrečno!
t
dan
n v 9. razredu
u – Polona Bastič
B
4. tehniški
V petek, 31.1. 2014, so učenci devetiih razredov obiskali seje
em Informattiva. Ta na eenem mestu
u ponuja preegled
izo
obraževalnih programov od srednjih šol do visokkošolskih in podiplomskih
p
h programovv, dodatnega
a izobraževan
nja in
usp
posabljanja, jezikovnih teečajev, vseživljenjskega uučenja itd.
De
evetošolci so na sejmu do
obili mnogo informacij
i
o različnih pokklicih, ki jim bodo olajšalee nadaljnjo izbiro.
Naato smo odššli v Prirodo
oslovni muze
ej, kjer smo si najprej ogledali obččasno
razzstavo Živelaa evolucija! Ob
O modelu dinozavra
d
v nnaravni velikkosti in neka
aterih
oriiginalnih fossilnih ostankkih smo iska
ali odgovoree na vprašaanja, ki so si jih
zasstavljali učen
njaki, preden
n je Charles Darwin spooznanja pove
ezal v znamenito
evo
olucijsko teo
orijo.
Sle
edila je delaavnica na teemo paleonttologije, kje r smo v roke dobili od
dlitek
maamutovega zzoba in se čudili njegovi obliki,
o
velikossti ter teži.
Zad
dnji ogled p
pa je bil naamenjen najatraktivnejšiim predmettom, ki jih hrani
Naarodni muzej Slovenije. Tako smo občudovali
o
nneandertalče
evo piščal, vaško
v
situlo, pozlačen
n kip emonskega meščan
na in čisto prravo egipčansko mumijo..
Kulturni dan v 6. razredu – Emilija Klad
dnik Sorčan
V petek, 31. 11., smo izveedli kulturni dan za učeence 6.razred
da. Obiskali smo
ubljano, in sicer najprej Mestni
M
muze
ej, kjer smo sse ob zanimiivi razstavi srrečali
Lju
z življenjem
ž
m
mostiščarjev in
i si ogledali znamenitoo, 5200 let sttaro leseno kolo.
Naato smo v Gallusovi dvo
orani Cankarjevega dom a spremljali zanimiv koncert
Glaasbena tortaa, ki so ga izvedli vrhu
unski slovensski umetniki. Skozi razzlična
obdobja so nam predstavili glasbila, zasedbe in zvvrsti, program pa je duhovito
na Marija Miitić. Nazadnjje smo se usstavili še v Botaničnem
B
vrtu,
povezovala An
er sta nas ččakali zanimiva delavnica, razstava na temo če
ebel in pa ogled
o
kje
tro
opskega rastlinjaka. Čeprrav je bilo vreme zelo n eprijazno in program močno
natrpan, smo v Ljubljani izvedeli veliko novega s ppodročja zgo
odovine, glasbe in
naravoslovja teer odšli domov z dobrimi vtisi.
Šolsko tekmovvanje iz kemiije za Preglova priznanjaa – Edi Fidlerr
o tekmovanje iz kemije. Letos smo ga
g 20. Januarrja, tekmovallo pa je 31 učencev iz 8. in 9.
Vsaako leto na ššoli izvedemo
razzreda. Matej Gobec, Nejcc Jeušnik in Mojca
M
Cvikl sso se uvrstili na državno tekmovanje,
t
, ki bo v mesecu marcu na
n OŠ
Lju
ubečna. Upam
mo, da bodo
o uspešni tud
di tam. Želim o jim veliko znanja in sre
eče.
Oggled gledališkke predstave
e Pika Nogavvička _ Milannka Kralj
Tudi letos smo se razveselili novice, da bomo odšli v gledališče. Pred nami je mesec febrruar, z njim pa
p slovenski
kulturni praznik. Obisk gled
dališča, hram
ma kulture, jee bil zato za vse
v učence ra
azredne stoppnje še toliko
o bolj
dobrodošel.
oznana iz knjiig in filma. To
okrat smo joo spoznali še v igrani oblikki. Pika, Anicca in Tomaž so
s nas popeljjali
Pikka nam je po
ob zanimivi kullisi v njen sveet vragolij in hudomušnihh idej. Uživali smo v igri in nastopajočče nagradili z aplavzom.
Polni lepih vtisov smo se vrrnili domov.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO
Zimski športni dan – Monika Dimec
Zaradi novozapadlega snega smo se zadnjo sredo v januarju na naši podružnici odločili, da bomo izvedli zimski
športni dan. S sankami, lopatkami in bobi smo se dobre volje odpravili na bližnji hrib. Spuščali smo se po strmini in
se zelo zabavali. Vmes smo si vzeli odmor, da smo si pogreli premražene

dlani in se ogreli s toplim čajem,
ki ga je skuhala naša prijazna
kuharica Manca. Nato smo
nadaljevali z zimskimi radostmi.
Utrujeni in rdečih ličk smo se
vrnili v šolo.

Planinski pohod na Gore – Mojca Podjavoršek
V soboto, 11. 1. 2014, smo se s planinskim krožkom POŠ
Šmartno v Rožni dolini odpravili na pohod na Gore.
Druženje smo začeli v Celju na železniški postaji, od koder
smo se z vlakom odpeljali do Hrastnika. Tam smo vzeli pot
pod noge in se po označeni gozdni in travniški planinski
poti vzpenjali proti Goram. Vmes smo občudovali zimsko
naravo, ki je bila še brez snega, a kljub temu zanimiva. Na
delu gozdne poti je veter spihal na kup toliko listja, da
nam je segal do pasu. Ko smo prispeli na vrh, smo
pomalicali, se odpočili in napisali dnevnike. Tudi za igro je
bilo nekaj časa. V dolino smo vrnili po drugi poti, saj smo
se namenili v Zidani Most. Tam smo imeli dovolj časa za
pogovor in igro, ker nam je vlak odpeljal pred nosom in smo morali počakati na naslednjega. Naše druženje se je
zaključilo na železniški postaji v Celju, kjer so otroke že čakali starši.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Sankanje ‐ Ida Grobelnik
Čakali smo in čakali ter končno dočakali dan, ko je naš sankaški hrib pokril sneg. 29. januarja smo »Petračev hrib« v
Novi Cerkvi popolnoma zgladili. Pripravili smo tudi vse rekvizite za izdelavo snežaka. To nam je v naslednjih dneh
prekrižalo slabo vreme. Upamo, da nam zima še nakloni kaj snega.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Učimo se malo drugače – Suzana Jelenski Napotnik
Tretješolci so pri predmetu spoznavanje okolja spoznavali čutila.
Spoznali so uho, čutilo za sluh, in oko, čutilo za vid. Učenka Tara nam
je predstavila posebno izdajo knjige Zakaj so zebre progaste, ki je zapisana v Braillovi pisavi.
Spoznali so še knjigo Govorica rok, priročnik za učenje znakovnega jezika. Skupaj smo se naučili
kar nekaj besed v znakovnem jeziku. S pomočjo ipoda pa smo preko slušalk poslušali in gledali tolmača, ki je s
kretnjami rok predstavil besedilo Živeti v
mestu (Muzej novejše zgodovine v Celju)
in Foto Atelje Josipa Pelikana. Tari smo se
zahvalili za vse izkušnje in nova spoznanja.

Predstavitev plakatov – Suzana Jelenski Napotnik
Učenci 3. razreda so se učili izdelovati plakate. Plakati so postopoma nastajali v
šoli, v dveh tednih so jih tudi vsi izkušnje. Pri predstavitvi različnih življenjskih
okolij, ki so jih predstavljali na plakatih, so nekateri svojo predstavitev obogatili s
predmeti, ki so značilni za določeno življenjsko okolje. V razredu smo pripravili
razstavo plakatov in na ogled povabili še prijatelje iz ostalih razredov. Pri
izdelovanju plakatov so bili učenci samostojni, iznajdljivi, natančni in vztrajni.
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Najbolj norčavi mesec je za nami. Zimske počitnice, ki pa so bile bolj pomladno
obarvane, tudi.
Kaj vse smo počeli v najkrajšem mesecu v letu, vam predstavljamo v tej številki Vojča.
Pa prijetno branje vam želimo.
Sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek
V torek, 18. februarja 2014, je v zbornici OŠ Vojnik potekal drugi sestanek Sveta staršev v tem šolskem
letu, ki se ga je udeležilo 25 predstavnikov. Zapisnike vseh sestankov si lahko preberete na spletni
strani OŠ Vojnik v rubriki Svet staršev.
Slovenski kulturni praznik – Barbara Ojsteršek Bliznac
Ob slovenskem kulturnem prazniku so učenci izbirnega predmeta Vzgoja za medije – radio pripravili
radijsko oddajo, ki so jo posvetili poeziji. Predstavili so pomen kulturnega praznika, njegovo zgodovino,
recitirali so pesmi Franceta Prešerna, Saše Vegri in drugih slovenskih pesnikov, nekaj učenk naše šole
pa je predstavilo tudi svoje pesmi in svoj pogled na književnost.
Medobčinsko tekmovanje v košarki za mlajše dečke in deklice – Robert Suholežnik
Ekipa mlajših dečkov je na medobčinskem prvenstvu osvojila tretje mesto in končala svoje tekmovanje.
Ekipa mlajših deklic je na medobčinskem prvenstvu osvojila drugo mesto in nadaljevala tekmovanje na
finalu področnega prvenstva. Osvojila je četrto mesto in končala tekmovanje. Vsem nastopajočim
čestitamo.
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Roditeljski sestanek za starše pevcev mladinskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan
6. 2. 2014 smo organizirali kratek sestanek za starše pevcev, na katerem smo jih seznanili z nalogami, ki
čakajo mladinski zbor do konca šolskega leta. Starši so dobili vsa ustrezna pojasnila v zvezi z
intenzivnimi vajami v Gorenju in gostovanju na Češkem.
Kulturni dan v 9. razredu – Emilija Kladnik Sorčan
12. 2. 2014 so devetošolci obiskali SNG Maribor in si ogledali operno predstavo Ljubezenski napoj
italijanskega skladatelja Donizettija. V skladu z načrtom, po katerem bi naj skozi leta osnovnega šolanja
spoznali različne kulturne ustanove, so se tako srečali z zahtevnim žanrom klasične operne umetnosti.
Učenci so predstavo v glavnem lepo sprejeli, saj je bila režija postavljena v sodobno okolje, svoje pa je
dodala tudi komična in vedno aktualna vsebina ter odlični izvajalci.
Valentinov ples – Majda Rojc
Učenci osmega in devetega razreda so imeli na predvečer praznika ljubezni Valentinov ples.
Organizacijo je prevzel šolski parlament in brezhibno pripravil vse potrebo za dobro vzdušje vseh
navzočih. DJ je »vrtel« odlično glasbo ob igri luči in čarobni meglici. Po treh urah zabave so učenci
zadovoljni odšli domov s prisluženo obljubo, da imajo lahko še večkrat popoldanski ples.
Intenzivne pevske vaje mladinskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan
Od 21. do 23. 2. 2014 so bili pevci mladinskega zbora v Centru obšolskih dejavnosti Gorenje na
tradicionalnem pevskem vikendu. Ob pomoči korepetitorja Uroša Jurgca so z zborovodkinjo Emilijo
Kladnik Sorčan naštudirali program za revijo, koncert in gostovanje na Češkem. Prizadevno delo čez
dan so nadgradili z večernimi zabavnimi aktivnostmi, ki sta jih domiselno pripravila in obogatila z
nagradami ga. Milena Jurgec in g. Aleš Kolšek. Na srečo so napornemu vikendu sledile zimske počitnice,
da so pevci lahko nabrali novih moči za naloge, ki jih čakajo v naslednjih mesecih.

Naravoslovni dan v 9. razredu – Polona Bastič
V četrtek, 13. 2. 2014, so imeli učenci 9. razredov naravoslovni dan na temo genetika. Izvajali smo ga
na šoli, delo pa je potekalo v treh delavnicah. V prvi so učenci spoznavali in reševali naloge z rodovniki.
V učilnici za kemijo so izolirali molekulo DNA iz brokolija. Tretja delavnica je bila namenjena krvnim
skupinam in krvodajalstvu. Tu se nam je pridružil tudi poklici reševalec g. Selimir Čopiča iz Ljubljane, ki
nam je zaupal svoje izkušnje s terena. Učenci so z velikim zanimanjem spremljali dogajanje v
delavnicah in v njih aktivno sodelovali. Naravoslovni dan je bil poučen, izvedeli smo veliko zanimivih
stvari, ki nam bodo še kdaj v življenju prišle prav, so na koncu strnili vtise devetošolci.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Delo gledališkega krožka – Monika Dimec
V mesecu februarju je imel gledališki krožek naše podružnice dva nastopa.
Obakrat so mladi igralci odigrali igrico Hop v pravljico.
Prvi nastop smo izvedli dva dni pred kulturnim praznikom za otroke vrtca Mavrica iz Vojnika. V
Kulturnem domu Vojnik so malčki z navdušenjem spremljali igrico in zraven zavzeto sodelovali. Za
nagrado so mladi igralci prejeli darilca, ki so jih bili zelo veseli.
Drugi nastop pa smo izvedli v Osrednji knjižnici Celje. Tudi tu so malčki pozorno spremljali predstavo.

Srečanje podružnic – Maja Drobnič Grosek
Tudi letos smo se vse tri podružnice odločile, da se za naš kulturni praznik, to je 8. februar, poveselimo
in združimo. Tokrat smo se zbrali pri naši najmanjši podružnici – Socki.
Vse podružnice smo pripravile kratek program, zato je bilo tisti dan zelo pestro. Veliko se je pelo,
plesalo in smejalo. Na koncu pa smo se preizkusili tudi v igri Lepo je biti milijonar na temo Franceta
Prešerna.
Šola gostiteljica nas je nato pogostila s sokom in piškoti ter nam razkazala njihovo lepo šolo. Kmalu je
bil čas za odhod in obljubili smo si, da se naslednje leto zopet srečamo.
Pustno rajanje – Marjana Pikelj
Že kar nekaj let zapovrstjo se tudi z učenci
naše šole udeležujemo pustnega karnevala
v Novi Cerkvi. Letos smo se odločili, da se
predstavimo s skupinsko masko, in sicer
rdečimi
mušnicami.
Pred
zimskimi
počitnicami smo z učenci pripravili pikčaste
klobučke, s sodelavkami in še z dvema
krajankama pa smo poskrbele za oblačila
mušnic. Na karnevalu smo preživeli prijetno
pustno soboto in nato nadaljevali s pustnim
rajanjem tudi v torek, ko smo izvedli
povorko po našem kraju.
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Ogled stare kmečke hiše na Brezovi – Marjana Pikelj
Na poti med Vojnikom in Šmartnim leži naša krajevna znamenitost, to je več kot 200 let stara kmečka
hiša. Z učenci 1. in 2. razreda smo se peš odpravili do nje. Ogledali smo si zunanjost hiše, poljsko
stranišče ter prostore, predmete in pohištvo v njej, saj je še vse takšno, kot je bilo tedaj, ko so v njej še
prebivali ljudje. Ob topli krušni peči smo se v »hiši« pogreli ob čaju in posladkali s pecivom, za kar se
gostiteljici Ireni Kožuh iskreno zahvaljujemo. To je bilo prijetno srečanje z našo kulturno dediščino.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Srečanje ob kulturnem dnevu ‐ Petra Ofentavšek
Na podružnični šoli Socka smo se družile vse
podružnice ob Prešernovem dnevu. Uživali smo ob
glasbenih, plesnih in dramskih prizorih. Skupaj smo
zapeli tudi himno. Na koncu smo se pomerili še v
kvizu, seveda je bila tema o našem jezičnem
dohtarju Prešernu. Prijazno so nam razkazali šolo,
nas postregli s sokom in keksi. Z avtobusi smo nato
vrnili v šole veseli, da se prihodnje leto snidemo v
Novi Cerkvi.
Delavnice s starši – Ida Grobelnik
V februarju so otroci skupaj s starši in učiteljicami ustvarjali pustne kostume, s katerimi smo se
predstavljali na 27. tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Pri barvanju kostumov nam je
pomagal gospod Peter Špegelj. Za en dan smo se spremenili v polže, konje, ekipo Bacek Jon in kolesarje
s posebnimi ročno izdelanimi kolesi.
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Naravoslovni dan v 1. razredu ‐ Sabina Penič
Prvošolci smo življenje nekoč spoznavali v Sorževem
mlinu. Sami smo v košarah v staro hišo prinesli drva,
zakurili v štedilniku in pristavili vodo za domač čaj. Gospod
Oton Samec nam je pokazal veliko starih predmetov, ki so
jih uporabljali v starih časih. Pripovedoval nam je, kako so
nekoč preživljali mrzle zimske dni. Nekaj tega smo
podoživeli tudi mi, ko smo se greli na krušni peči in
poslušali Otonove pripovedke. Okrepčali smo se z
domačim kruhom, medom in zeliščnim čajem.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Pustne delavnice – Maja Kovačič
V torek, 11. februarja, smo v popoldanskem času na šoli izvedli delavnice, na katere smo povabili tako
starše kot učence. Ob prijetnem druženju smo izdelali pustne kostume na temo šolskega učnega
čebelnjaka, ki smo ga lansko leto pridobili na natečaju. Zahvaljujemo se staršem in gospodu Petru
Špeglju za pomoč pri izdelavi pustnih mask, kartonaži iz Slovenske Bistrice pa za donacijo kartona in
škatel.
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Srečanje v Socki ob kulturnem prazniku ‐ Nataša Čerenak
Na dan pred slovenskim kulturnim praznikom smo imeli z učenci vseh podružničnih šol skupen kulturni
dan v Socki. Najprej so učenci POŠ Socka prijateljem iz Nove Cerkve in Šmartna zaigrali igrico Kjer so
zvezdice doma. Sledila je slovenska himna, ki so jo zapeli pevci vseh treh šol. Učenci iz Nove Cerkve so
zaplesali splet ljudskih plesov, znanje o Francetu Prešernu pa so s kvizom preverili učenci iz Šmartna.
Sledil je še ogled šole in druženje po učilnicah.
Druženje učencev z vseh podružnic smo tokrat organizirali drugič. Lansko leto smo obiskali podružnico
v Šmartnem, prihodnje leto pa se veselimo obiska v Novi Cerkvi.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Zdaj je tu spet čas,
ko v zraku diši po tem,
kar imamo vsi radi;
naj stari smo ali pa mladi,
pri srcu je vsem,
diši nam, diši – po pomladi.
Diši po pomladi, ko je na naši šoli tudi veliko tekmovanj in veliko različnih dejavnosti. Ves mesec pa je bil
obeležen tudi z branjem in dogodki, ki so bili povezani z njim.
Kakšen pa naj bi bil pravi bralec?
Nastja, dobitnica zlatega Cankarjevega priznanja, pravi: » … tak, ki knjige ne le preleti in da slišalo se bo
čudno, ne le prebere. Če je treba, lahko knjigo tudi povonjamo, prisluhnemo zvoku listanja strani, se
udobno namestimo in začnemo. Brati, namreč. Brati moramo tako, da knjigo čutimo in nas očara, da nas
po zadnji strani zanimajo zgodbe junakov, kako bodo v svojem svetu živeli naprej in ali so nam
podobni.«

Knjige bile krive, da se je igralo, pelo in plesalo pozno v noč – Ivanka Krajnc
Meseca marca na Osnovni šoli Vojnik že tradicionalno organiziramo zanimiv projekt Noč branja. Namenjen je
širjenju bralne kulture in druženju mladih bralcev.
V času velikega tehnološkega razvoja, poplave raznovrstnih informacij, globalizacije in še česa je branje izjemnega
pomena. Otrok, ki dobro bere, se veliko hitreje in lažje uči, se dobro izraža, pozna sebe in čas, v katerem živi.
Branje mu omogoča tudi kvalitetno preživljanje prostega časa in umik marsikaterim pastem, ki v sodobnem času
prežijo nanj. Kdo od staršev ali pedagogov ne želi tega otroku?

Noč branja, ki je bila letos že sedma po vrsti, je pravzaprav praznik branja na šoli.
Letošnja dejavnost je potekala pod sloganom Kotiček na koncu sveta. Posvečena je bila ljudskemu izročilu na
Slovenskem, ljudskim pesmim, pravljicam ter običajem na vojniškem področju. Učenci, ki so se odločili za
sodelovanje v projektu, so od jeseni naprej prebirali knjige s to tematiko. »Brskali« so tudi za ljudskimi običaji. Z
učitelji slovenščine in s knjižničarko so o prebranem nato debatirali. Zanimivosti o ljudskih običajih, kot so trgatev,
koline, ličkanje, martinovanje, pustovanje …, pa so zapisovali in fotografirali ter prinašali v šolo. Zbrano gradivo
smo ob zaključku projekta uporabili za zanimivo razstavo.
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Vrhunec projekta je na šoli potekal 7. in 8. marca 2014, namenjen pa je bil učencem od 6. do 9. razreda. Po
prihodu v šolo ob 18. uri, so si učenci najprej uredili svoje postelje v učilnicah, ki so se tokrat spremenile v
»spalnice«. Zatem so se zbrali v knjižnici, ki je bila tudi tokrat posebej lepo urejena. Soj svečk je napovedoval
pravljični večer. Zvoki etno glasbene skupine Jožkova banda, predvsem pa Anja Štefan, gostja večera, so vse
prisotne nadvse navdušili. Pravljičarka, pesnica, pisateljica, nedvomno pa ena najboljših pripovedovalk pravljic pri
nas je izjemno doživeto povedala nekaj tujih in nekaj slovenskih pravljic in se vtisnila v srca mladih poslušalcev.
Literarnemu dogodku je sledila večerja, po njej pa štiri delavnice, in sicer
dramatizacija ljudskih pravljic, družabne igre nekoč, izdelava ljudskih
glasbil ter ljudski plesi. Igralo in plesalo se je do polnoči. Nato so otroci
odšli v »spalnice«. Okoli pol enih so jih obiskali učitelji ter jim nekaj časa
brali iz svojih najljubših knjig. Kasneje so otroci ob bralnih lučkah še sami
brali, nato pa se še tiho pogovarjali. Okoli druge ure so drug za drugim
zatisnili oči. Zjutraj so jih prebudili z nežno glasbo. Ko so pospravili
učilnice, jih je čakal zajtrk, za njim pa zaključek, kjer so staršem
predstavili utrinke projekta.
Projekt, namenjen branju, je le eden od načinov, kako otroke pritegniti k branju. Letos je bilo vanj vključenih 62
učencev, kar dokazuje, da otroci v Vojniku še radi berejo, zato bomo s tovrstnimi dejavnostmi še nadaljevali.
Obisk predstavnice društva Sladki nasmeh v 2. c razredu – Damjana
Ferlic
V začetku meseca marca smo učenci 2. c razreda medse povabili
Katro Jezeršek, da nam je pomagala pripraviti sladko presenečenje za
mamice ob dnevu žena. Pozabili nismo tudi na očke, ki so praznovali
dva dneva kasneje.
Najprej smo spekli muffine,
pripravili rdečo kremo, s katero
smo oblikovali muffine v obliki
vrtnice. Za očke smo pripravili
slano testo, ga razvaljali in
oblikovali model kravate. Pustili
smo, da se je posušilo, nato pa
smo kravato pobarvali s
tempero barvo.
Ob nastajanju teh izdelkov nam
je
Katra
na
projekciji
predstavila še svoje sladke umetnije, ki jih objavlja tudi na svojem blogu
mmmuffins&Co. Pokazala nam je še fotografije slaščic, ki jih peče v društvu
Sladki nasmeh za bolne in socialno ogrožene otroke.
Učenci so bili nad njenimi sladkimi umetnijami zelo navdušeni, veselje pa je bilo toliko večje, saj je ostalo še toliko
muffinov, da so jih lahko tudi sami preizkusili.

Teden nemške bralne značke – Simona Šarlah
V tednu med 4. in 8. marcem 2014 je na naši šoli potekal teden nemške bralne značke. Letos se ga je udeležilo
rekordno število mladih bralcev, in sicer kar 202 učenca naše šole. Tekmovanja so se lahko udeležili vsi, ki se
nemščine učijo v 7., 8. in 9. razredu. EPI nemška bralna značka je projekt, ki ga na naši šoli izvajamo že vrsto let in
se vanj vključuje vedno več učencev in učenk zadnje triade. Učenci morajo naprej prebrati knjigi, ki ju, glede na
razred, določi Šolski epicenter v sodelovanju z Državno založbo Slovenije. V tednu bralne značke pa se o prebranih
knjigah pogovorimo tudi pri pouku, kakšen del knjige preberemo skupaj, se pogovorimo o neznanih besedah in
vsebini. Nato učence čaka preizkus znanja, ki ga sestavi Šolski epicenter.
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Letos so tekmovalci prejeli kar 118 zlatih priznanj, 78 srebrnih in 11 priznanj za sodelovanje, kar je odličen
rezultat, predvsem glede na zahtevnost knjig, ki so bile določene za letošnje šolsko leto. Med vsemi oddelki, ki so
sodelovali, so najbolj številčno brali v 7. a, 7. b, 7. c, 8. c in 9. a, saj so v teh razredih brali prav vsi učenci in učenke
iz razreda, ki so bili prisotni pri pouku. Najbolj uspešni so bili učenci 7. b, 8. c in 9. a, saj so glede na število
tekmovalcev procentualno dosegli največ zlatih priznanj.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za odličen uspeh in upamo, da boste z branjem nadaljevali tudi v prihodnjih
letih.
Regijski parlament - Simona Šarlah
Medobčinsko Društvo prijateljev mladine in Osnovna šola Zreče sta nas 19. marca 2014 povabila na 24. regijski
otroški parlament, ki sta se ga udeležila Tim Krhlanko, predsednik šolskega parlamenta, in Simona Šarlah,
mentorica šolskega parlamenta. Po kratkem kulturnem programu in spoznavnih minutah so se parlamentarci iz
celjske regije razdelili v 5 skupin in se pogovarjali o razmerah v družbi, ki so glavna tema letošnjih otroških
parlamentov. Po skupinah so reševali t.i. problemsko drevo in preko njega poskušali ugotoviti, kako rešiti težave,
ki se pojavljajo v današnji družbi. Svoje ugotovitve so na koncu delovnega dne predstavili vsem prisotnim. Sledile
so le še volitve v nacionalni parlament, ki bo maja 2014 v dvorani Državnega zbora v Ljubljani. Med
dvaindvajsetimi parlamentarci, ki so sodelovali na regijskem parlamentu, so izvolili 5 predstavnikov za nacionalni
parlament. Med njimi je bil tudi Tim Krhlanko. V Ljubljani mu želimo konstruktivno debato med otroškimi in
odraslimi poslanci.
Tekmovanje v znanju nemškega jezika - Simona Šarlah
V četrtek, 6. marca 2014, je na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju potekalo tekmovanje v znanju nemškega jezika na
državni ravni. Med 250 osnovnošolci iz vse Slovenije sta se tekmovanja udeležila kar dva učenca naše šole, Lara
Kolar in Lan Kolar. Na tekmovanju sta dosegla odlične rezultate. V hudi konkurenci tistih, ki se nemščine učijo že
od prvega razreda kot prvi tuji jezik, se je Lara z 91 % uvrstila na 43. mesto v Sloveniji. Prav tako je odličen rezultat
dosegel Lan, ki je osvojil kar 87 % vseh točk. Oba sta osvojila srebrno priznanje na državni ravni, za kar jima
iskreno čestitamo.
Noč branja na razredni stopnji – Anka Krajnc
Učence skozi projekt motiviramo na različne načine, s tem pa poskušamo vplivati tudi na kvalitetno preživljanje
prostega časa, saj je ta brez vrednosti, če nima ustvarjalne vsebine. Vsebino prostega časa pa oblikujeta tako šola
kot družina. Veseli nas, da nam je letos s projektom Noč branja znova uspelo pridobiti mlade bralce, obdržati
vztrajne in jih navdušiti za slovensko ljudsko pravljico. Letos je sodelovalo, lahko rečem, rekordno število otrok,
kar 142 učencev razredne stopnje. Pravljičarka Anja Štefan nas je s pripovedovanjem pravljic, zastavljanjem ugank
in petjem pesmic popeljala v nepozaben pravljični večer. Učenci pa so si za lahko noč izdelali blazinice za spanje.

Na zaključku je nastopila folklorna skupina učencev razredne stopnje
pod vodstvom mentorice Damjane Ferlic. Zaplesali so nam venček
ljudskih plesov, za kar se jim še posebej zahvaljujem. Hvala vsem, ki ste
sodelovali pri uresničitvi projekta. V upanju, da vsem nam ostane
knjiga še naprej prijateljica, bomo s skupnim timskim delom, danimi
predlogi in pobudami nadgradili naš projekt in ga poskušali s
kakovostno spodbudo mladim bralcem vsako leto narediti zanimivega.
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Šolsko tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 20. marca 2014 potekalo od vključno prvega do devetega razreda šolsko
tekmovanje v matematiki Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 266 učencev . Bronasto
priznanje je osvojilo 92 učencev. Učenci Pika Herlah, Tadeja Žlaus, Jerneja Čerenak iz sedmega razreda, Tadej
Oprčkal, Jernej Oblonšek, Tjaša Kotnik, Adam Wahibi, Hana Žerjav, Laura Levstik, Lara Ručigaj iz osmega razreda,
Lara Anđelija Đjordjević, David Tian Hren, Manca Prislan, Nejc Jeušnik, Tim Krhlanko, Žak Mihael Pesan ter Patricia
Petek iz devetega razreda pa so se uvrstili na področno tekmovanje, ki bo letos potekalo v začetku aprila na I. OŠ
Celje.
Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih tekmovanj in na njih dosegajo tudi zelo
dobre rezultate.

Državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh
V soboto, 29. 3. 2014, je potekalo na OŠ Ruše pri Mariboru državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo
priznanje. Nanj so se uvrstili najboljši tekmovalci s področnih tekmovanj iz cele Slovenije.
Tekmovalci so v razlagalnem spisu z naslovom Otroško ali otročje? povzeli, kaj pesnica Saša Vegri in pesnik Niko
Grafenauer v danih citatih menita o pisanju poezije in kritično razmišljali, ali sta njuni pesniški zbirki otroški ali
otročji, kaj v obeh zbirkah presega meje otroškega sveta. Predstavili so tudi svoj odnos do poezije in branja
nasploh.
Tekmovanja se je udeležila tudi naša učenka Nastja Zupanc, 8. d, in osvojila zlato Cankarjevo priznanje.
Čestitamo!

Nastop v Špesovem domu - Damjana Ferlic
V torek, 25. marca, so učenci 2. c razreda v okviru materinskega dne
nastopili v Špesovem domu. V novih otroških folklornih oblačilih so
zaplesali dva folklorna spleta z naslovom Svetlo sonce se je skrilo, ki
ga je na harmoniko spremljala Urška Grobelnik, učenka 7. Razreda, ter
Fse kaj lazi po ten sveti in rašpljo, kar pa je spremljal Niko Arlič iz 5.
razreda.
Sledile so še recitacije pesmic, ki so bile namenjene temu prazniku .
Nato pa so učenci skupaj s Tejo Lampret, ki jih je spremljala na kitaro,
te pesmi še ubrano zapeli.

Tehniški dan v 6. razredu – Vilma Ošlak
V četrtek, 27. marca, smo na šoli izvedli tretji tehniški dan za učence
šestih razredov. Tema je bila les. Ta dan so šestošolci spoznali nekaj
lastnosti lesa, pomen gozda, razdelitev dreves na iglavce in listavce,
orodje, stroje in naprave za obdelavo lesa. Izdelali so si tudi praktični
izdelek za ostrenje konic.

Tekmovanja iz fizike – Tatjana Hedžet
V mesecu marcu je potekalo šolsko in področno tekmovanje iz fizike.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 32 učencev iz 8. razreda ter 11 učencev iz 9. razreda.
Na šolskem tekmovanju so bronasto Stefanovo priznanje dosegli naslednji učenci:
8. razred:
Laura Levstik, Aljaž Amon, Lara Ručigaj, Matej Gobec, Klara Gorenak, Adam Wahibi, Nastja Zupanc, Matej
Jakopanec, Tadej Oprčkal in Manica Hostnik;
9. razred:
Manca Prislan, Gašper Trupej in Patricia Petek.
Najboljši učenci so se udeležili področnega tekmovanja iz fizike v Velenju. Manca Prislan, Patricia Petek, Laura
Levstik, Tadej Oprčkal in Klara Gorenjak so dosegli srebrno Stefanovo priznanje iz fizike.
Manca Prislan, Laura Levstik in Tadej Oprčkal so se uvrstili tudi na državno tekmovanje.
Čestitamo.
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Ogled uradnega treninga svetovnega pokala v smučarskih skokoh v Planici – Mojca Guček
V četrtek, 20. 3. 2014, smo si ogledali uradni trening Svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Bili smo
priča prazničnemu planiškemu utripu, ki se je ta dan pričel in se nadaljeval tudi v tekmovalni vikend. Dogodek
nam je omogočila Zavarovalnica Triglav, ki vsako leto organizira tovrstno doživetje za otroke iz vse Slovenije.
Organizator je ta vseslovenski športni dogodek programsko povezal z dogajanji pod Poncami, v velikem šotoru in
na ploščadi pred njim. Za nas so pripravili toplo malico in čaj ob prihodu, ogled uradnega treninga in kvalifikacijske
tekme, pozdravni nagovor gostitelja- predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., gospoda Andreja Slaparja,
pester animacijski program z zabavnima animatorjema in glasbeno presenečenje. Prav vsakemu od nas so
pripravili spominsko darilce - kapa in tatoo (preslikač z znakom skakalca), vstopnico - razglednico in bon za topli
obrok.
Iz naše šole si je dogodek ogledalo 40 otrok v spremstvu ge. Špele Oprčkal, ge. Polone Ahtik ter ge. Mojce Guček.
Na avtobusu pa je za dobro vzdušje poskrbel vodnik g. Ljubo Perčič.

Kuharski recepti iz predalov naših babic – Klementina
Petek
Kaj je lepšega kot pregnati zimo, priklicati pomlad, se
sladkati s pustnimi krofi, torto in flancati?
Učenci in učiteljice OPB 2. razreda smo medse povabili
babice in dedke na pustno delavnico. Skupaj smo ustvarili
zanimive maske in izmenjali recepte pustnih dobrot. Te
smo zbrali v knjižici, ki so jo nato otroci ilustrirali. Babicam
še enkrat hvala za prijetno popoldne.

Naravoslovni dan – prva pomoč – Edi Fidler
V mesecu marcu smo z učenci 8. Razreda izvedli naravoslovni dan z vsebino prve pomoči. Pri tem so nam
pomagali letošnji četrtošolci SZŠ Celje z njihovo mentorico. Sodelovali pa smo tudi trije učitelji naše šole. Delo je
bilo razdeljeno na 3 skupine. Učenci so dobili znanja iz oživljanja, uporabe defibrilatorja, oskrbe različnih
poškodb… Dan smo zaključili s kvizom na temo prve pomoči.
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Državno tekmovanje iz kemije – Edi Fidler
V marcu smo se udeležili državnega tekmovanja iz kemije, ki je potekalo na Ljubečni.
Učenec Matej Gobec iz 8. razreda je osvojil srebrno Preglovo priznanje. Čestitamo.
Šolsko šahovsko tekmovanje – Edi Fidler
7. aprila letos smo v šoli začeli s tekmovanjem v šahu med oddelčnimi skupnostmi 6., 7., 8. in 9. razreda.
Tekmujemo za prehodni pokal, ki ga bo osvojila oddelčna skupnost, ki bo zbrala največ točk.

Angleško bralno tekmovanje EPI Reading Badge – Vesna Kolin
13. marca so se vsi tretješolci matične šole ter vseh podružnic udeležili angleškega bralnega tekmovanja EPI
Reading Badge. Skupaj smo prebrali knjigi Winnie The Pooh in Katie Grows A Beanplant. Zlato priznanje in vse
možne točke so usvojili naslednji učenci:
POŠ SOCKA:
Tara Bukšek, Lana Jovan, Aleksej Koprivnik, Alen Kotnik, Matija Pesan in Darijan Solar;
POŠ NOVA CERKEV:
Gal Kok, Marina Operčkal, Žan Pesjak, Lea Šeško, Neža Videnšek, Nina Jevšenjak, Anita Rojc in Sara Polenšek;
OŠ VOJNIK:
Anita Kroflič (3. a), Pia Leber (3. a), Jan Mernik (3. a), Antigona Osmanaj (3. a), Monika Petek (3. a), Tevž Selčan,
Enej Šarlah (3. a), Žan Vertačnik (3. a), Anja Zakošek (3. a), Sara Bastl (3. a), Urban Brecl (3. a), Sara Guzej (3. a),
Mojca Hrastnik (3. a), Marko Kitek (3. a), Kaja Krajnc (3. a), Lea Krameršek (3. a), Urh Landeker (3. a), Jernej
Lipovšek (3. a), Nejc Pezdevšek (3. a), Alen Pilih (3. a), Domen Stopinšek (3. a), Lana Šolinc (3. a), Eva Kovač (3. a),
Jaka Ribič (3. a), Lara Cegnar (3. b), Metod Hostnik (3. b), Lana Kovač Vrtačnik (3. b), Bor Lebič (3. b), Žiga Marš (3.
b), Jakob Pehar (3. b), Anej Zupanc (3. b), Maša Kuzman (3. b), Alja Pekovšek (3. b), Gal Petek (3. b), Tjaša Arih (3.
b), Aljaž Bratušek (3. b), Maj Hažič (3. b), Brina Kveder (3. b), Anja Ojstršek (3. b), Tilen Rančan (3. b), Filip Lars
Topolak (3. b), Špela Ramšak (3. b) in Alex Vodeb (3. b).

Špansko bralno tekmovanje – Vesna Kolin
24. marca so se osmošolske pri izbirnem predmetu španščina II udeležile španskega bralnega tekmovanja EPI
Lectura. Prebrale so knjigi El comité secreto in El caso del hotel encantado. Srebrno priznanje sta usvojili: Anja
Gregorič (8. a) in Hana Žerjav (8. c).
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Epi reading badge – angleška bralna značka za tretješolce – Mateja Novak
V petek, 14. 3. 2014, so tretješolci pisali preverjanje znanja za angleško bralno značko. Letos so učenci morali
pokazati poznavanje dveh knjižic, in sicer Winnie the Pooh and the Honey Tree ter Katie Grows a Bean Plant, ki
smo ju obravnavali na naših urah angleščine. Učenci so dosegli izjemen uspeh, saj je od desetih učencev, ki so
preverjanje znanja pisali, kar sedem osvojilo zlato priznanje, preostali trije pa srebrno. Za dosežen uspeh jim
iskreno čestitam.
Lepa beseda lepo mesto najde – Mojca Podjavoršek
Tudi letošnjo pomlad smo se učenci in otroci iz vrtca potrudili in pripravili prireditev za starše in krajane z
naslovom Lepa beseda lepo mesto najde. Na njej smo se spomnili na bonton ob medsebojnem srečevanju, o
uporabi lepih besed in lepem vedenju. Skupaj smo se nasmejali ob prigodah Pike Nogavičke, nikakor pa nismo
pozabili na ples in pomladne pesmi.
Prireditev je bila tako kot vsako leto lepo obiskana, gledalci pa so odšli z lepimi vtisi.
Planinski pohod na Lindek – Mojca Podjavoršek
V svežem sobotnem jutru, 29. 3. 2014, smo se pred šolo v Šmartnem v Rožni dolini zbrali mladi planinci in njihovi
spremljevalci. Z avtobusom smo se odpeljali do Frankolovega, od tam pa pot nadaljevali peš po lepi gozdni poti, ki
nas je najprej peljala ob Belskem potoku. Na poti smo občudovali drevesa, ki so začenjala zeleneti in prve
spomladanske cvetlice. Na ogled se nam je postavil tudi čudovit Lindeški slap – slap dvojček. Po dobri uri hoje smo
prispeli do ruševin gradu Lindek, kjer smo si najprej privoščili malico, nato pa izvedeli nekaj malega o gradu in v
čudovitem razgledu iskali poznane kraje. Pot smo nadaljevali po travniški in gozdni poti, kjer smo še našli teloh.
Hodili po območju naravnih vrednot, kjer smo opazili precej primerkov zavarovanega drevesa tise. Prispeli smo do
Strnadovega travnika, kjer je bil naš drugi postanek. Na sončnem travniku smo se malo spočili, najedli in igrali
nogomet. Nato smo sestopili v dolino in v Socki počakali na avtobus. Polni lepih spominov smo se vrnili domov.

Oder mladih 2014 – Monika Dimec
V Celju je tudi to leto potekalo srečanje otroških gledaliških skupin .
Tokrat je srečanje spremljal regijski selektor univ. dipl. gledališki igralec Gorazd Žilavec. Otroci so bili nad njim
zelo navdušeni in so ga prosili za avtograme, saj ga poznajo s televizijskih ekranov.
Na srečanju so učenci naše podružnice sodelovali z igrico Hop v pravljico. Sodelovale so še gledališke skupine
naslednjih šol: OŠ Ljubečna, OŠ Frana Roša in otroška gledališka skupina Zarje Trnovlje.
Po ogledu predstav smo imeli mentorji gledaliških skupin razgovor s selektorjem. Pohvalil je dobre stvari pri
predstavi ter nam dal koristne napotke, kaj bi lahko izboljšali.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Tehniški dan - Ida Grobelnik
V vseh razredih smo v dneh pred 25. marcem imeli tehniški dan.
Ker so bili izdelki namenjeni mamam, smo se še posebno trudili.
Nastali so srčki iz das mase, iz katerih so se smejali nagajivi otroški
obrazi in govorili mamicam, da so edine in najboljše.

Priprave na štafetni tek- Ida Grobelnik
V začetku marca nas je ŠD Socka povabilo na tekaške priprave.
Najmanj enkrat tedensko je gospod Peter Špegelj, ki je tudi
predsednik društva, z mladimi ljubitelji teka pretekel Socko » po dolgem in po čez«. Tekači so uživali v naravi
,spoznavali sosednje kraje in se pripravljali na štafetni tek, ki bo v mesecu aprilu. Gospodu Petru se za trud in
sodelovanje iskreno zahvaljujemo.
Tek v Kamniku- Ida Grobelnik
29. 3. 2014 so se trije naši učenci udeležili teka v Kamniku. Drugošolca Tobias Flajs in Ožbej Vačovnik Kotnik sta se
v svoji kategoriji uvrstila na 4. in 5. mesto. Petošolec Urh Čeperlin pa se je v svoji kategoriji uvrstil na 5. mesto.
Čestitke vsem trem, saj so premagali zahteven vzpon in med množico tekmovalcev dosegli odlične rezultate.

Do uredništva pa so prilezli tudi polžki…
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Družinsko popoldne v Socki - Nataša Čerenak
V torek, na materinski dan, smo na popoldansko druženje v šolo povabili, starše, babice in dedke. Najprej so se
otroci vrtca in šole predstavili s kratkim kulturnim programom, kjer so peli, plesali in se igrali. Mamicam so
podarili ogrlice in rožice, ki so jih sami izdelali. Tudi na očke niso pozabili in jim poklonili šopke iz sivke.
V nadaljevanju smo se družili v treh različnih delavnicah, kjer smo izdelovali miniaturne klopce, kolaže in pa čisto
prave klopi iz odpadnih palet. V Socki imamo veliko očkov, ki so spretni z obdelovanjem lesa. Tudi tokrat so nam
priskočili na pomoč in vso svoje znanje delili z nami. Nastali sta dve čudoviti klopi.

Dragi starši, iskreno se vam zahvaljujemo, da ste vedno in povsod pripravljeni priskočiti na pomoč in skupaj z nami
sodelovati ter nam uresničevati včasih nemogoče želje. Hvala vam.
Vesela šola - Nataša Čerenak
V marcu je potekalo tekmovanje Vesela šola. Udeležilo so se ga štirje učenci. Petošolec Jaka Kočet pa je zbral
zadostno število točk in se uvrstil na državno tekmovanje, ki bo 16. aprila na Polzeli. Za uspeh mu čestitamo,
želimo pa mu še veliko uspeha na državnem tekmovanju.
Gorski tek v Kamniku – Nataša Čerenak
Štirje učenci naše šole so se v soboto, 29. marca, udeležili gorskega teka v Kamniku. Proga je bila strma,
naporna, a kljub temu so se izkazali za izjemno vzdržljive in vztrajne tekmovalce. Iskrena hvala mentorju, gospodu
Petru Špeglju, predsedniku Športnega društva Socka, za vztrajno in požrtvovalno delo z našimi mladimi športniki.
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Pustni karneval v Novi Cerkvi – Nataša Čerenak
Na prvi marčevski dan je v Novi Cerkvi potekal tradicionalni pustni karneval, katerega so se udeležili tudi naši
učenci. Predstavljali smo naš čebelarski krožek s čebelarji, našim šolskim čebelnjakom in medenimi izdelki: soški
medenjaki, matični mleček in gozdni soški med. Pred čebelnjak pa smo postavili medeni vrt z ameriškim
slamnikom.

Evropska vas – Velika Britanija – Maja Kovačič
V sredo, 19. 3. 2014, smo z učenci ustvarjali na temo Evropske vasi – Velike Britanije. Najprej smo Veliko Britanijo
in njene značilnosti spoznali preko PP predstavitve, nato pa smo se razdelili v skupine. Izdelali smo znanega
londonskega policista Bobya, stražarje Buckinghamske palače, Elizabethin stolp z znamenitim Big-Benom , barvali
pobarvanke z znamenitostmi te dežele, izdelali njihovo zastavo in zemljevid ter vsem v veselje spekli kraljeve
marmeladne kolačke, ki smo jih po ogledu razstave naših izdelkov pojedli ob angleškem čaju z mlekom.
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Že smo sredi najlepšega, najbolj cvetočega, dišečega, za mnoge tudi najbolj napornega
in učečega meseca maja. Tudi mesec april je bil sila zanimiv na naši šoli. Svetovni dan
knjige, dan Zemlje, pa dnevi, ko se je pelo in plesalo, potilo ob različnih tekmovanjih … so
dejavnosti, ki so se odvijale pri nas.
Zimska šola v naravi – Olga Kovač
V času od 10. do 14. marca smo z našimi šestošolci
bili v zimski šoli v naravi na Rogli. Prijetno
pomladansko sonce je poskrbelo, da nas ni zeblo,
zato smo še posebej živali v učenju smučanja.
Učenci so na smučišču bili razdeljeni v šest skupin
in vsaka skupina je v petih dneh pridobila veliko
smučarskega znanja, ki so ga zadnji dan pokazali
tudi svojim staršem.
Poleg učenja smučanja so bili vključeni še v
dejavnosti, ki so učence sproščale in jim hkrati
omogočale pridobivanje dodatnih znanj. Med
drugimi so prisluhnili potopisnemu predavanju o
Afriki, spoznali pravila za varno smučanje,
preizkusili plezalno steno, si ogledali poučni film
ter o njem tudi pisali. Vsak večer pa so imeli čas

tudi za dejavnosti, ki so jih po napornem dnevu
sprostile.
Utrujeni, vendar polni novih doživetij in znanj smo
se v petek vrnili domov.

Tekmovanje iz angleškega jezika za učence 9. razreda – Dragica Filipčič
Z zadnjim krogom tekmovanja, državnim tekmovanjem, se je zaključilo tekmovanje iz angleškega jezika za
devetošolce. Rezultati so naslednji:
bronasto priznanje:
Manca Prislan, Tinkara Žnidar, Luka Logar, Anđelija Lara Đorđević, Nejc Jeušnik, Aleks Nezman, Patricia
Petek, Hana Muzelj, Nina Žolnir, Maja Helbel, Mojca Kugler, Patrik Brežnik in Žak Mihael Pesan;
srebrno priznanje:
Manca Prislan, Tinkara Žnidar.
Najuspešnejša tekmovalka je bila Manca Prislan, saj se je udeležila državnega tekmovanja in se solidno
uvrstila.
Vsi tekmovalci so s priznanji dokazali, da imajo visoko znanje angleščine. Čestitamo.
Matematična delavnica – Leonida Godec Starček
V petek, 11. 4. 2014, smo med 15.45 in 18. 30 za učence od 4.
do 9. razreda na centralni šoli izvedli četrto – zadnje matematično
popoldne v sklopu matematičnih delavnic. Tokrat smo pozornost
namenili področju algebre. Udeleženci so pokazali veliko
zanimanje za drugačno obliko pridobivanja novih znanj. Kljub
reševanju zahtevnih nalog pa so tudi tokrat uživali.
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Tekmovanja iz matematike – Vilma Ošlak
Prvo sredo v mesecu aprilu je na 1. osnovni šoli v Celju potekalo področno tekmovanje iz matematike. Učenci iz
naše šole so se odlično odrezali, saj jih je kar trinajst usvojilo srebrno Vegovo priznanje, in sicer Pika Herlah, 7. c,
Jerneja Čerenak, 7. b, Tadej Oprčkal, Jernej Oblonšek, 8. d, Adam Wahibi, 8. c, Laura Levstik, Lara Ručigaj, 8. a,
Anđelija Lara Dorđević, 9. b, David Tian Hren, Manca Prislan, 9. a, ter Nejc Jeušnik, Žak Mihael Pesan in Patricia
Petek, 9. c.
Učenka Manca Prislan se je uvrstila na državno tekmovanje iz matematike.
To je potekalo v soboto, 12. aprila 2014, na OŠ Braslovče. Kljub zahtevnim nalogam se je odlično odrezala, saj je
usvojila zlato Vegovo priznanje.
Naši učenki Patricii Petek pa je uspelo usvojiti priznanje in sicer diamantnega kenguruja, saj je vsa leta
osnovnošolskega tekmovanja dosegla vsaj bronasto Vegovo priznanje.

Vsem dobitnikom priznanj in njihovim mentorjem iskreno čestitamo in jim želimo, da strejo še veliko
matematičnih orehov, saj vemo, da so te rezultate dosegli z dodatnim delom. Naštetim dobitnikom
priznanj, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje, pa želimo veliko uspehov v srednji šoli.
Nastop otroškega zbora in folklorne skupine – Emilija Kladnik Sorčan
Na dan Zemlje so pevci in plesalci drugega in tretjega razreda nastopili pri Lovski koči in tako popestrili
slovesnost ob zasaditvi dreves, ki jo je organizirala Lovska družina Vojnik. Pod mentorstvom Milanke Kralj
in Emilije Kladnik Sorčan so učenci izvedli splet ljudskih plesov in zapeli nekaj veselih pesmic. Z igranjem
na harmoniko pa se je predstavil Niko Armič.
S podobnim programom so v mesecu marcu razveselili tudi paciente v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.
Nastop mladinskega zbora na reviji v Celju – Emilija Kladnik Sorčan
Območna revija šolskih zborov »Pesemca« je letos potekala 9. 4. 2014 v Celjskem domu. Na dveh
koncertih se je predstavila večina zborov osnovnih in srednjih šol iz Celja in okolice. Naš mladinski zbor
pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan je odlično izvedel svoj program in bil predlagan tudi za regijsko
tekmovanje. Predstavil se je s tremi skladbami, spremljala pa ga je pianistka Janja Belej.
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Koncert šolskih zborov »Zapoj z menoj« - Emilija
Kladnik Sorčan
24. aprila je v Novi Cerkvi potekal tradicionalni
skupni koncert vseh zborov, ki delujejo na šoli.
Predstavili so se: OPZ 1. do 3. razreda in OPZ 4. In
5. razreda z OŠ Vojnik, ki ju vodi Emilija Kladnik
Sorčan, OPZ POŠ Nova Cerkev pod vodstvom
Sabine Penič, OPZ POŠ Šmartno, ki ga vodi Lea
Rezar, ter OPZ POŠ Socka z zborovodkinjo Natašo
Čerenak. Nato je zapel še ženski zbor zaposlenih in
nazadnje, z nekoliko daljšim programom,
mladinski zbor, oba pa je vodila Emilija Kladnik
Sorčan. V pestrem programu so sodelovali učenci z
napovedmi in različnimi glasbili, pianisti Janja
Belej, Nejc Cehner , Sanja Poljšak-Pesan in Evelina
Pristovšek ter napovedovalec Jure Štokovnik. V
zadnji točki programa, ko zapojejo vsi nastopajoči
skupaj, je svoje glasove združilo okoli 250 pevcev.

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.
Tekmovanje je potekalo v petek, 7. 3. 2014.
Tekmovalo je 1355 ekip iz 158 slovenskih osnovnih
šol.
Na naši šoli je sodelovalo 7 ekip, ki so temeljiteje
razširile svoje znanje o podnebnih spremembah,
biosferi in varstvu narave ter o prehrani.
Vse ekipe naše šole so dosegle lepe rezultate, še
posebej pa ekipa Mavrica, ki je dosegla odlično 13.
mesto od vseh 158 mest v regiji. V tej ekipi so
sodelovale Tjaša Kotnik, Nastja Zupanc in Eva
Potočnik. Čestitamo.

Poskusno pisanje nacionalnega preverjanja
znanja – Barbara Ojsteršek Bliznac
Zadnji teden v maju so 6-šolci in 9-šolci poskusno
preverjali znanje pri predmetih matematika,
slovenščina, angleščina in fizika, ki so bili izbrani za
nacionalno preverjanje v letošnjem šolskem letu.
Poskusno preverjanje je bilo namenjeno
ponavljanju in utrjevanju posamezne snovi ter
seznanitvi (predvsem 6-šolcev) s samim
nacionalnim preverjanjem.

Pozdrav pomladi – Jure Štokovnik
Tradicionalna prireditev Pozdrav pomladi je
potekala v četrtek, 10. 4. 2014, v Kulturnem domu
Vojnik. Levji delež so zopet prispevali petošolci z
učitelji, ki so se predstavili posamezno in
skupinsko. Posebno pozornost so pritegnili z
dramsko uprizoritvijo Muce Copatarice ter
angleške igrice o močnem mišku. Prireditev so
uglasili pevci Otroškega pevskega zbora OŠ Vojnik
pod vodstvom ge. Emilije Kladnik Sorčan, prav
tako ni manjkalo plesnih gibov.

Zbiralna akcija odpadnega papirja
Rebeka Žagar
Z akcijo zbiranja papirja želimo ozaveščati učence,
zaposlene in širšo okolico o tem, kako pomembno
je varovati okolje in naravo, hkrati pa tudi
spodbujamo in razvijamo čut za skupno dobro.
Sredstva, zbrana v okviru akcij, so namenjena
pomoči potrebnim. Meseca aprila je potekala
letošnja četrta zbiralna akcija odpadnega papirja.
Zbrali smo 3000 kg papirja.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so zbirali papir ter
tistim, ki so pri akciji pomagali.

Mladi raziskovalci – Rebeka Žagar
V soboto, 29. 3. 2014, je na OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica potekalo 14. srečanje mladih
raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Podravja, ki
so se ga udeležili tudi naši raziskovalci in njihovi
mentorji. Naših enajst letošnjih raziskovalnih nalog
smo zagovarjali pred različnimi strokovnimi
komisijami in bili pri tem zelo uspešni, saj smo v
zelo hudi konkurenci, v kateri odločajo
podrobnosti, dosegli kar 2 zlati, 5 srebrnih in 2
bronasti priznanji. Za štiri naloge se je strokovna
komisija odločila, da nas bodo lahko zastopale na
državnem tekmovanju. 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
Evelina
Pristovšek

Razred
9. b

Mentor
Barbara
Ojsteršek
Bliznac

Področje
sociologija

Naslov
DRUŽBENA
OMREŽJA: PRIJATELJ
ALI SOVRAŽNIK?

Lektoriranje
Barbara
Ojsteršek
Bliznac

Dosežek
BRONASTO
PRIZNANJE

Polona
Ahtik, Jure
Štokovnik

druga področja

DOPING

Milena Jurgec

BRONASTO
PRIZNANJE

Maruša
Kajzba
Patricia
Petek

7. b
Simona
Šarlah

sociologija

SVOBODNA IZBIRA
DEJAVNOSTI V
PROSTEM ČASU

Milena Jurgec

Mojca
Kugler
Eva Hvalec

9. c
Tatjana
Hedžet

interdisciplinarna
področja

POSLUŠANOST
RADIJSKIH POSTAJ V
OBČINI VOJNIK

Amalija
Kožuh

Mojca Cvikl
Timea
Štravs

9. a
9. a

Rebeka
Žagar

kemija

NEVARNE SNOVI IN
NJIHOVE OZNAKE

Amalija
Kožuh

SREBRNO
PRIZNANJE,
UDELEŽBA NA
DRŽAVNEM
TEKMOVANJU

Karin Rajh
Tinkara
Žnidar

9. a
9. b

Simona
Žnidar

psihologija

Gregor
Palčnik

SREBRNO
PRIZNANJE

Raid
Wahibi

biologija

VREDNOTE
DEVETOŠOLCEV OŠ
VOJNIK
VPLIV
ŽIVLJENJSKEGA
OKOLJA NA ZDRAVJE
ZOB

Adam
Wahibi

8. c

Amalija
Kožuh

SREBRNO
PRIZNANJE

Izak
Ravnak
Karlina
Hohnjec
Julija
Sikošek
Gašper
Trupej

8. c
Rebeka
Žagar

druga področja

S SMEHOM DO
ZDRAVJA

Amalija
Kožuh

SREBRNO
PRIZNANJE

9. a

Petra
Strnad

elektrotehnika,
elektronika in
robotika

MIKRO SONČNA
ELEKTRARNA

Gregor
Palčnik

7. c

Barbara
Herlah

turizem

NAVADE UŽIVANJA
KRANJSKE KLOBASE
V VOJNIKU

Milena Jurgec

Polona
Bastič

ekonomija

ŠOLSKA MALICA IZ
LOKALNO
PRIDELANIH ŽIVIL

Amalija
Kožuh

ZLATO
PRIZNANJE,
UDELEŽBA NA
DRŽAVNEM
TEKMOVANJU
ZLATO
PRIZNANJE,
UDELEŽBA NA
DRŽAVNEM
TEKMOVANJU
SREBRNO
PRIZNANJE,
UDELEŽBA NA
DRŽAVNEM
TEKMOVANJU

Špela
Gosnik
Nina
Pintarič
Pika Herlah
Andraž
Kamerički

9. b
7. b

9. c

9. a

9. c
9. c

7. c
7. c
9. a

Zahvaljujem se avtorjem, mentorjem, slavistom, računalničarju, vsem učiteljem in vodstvu šole za vso
pomoč, podporo in promocijo raziskovalne dejavnosti.
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Mednarodni dan vode – Rebeka Žagar
Vsako leto 22. marca obeležujemo mednarodni
dan vode. Prvi svetovni dan vode je bil razglašen
leta 1993. Namen tega dne je opozoriti svetovno
javnost na pomen sladke vode in dobrega
gospodarjenja z njenimi zalogami. Osrednja tema
letošnjega svetovnega dneva voda je bila voda in
energija. Opozarja na vodo kot vir življenja in na
njeno povezanost z energijo ter soodvisnost med
njima. Energijo je mogoče pridobivati tudi z
uporabo vodnih virov. Prav zato je pomembno
zavedanje, da je voda naravna dobrina, pogoj za
življenje in tudi obnovljivi naravni vir.

Učenci 3. razreda pa so se v oddelku podaljšanega
bivanja pogovarjali o vodi, ki predstavlja vir
življenja za različne živali in rastline. Opisovali so

živa bitja, ki živijo v vodi ali ob njej. Nato so si sami
izbrali eno žival ali rastlino in jo narisali (njo in
njeno življenjsko okolje, ki je povezano z vodo). Po
končanem ustvarjanju so zapisali nekaj značilnosti.
V ta namen smo na šoli pripravili razstavo, ki si jo
lahko vsak ogleda na glavnem hodniku.

Na svetovni dan vode je potekala tudi nagradna
igra. Med razstavo so učenci lahko zasledili
nagradno vprašanje. Na voljo so imeli tri
odgovore, od katerih so morali izbrati pravega.
Odgovore so prinesli v tajništvu, kjer je potekalo
nagradno žrebanje. Trije srečneži so prejeli
zanimivo in praktično darilce.

Tekmovanje Kuhnapato - Polona Bastič
Tudi to šolsko leto smo svoje kuharske sposobnosti preizkušali na tekmovanju Kuhnapato. Letošnja tema
so bile jedi na žlico, močnate jedi in hitri prigrizki, vse s poudarkom na značilno lokalnih sestavinah
omenjenih jedi.
Sodelovali smo z dvema ekipama. Prvo, z imenom
Vojniške kuhalnice, so sestavljale sedmošolke Eva
Gorenšek, Pika Helah, Maruša Kajzba in Ana Zeme. V
drugi ekipi, poimenovale so se Vojčice, so bile izkušene
devetošolke Nika Kovač Potočnik, Tinkara Lečnik,
Barbara Tadina in Jerneja Zupanek.
Na regijskem nivoju smo 25. 3. 2014 svoje kuharsko
znanje pokazali v Mariboru pred strogo komisijo v
Gostilni Anderlič. Ekipa Vojniških kuhalnic je pripravila
slivovo juho, koruzni tamerl in čemaževe polžke. Vojčice pa so kuharsko znanje pokazale pri pripravi
štajerske kisle juhe, zdrobovega tamerla in spomladanskih košaric s čemažem.
Obe ekipi sta uspeli prepričati komisijo in se uvrstili v polfinale. 9. 4. 2014 smo se v ljubljanski Gostilni
Pečarič na prvem izmed štirih polfinal srečali z močnejšo konkurenco. Dekleta obeh ekip so pripravljale
enake jedi. Vse jim je uspelo zelo dobro. Organizatorka tekmovanja je ob razglasitvi povedala, da so
odločale malenkosti. Vseeno smo domov odšle ponosno, saj smo dostojno zastopale našo šolo.
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15. tekmovanje Zdrav dih za navdih
Polona Bastič
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je
v tem šolskem letu razpisalo natečaj na temo Lepo
je biti nekadilec in Kako postati nekadilec. S svojim

prispevkom »Izpoved kadilca« se ga je udeležila
devetošolka Urška Zalezina. Za vzorno izdelan
plakat je prejela bronasto trstiko in priznanje za
sodelovanje.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Srečanje planincev na Celjski koči – Mojca Podjavoršek
V soboto, 12. 4. 2014, je potekalo tradicionalno srečanje planincev osnovnih šol celjske občine. Zjutraj
smo se mladi planinci v Zagradu pred gasilskim domom podali novim dogodivščinam naproti. Po različnih
markiranih planinskih poteh smo se podali proti Celjski koči.
Planinci POŠ Šmartno v Rožni dolini smo si ob
vzponu po klasični in najbolj znani poti do
“Celjske” ogledali znamenito Trobiševo bukev.
Skoraj sedemdeset mladih planincev je tako ta dan
skupaj z vodniki in spremljevalci “objelo” Celjsko
kočo z vseh strani. Nič kaj utrujeni planinci smo se
v nadaljevanju pri Pečovniški koči veselili in

sodelovali v zabavnih štafetnih igrah, pomerili
svoje moči v družnem smučanju na travi ter drugih
zanimivih dejavnostih.
Po druženju smo se vsi udeleženci srečni, zdravi in
predvsem veseli vrnili na izhodišče, kjer so nas
čakali starši.
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Varno v nesrečah – Mojca Podjavoršek
V sredo, 16. 4. 2014, so nas na naši šoli obiskali
planinski vodnik g. Aleš Apotekar, gorski reševalec
g. Iztok Ivakić in njegova psička Tisa, ki je pes
reševalec.
Pripeljali so se s terenskim vozilom Gorske
reševalne zveze Slovenije – postaja Celje. Pokazala
sta nam osebno opremo za reševanje v gorah, ki jo
je bilo kar veliko. Ta je tudi težka, saj tehta čez 20
kg. Gospod Ivakić nam je predstavil delo gorskih
reševalcev in nas opozoril na ustrezno opremo ter
varno hojo v hribih. Otroci šole in vrtca so ga z
zanimanjem poslušali in mu tudi sami zastavili
nekaj vprašanj.

Največjega zanimanja pa je bila deležna psička
Tisa, ki je zelo prijazna in ima rada otroke. Kar
nekajkrat jih je pozdravila, tako da je šla od enega
do drugega otroka in se ga stisnila. Na koncu so
nam še prikazali postopek iskanja pogrešanega.
Gospod Apotekar se je skril, Tisa pa ga je s
pomočjo svojega dobrega nosu našla in pričela
lajati, dokler ni prišel njen gospodar in jo nagradil z
igračo.
Ker se malokdaj zgodi, da nas obišče kakšen
prijazen kosmatinček, so se otroci stežka poslovili
od njega. Gospodu Ivakiću se še enkrat
zahvaljujemo za predstavitev tega plemenitega
poklica, gospodu Apotekarju pa za pomoč pri
organizaciji projekta Varno v nesrečah.

Kmetija Mesojednik – Maja Drobnič Grose
Prejšnji mesec smo se odpravili na kmetijo Mesojednik, kjer
nam je gospod najprej pokazal, kako se kmetuje na ekološki
način. Ogledali smo si njihov vrt in spoznali vrtnine, ki jih gojijo.
Spoznali smo tudi, da semen določenih rastlin ni potrebno
kupovati v trgovini, ampak jih lahko vzgojimo sami.
Nato smo si ogledali kmetijo in njihove živali. Spoznali smo,
koliko dela imajo na njihovi kmetiji.
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV

Spoznavamo domačo okolje
Natalija Mažič
Planinci iz Nove Cerkve smo izkoristili toplo
petkovo popoldne ter se 18. aprila odpravili
spoznavati svoj kraj. Izpred šole smo se peš
odpravili proti hribu Strmec, nato pa pot
nadaljevali skozi Homec ter Razdelj. Vsi smo
bili navdušeni nad prelepim razgledom, ki ga
nudi Strmec. Všeč nam je bilo, ker smo
petkovo popoldne koristno preživeli.

Velikonočne delavnice – Petra Ofentavšek
17. aprila smo ustvarjali dekorativne izdelke, ki so jih
učenci odnesli domov, da so z njimi okrasili mize ob
prihajajočih praznikih.

Ob dnevu Zemlje - Ida Grobelnik
Pretekla leta smo ob dnevu Zemlje sadili drevesa, tokrat pa smo se
odločili, da sami poskusimo z vzgojo sadnih dreves. Posadili smo pečke
starih sort jablan in hrušk. Vzklile so in sedaj vsak dan opazujemo rast
mladih dreves. Do jeseni jih bomo negovali v učilnici, potem pa bodo
dobila svoj prostor v šolskem parku.
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Evropska vas – Sabina Penič
V okviru projekta smo tokrat podrobneje raziskovali Veliko Britanijo. Lepote in znamenitosti otoške dežele
smo spoznali preko spleta. Temu je sledila izdelava plakatov, kron, zastav in znamenitega dvižnega mostu.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Sejemo, sadimo – Maja Kovačič
Učenci 1. in 2. razreda so imeli v ponedeljek, 14.
aprila, naravoslovni dan. V šolo so prinesli
različna semena in sadike. V lončke smo posadili
fižol, drobnjak, podtaknili liste vijolic in bršljana.
Sklenili smo, da bomo opazovali rast naših
rastlin in da bo vsak učenec skrbel za svoje
rastlinice. Pripravili smo tudi nekaj zanimivih
poizkusov. Opazovali bomo, kaj vse naša
semena potrebujejo, da vzklijejo. Zapisali smo
naša predvidevanja, ki jim bomo kmalu lahko
dodali tudi ugotovitve na podlagi opazovanj.
Odšli smo na naš mali vrt ob šoli. Prekopali smo ga, opleli in posejali redkvico in sončnice ter posadili
sadike jagod. Sedaj komaj čakamo na naš prvi pridelek.
Naravoslovni dan – obisk Vivapena in Dinosa – Suzana Jelenski
Tretješolci smo imeli v sredo, 23. 04. 2014,
naravoslovni dan. Obiskali smo podjetji Vivapen
in Dinos. V Vivapenu smo si ogledali proizvodnjo
nalivnih peres in flomastrov. Najbolj zanimiva je
bila priprava črnila za »bombice« in izdelava
brisalcev. Ob koncu ogleda so nas obdarili z
nalivnimi peresi, črnilnimi vložki in brisalci, ki jih z
veseljem uporabljamo.
Na Dinosu smo si ogledali sortirnico plastičnih
folij, odpadnega papirja in ločeno zbiranje
nevarnih odpadkov. Spoznali smo pomen
ločenega zbiranja odpadkov, sortiranja in ponovno
uporabo surovin v industriji. Zdaj vemo, kaj se
zgodi z zamaški, ki jih zbiramo na šoli!
Igrica Vroča ljubezen – Nataša Čerenak
Učenci, ki obiskujejo Gasilski krožek v organizacije PGD Socka, so za nas pripravili poučno in šaljivo igrico
na temo gasilstva. Povabilo so nas na ogled, iz srca smo se nasmejali in se ob tem marsikaj koristnega
naučili. Zahvaljujemo se mentorici, gospe Nastji Kraljič, ki nas je povabila in nato še pogostila s sladkim
presenečenjem.
Vesela šola – Nataša Čerenak
V sredo, 16. 4. 2014, je bilo na Polzeli državno tekmovanje iz Vesele šole. Učenci pri tej dejavnosti usvajajo
znanje iz različnih predmetnih področjih in širijo splošno razgledanost. Na tekmovanje se je uvrstil tudi
petošolec Jaka Kočet. Dokazal je, da je znanje lahko tudi v veselje in usvojil srebrno priznanje. Iskrene
čestitke.
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Za nagrado v Mozirski gaj – Nataša Čerenak
Tudi v letošnjem letu smo se prijavili na natečaj
»Klopce za uka željne hodce«, ki ga je razpisala
Cinkarna Celje. S pomočjo pridnih očkov smo
izdelali ve čudoviti klopci iz odpadnih palet.
Cinkarna nas je povabila na zaključno prireditev v
Mozirski gaj, kjer nas je z eko čarovnijami navdušil
čarodej Jani. Sprehodili smo se po čudovitih
potkah in občudovali cvetoče tulipane. Ob tem pa

smo si ogledali kar 30 klopc, ki so jih izdelali še
učenci drugih šol. Naša klopca in kolaž, ki ga je
ustvarila petošolka Nika Kuntič, pa bosta krasila
pot na Grmado. Cinkarna nas je obdarila še z
diplomami, majčkami ter z zanimivimi svinčniki s
semeni, ki jih bomo posadili na našem zeliščnem
vrtu.

Projekt »ENO« - Lidija Vrečko
Na naši šoli smo že tretjo leto vključeni v
mednarodni projekt »ENO«, katerega glavni
namen je, da vsako leto posadimo vsaj eno drevo
in tako sklenemo z otroki sveta, ki tudi sodelujejo
v tem projektu, navidezni zeleni obroč okrog
našega planeta Zemlje. Čeprav smo otroci vrtca in
naše šole še majhni, s sodelovanjem v tem
projektu že sedaj skrbimo, da bo na svetu čim več
dreves, saj se zavedamo njihovega pomena za

okolje. Na dan Zemlje, 22. aprila, smo ob
prisotnosti predstavnikov občine Vojnik in g. Bena
Podergajsa otroci vrtca in šole, vzgojiteljic in
učiteljic po kratkem kulturnem programu ob
šolskem igrišču zasadili okrasno drevo.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo g. Podergajsu
ter občini Vojnik za sodelovanje in donacijo
pisano-listnega tulipanovca.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pa smo prišli do konca še enega, uspešnega šolskega leta. Upamo in želimo, da ste
zadovoljni s svojimi rezultati in s svojim delom. Mi smo. Veliko smo počeli tudi zadnja
dva meseca. Obsežna številka Vojča kaže na to.
Težko pričakovane in zaslužene počitnice preživite lepo, predvsem pa varno, družbo pa naj vam dela
tudi kakšna dobra knjiga.
Medobčinsko prvenstvo v košarki za najmlajše dečke in deklice – Robert Suholežnik
V mesecu maju so se najmlajši dečki in deklice (2003 in mlajši) pomerili na turnirju v Celju. Ekipo dečkov so zastopali
Florjan Plankl, Miha Čakš, Marcel Jug, Jan Bratušek, Žan Obreza, Nejc Zakonjšek, Tim Tržan, Gal Škrjanc, Rok Vranc,
Tadej Žavski, Žan Pesjak, Gal Kok, Matic Preložnik in Darjan Solar. Ekipo deklic so zastopale Nina Kitek, Tjaša Tržan,
Pina Berk, Julija Blazinšek, SaraJevšenjak, Severina Štante, Neža Čeperlin, Saša Špegelj, Nika Kuntič, Ingrit Kotnik in
Maja Pikelj. Čeprav naši ekipi nista zmagali nobene tekme, sta pokazali veliko borbenosti in dokazalii, da lahko na
nanju računamo tudi v prihodnje.
Košarkarski superšolar – Robert Suholežnik
V petek, 23. 5. 2014, je potekal v Ljubljani na Kongresnem trgu košarkarski superšolar 3x3. Naša šola se je udeležila
turnirja s tremi ekipami. Ekipo starejših dečkov so zastopali Aljaž Goršek, Nika Potočnik, Tadej Oprčkal, Vid Rauter in
Ambrož Planinšek. Ekipo starejših deklic so zastopale Zara Ribič, Lara Kovačič, Nina Žolnir in Urška Kračun. Ekipo
mlajših dečkov pa so zastopali Nejc Kovče, Aljaž Pekovšek, Jaka Samec Vid Pikelj in Tjan Vinder. Najuspešnejša je
bila ekipa starejših dečkov, ki se je uvrstila v četrtfinale in morala priznati premoč kasnejšim zmagovalcev. Na
turnirju je bila promocija bližnjega svetovnega prvenstva v košarki v Španiji, turnir pa je obiskalo tudi nekaj znanih
imen s sveta košarke. Seveda niso manjkale tudi navijačice Zmajčice.
Pohod na Boč – Urška Agrež
V soboto, 7. 6. 2014, smo imeli planinci 2. in 3. razreda OŠ
Vojnik zadnji planinski pohod v tem šolskem letu. Zgodaj zjutraj
smo se zbrali na železniški postaji v Celju. Vlak nas je odpeljal do
Poljčan, od tam pa smo se v sončnem dopoldnevu povzpeli na
Boč. Pri planinski koči smo z malico poskrbeli za lažje nahrbtnike
in si ob igri nabrali novih moči za spust v dolino. Z vlakom smo
se nekoliko utrujeni, vendar zadovoljni in polni lepih vtisov vrnili
v Celje, kjer so nas na železniški postaji pričakali starši.

Obisk Slovaške – Sonja Marguč
Od torka, 20. 5. 2014, do sobote, 24. 5. 2014, smo člani ekipe Comenius OŠ Vojnik odpotovali na zadnje potovanje
tega programa – na Slovaško. Vseh skupaj nas je bilo 22 učencev in 5 spremljevalcev. Tam smo sklepali in obujali
prijateljske vezi iz Češke, Slovaške, Poljske in Turčije ter spoznavali kulturo in kulinariko Slovakov. V torek se je v
Bratislavo odpravila prva skupina – štirje učenci in trije spremljevalci, ostali pa smo se pridružili v četrtek dopoldne.
Prva ekipa se je v sredo udeležila ustvarjalnih delavnic, medtem ko so se učitelji mentorji udeležili dveh sestankov
na temo načrtovanja aktivnosti v projektu. V sredo so si ogledali predstavitve ostalih držav in se udeležili kratkega
ogleda mesta. V četrtek smo imeli predstavitev svoje države in si ogledali glavno mesto Bratislava, v petek smo se
peljali z ladjico po Donavi in si ogledali grad v Bratislavi, v soboto pa smo imeli zaključno srečanje. Spremljevalci so
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bili: organizatorja Gregor Rojc in Simona Šarlah, ravnateljica
Majda Rojc, plesna mojstrica Milanka Kralj in predstavnik
staršev Raid Wahibi. V Slovenijo smo se vrnili zopet polni novih
izkušenj, znanja in spominov na Slovaško.
V sredo, 27. 5. 2014, smo učencem naše šole predstavili ves
program projekta Comenius z utrinki doživetij na gostovanjih in
pri nas, zadnji projekt pa smo predstavili z nastopom vseh
sodelujočih. Kulturni program je bil vezan na pevski, plesni in
instrumentalni program. Čeprav je bilo vloženega veliko
prostega časa in truda vodij, spremljevalcev in učencev, bodo na
vsa srečanja in delo ostali čudoviti spomini. To so nove izkušnje
za življenje.
Gostovanje mladinskega zbora na Češkem – Emilija Kladnik Sorčan
Od 29. maja do 2. junija 2014 se je naš mladinski zbor mudil na tradicionalnem gostovanju pri čeških prijateljih v
mestih Chomutov in Jirkov. 44 pevcev iz Vojnika sta poleg zborovodkinje spremljali tudi ravnateljica Majda Rojc in
učiteljica Milena Jurgec. S češkimi zbori so izvedli dva koncerta, prvega za vrstnike z obeh šol na Červenem hradeku
v izjemnem okolju baročnega dvorca, drugega, večernega, pa v dvorani chomutovskega Mestnega gledališča.
Mladinski zbor je pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan in ob spremljavi Janje Belej izvedel raznolik program, ki je
obsegal ljudske pesmi obeh dežel
ter klasično in sodobno zborovsko
literaturo. Vrstniki iz zborov
Hlásek in Sláviček so jih zasipali z
ljubeznivo pozornostjo in jih
spremljali na vseh aktivnostih. Ob
druženju z gostitelji in njihovimi
družinami so se kopali v
akvaparku, ogledali so si zoopark
in se zabavali v centru športnega
plezanja. V nedeljo so se po
ganljivem slovesu odpeljali do
Prage, ki jih je navdušila s svojimi
znamenitostmi. Po nočni vožnji so
se zadovoljni in polni lepih vtisov
vrnili domov.
Naravoslovni dan v 2. razredu – Damjana Ferlic
3. junija 2014 so se drugošolci odpeljali v Novo Cerkev, kjer so
dopoldne preživeli na turistični kmetiji Soržev mlin. Gospod Oton
Samec je z veseljem razkazal svojo kmetijo, gospodarsko poslopje in
kozolec. Otroci so tukaj videli zajčke, kokoši, goske ... Ogledali so si
tudi delovanje mlina, poskusili sveže zmleto moko in izvedeli, katere
vrste žita melje tukaj. Po kratki igri na sveže pokošenem travniku so
nadaljevali z ogledom žage, ki pa žal ne deluje več. Otroci pa so
izvedeli, kako so les žagali tukaj nekoč.
Bilo je lepo in zelo zanimivo. Gospodu Otonu in gospodu Franciju se
iskreno zahvaljujemo za njuno prijaznost.
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Ekskurzija v Velenje – Damjana Ferlic
V četrtek, 22. maja 2014, so se vsi drugošolci centralne šole Vojnik in podružnic odpeljali v Velenje, kjer so si pod
vodstvom grajskih vodnikov ogledali Velenjski grad in ustvarjali v delavnicah z naslovom Življenje na srednjeveških
gradovih. Učenci so si izdelali meče, krone in viteške čelade. Po malici iz nahrbtnika so se odpeljali v Šoštanj, se
posladkali s sladoledom, nato pa so si ogledali še Mayerjevo vilo, kjer sta jim gospa Alenka Verbič in Špela Poles
na zelo zanimiv način predstavili življenje meščanske družine v tej hiši v preteklosti. Dovolili sta jim, da so se na
njihovem podstrešju poigrali z igračami, ki so jih nekoč imeli otroci.
Nato smo se sprehodili še do Tresimirjevega parka, kjer so učenci uživali v igri na čudovitih lesenih igralih.
Utrujeni, a polni vtisov, so se drugošolci v popoldanskih urah vrnili proti domu.
Stara zidanica – Urška Agrež
V torek, 10. 6. 2014, smo prvošolci OŠ Vojnik obiskali g. Franca Ofentavška in spoznavali, kako so ljudje živeli v
preteklosti.
V vročem dopoldnevu smo kot pravi pohodniki uživali ob hoji po hladni senci okoliških gozdov, preizkušali svojo
kondicijo in vztrajnost. Po dobri uri hoje,nas je pričakal prijazni gozdni mož, ki nam je pripovedoval zanimive
zgodbe o škratih, živalih in zmaju. Odpeljal nas je v jamo Huda luknja, kjer smo v prijetnem hladu uživali v njegovih
zgodbah. Nekoliko utrujeni in željni osvežitve smo se posladkali s češnjami in v stari krušni peči posušenim suhim
sadjem. Okrepčali smo se z domačim bezgovim sokom in obisk nadaljevali z ogledom več kot dvesto let stare
zidanice. Zanimivo je bilo v živo videti črno kuhinjo s krušno pečjo ter staro pohištvo in orodje, ki so ga uporabljali
ljudje v preteklosti. Čas obiska je hitro minil in odšli smo proti šoli. Na poti smo uživali ob čudovitem razgledu na
bližnjo in daljno okolico.
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar
Uspešno smo zaključili z zadnjo zbiralno akcijo odpadnega papirja, ki je potekala v mesecu maju. Zbrali smo 2200
kg papirja.
V letošnjem šolskem letu smo skupno zbrali 40559 kg odpadnega papirja. Sredstva, zbrana v okviru akcij, so
namenjena pomoči potrebnim.
Iskreno se zahvaljujemo 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: 4. a – 12729 kg,
2. mesto: 6. b – 7753 kg,
3. mesto: 9. b – 1875 kg.
Občinsko, področno in državno tekmovanje v atletiki – Urh Poteko
Občinskega prvenstva v atletiki se je udeležilo veliko število naših učencev.
Večina je dosegla zelo dobre rezultate, kar pa je tudi pogoj, da se uvrstijo na
naslednjo raven tekmovanja. Na področnem prvenstvu so učenci za vidnejšo
uvrstitev morali pokazati vse svoje sposobnosti in znanja. Nekaterim je to tudi
uspelo, in sicer: Nina Pintarič je osvojila 3. mesto v teku na 600 m, 2. mesto je
v teku na 300 m osvojila Tija Ocvirk, 1. mesto pa je v metu vortexa osvojila
Urška Robič. Zmagala pa je tudi štafeta deklet na 4 x 100 m v zasedbi Tije
Ocvirk, Maje Cehner, Lare Kolar in Nine Pintarič. Vsa dekleta, ki so osvojila
odlična mesta na področnem tekmovanju, pa so se prav tako kot na področno
tekmovanje uvrstila tudi na državno tekmovanje. Tam je z osebnim rekordom
odlično 3. mesto osvojila Tija Ocvirk. Štafeta 4 x 100 m pa je presenetila vso
konkurenco in v tesnem dvoboju slavila 1. mesto. Tokrat je bila zasedba
štafete nekoliko drugačna, tekmovale pa so Tija Ocvirk, Maša Žgajner, Maja
Cehner in Lara Kolar. Vsem iskreno čestitamo.
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Rezultati tekmovanja v šahu za prehodni pokal v letu 2013/2014 – Edi Fidler
Že drugo leto je preteklo, odkar smo v šoli oživili šahovski krožek. Na razredni stopnji poteka pod mentorstvom
gospoda Jureta Štokovnika, na predmetni pa je mentor gospod Edi Fidler.
Letos smo v kraljevi igri izvedli tekmovanje za naslov najboljšega oddelka v šahu na OŠ Vojnik, za nagrado pa so
prejeli prehodni pokal.
V prvem delu tekmovanja smo dobili najboljši oddelek vsakega
razreda:
- med šestošolci je bil 6. a,
- med sedmošolci 7. a,
- med osmošolci 8. c in
- med devetošolci 9. c.
Tekmovanje med zmagovalnimi oddelki razredov pa nam je dalo
zmagovalni oddelek na šoli. Ta naslov je osvojil 8. c oddelek.
Barve oddelka so zastopali:
- Klara Gorenak,
- Adrian Ledl in
- Adam Wahibi.
Zmagovalcem čestitamo, čestitke pa veljajo tudi učenkam in učencem,
ki so sodelovali v tem tekmovanju. Upam, da so se učenci na
tekmovanju dobro počutili in da je imelo igranje te res kraljeve igre
kakršenkoli pozitiven učinek na njih. Hvala tudi učencem, ki so
pomagali pri izvedbi tekmovanja.
Ekskurzija v Celje – Jure Štokovnik
V petek, 25. 4. 2014, smo se z učenci 5. a in 5. b razreda
odpravili v Celje. Najprej smo se sprehodili po mestu, kjer
smo si ogledali pomembne stavbe in spomenike, ki pričajo o
zgodovini mesta. Zatem smo se odpravili do stare grofije, ki
nudi domovanje Pokrajinskemu muzeju.
S kustosinjo smo se sprehodili med zbirkami in zavrteli kolo
časa v različna zgodovinska obdobja.
Zelo zanimiv je bil ogled Celjskega stropa ter ostanki rimskega
mesta pod mestom. Na povratku do avtobusne postaje smo
srečali tudi svetovno popotnico Almo Karlin (njen kip) in si
privoščili sladoled.
Ali veste, kateri del mesta je na razglednici iz leta 1912?
Državno srečanje mladih raziskovalcev – Rebeka Žagar
V letošnjem šolskem letu je na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica potekalo 14. regijsko srečanje mladih
raziskovalcev Podravja, ki so se ga udeležili tudi raziskovalci OŠ Vojnik in njihovi mentorji. Naših enajst letošnjih
raziskovalnih nalog smo zagovarjali pred različnimi strokovnimi komisijami in bili pri tem zelo uspešni, saj smo v
hudi konkurenci dosegli kar 2 zlati, 5 srebrnih in 2 bronasti priznanji. Za štiri naloge se je strokovna komisija
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odločila, da nas zastopajo na državnem tekmovanju, ki je potekalo 19. 5. 2014 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 2 zlatii, 1 srebrno in 1 bronasto priznanje. Vsi si za svoje delo zaslužijo iskrene čestitke. Ponosni smo na
svoj dosežek in zelo motivirani za nadaljnje delo.
NASLOV NALOGE: ŠOLSKA MALICA IZ LOKALNO PRIDELANIH ŽIVIL – ZLATO PRIZNANJE
Avtor: Andraž Kamerički
Mentor: Polona Bastič
Lektor: Amalija Kožuh
V Sloveniji pridelamo za svoje potrebe le okoli 35 %
hrane. Po evropskih merilih imamo v naši državi tudi
najmanjšo kvadraturo rodovitne zemlje na prebivalca v
Evropi, zato je lokalna prehranska samooskrba
temeljnega pomena za prehransko varnost Slovenije.
Prvi premik naprej je bil na nivoju države narejen leta
2005 z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske
politike 2005–2010. Leta 2011 pa je bila sprejeta
Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo si
hrano za jutri«. Oba dokumenta dajeta prednost lokalni
pridelavi in lokalni porabi hrane ter nakazujeta
smernice za izboljšanje prodajnih poti in komunikacije
med proizvajalci in lokalnimi potrošniki. Med slednje
sodijo tudi različne ustanove (vrtci, osnovne šole,

domovi za starejše ipd.) Na OŠ Vojnik smo v šolskem
letu 2013/14 začeli na šolski jedilnik uvajati živila
lokalne pridelave. Tako smo vsak petek učencem
ponudili šolsko malico, za katero so nam živila
zagotovili na bližnjih kmetijah. V eksperimentalnem
delu smo s programom Excel naredili izračun cen za
osemnajst malic. Povprečna cena je znašala 1,03 €, kar
je za 28 % več kot cena šolske malice (0,80 €), ki jo
določa Zakon o šolski prehrani. Z opravljeno anketo
smo prišli do 5 najboljših lokalnih malic po okusu
učencev. Preverili smo, kako osnovne šole po Sloveniji
uvajajo lokalna živila na jedilnik in ugotovili, da ima
omenjena živila pri različnih obrokih v ponudbi le 5,8 %
vseh šol.

NASLOV NALOGE: MIKRO SONČNA ELEKTRARNA – ZLATO PRIZNANJE
Avtor: Gašper Trupej
Mentor: Petra Strnad
Lektor: Gregor Palčnik
Moja raziskovalna naloga je imela namen raziskati pomembnosti fotovoltaike, ker se mi zdi, da je na tem področju
še vedno moč kaj na novo odkriti. Pomembno je, da se zavedamo problematike onesnaževanja z ogljikovim
dioksidom, saj bodo v prihodnosti lahko nastale resne težave, če ne bomo spremenili svojih navad. Najprej sem se
odločil izdelati svojo elektrarno, saj bi tako najlažje videl prednosti in slabosti solarne tehnologije. Kupil sem 50W
monokristalni modul, regulator polnjenja, akumulator in vse, kar še sodi zraven (kable, luč, UPS, reflektor, kanale za
kable ...).
NASLOV NALOGE: NAVADE UŽIVANJA KRANJSKE KLOBASE V VOJNIKU – SREBRNO PRIZNANJE
Avtor: Pika Herlah, Nina Pintarič, Špela Gosnik
Mentor: Barbara Herlah
Lektor: Milena Jurgec
Kranjska klobasa (KK) je eno izmed najbolj
prepoznavnih živil, ki predstavljajo Slovenijo v
gastronomsko kulinaričnem vidiku doma in v tujini. Z
metodami anketiranja, merjenja količine zaužite hrane
in z raziskovalnim pogovorom smo preučevali
priljubljenost, pogostost in načine uživanja KK v Vojniku

med otroci in odraslimi. Vzorec za raziskavo je
predstavljalo 163 otrok 7.-9. razredov, 72 odraslih in
trije ponudniki gostinskih storitev. Ugotovili smo, da
pogosto uživa KK 45 % otrok in 25 % odraslih, vendar
pa je trikrat več otrok kot odraslih nikoli ne uživa.
Otroci so pri malici v povprečju zaužili 102 %
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načrtovane količine KK in v anketi potrdili, da jim je bila
malica všeč. Vsaj občasno bi priljubljeno hitro hrano
nadomestilo s KK 68 % otrok in 80 % odraslih. Med
kriteriji za odločanje o nakupu klobase so odrasli
največji pomen pripisali kakovosti, tako pri odločitvi, ali
kupiti pravo KK ali drugo podobno klobaso (27 %
kakovost, 17 % cena) kot pri odločanju med različnimi
proizvajalci KK (30 % kakovost, 20 % cena). Preučitev

gostinske ponudbe v Vojniku je pokazala, da KK
ponujajo le v klasični gostilni, v tradicionalnih jedeh, ne
pa tudi v piceriji in v ulični prodajalni.
Zaključimo lahko, da je KK živilo, ki ponuja možnosti, da
bi z malo kreativnosti in aktivnega pristopa lahko preko
kulinarike pripomoglo k večji prepoznavnosti Slovenije
tudi izven njenih meja.

NASLOV NALOGE: NEVARNE SNOVI IN NJIHOVE OZNAKE – BRONASTO PRIZNANJE
Avtor: Karin Rajh, Timea Štravs
Mentor: Rebeka Žagar
Lektor: Amalija Kožuh
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati, koliko ljudje
poznajo nove znake za nevarne snovi med anketiranci,
starimi nad 20 let. V povezavi s tem smo želeli
ugotoviti, če se pred uporabo teh snovi ustrezno
zaščitijo, kako pogosto pred uporabo preberejo
priložena navodila ter kako pogosto opazijo nove
oznake za nevarne snovi na embalažah. Pri zbiranju
podatkov nam je bila v pomoč anketa, ki smo jo v
decembru 2013 razdelili posameznim starostnim
skupinam v okolici Vojnika. Ustrezno izpolnjenih anket
je bilo 150, od tega je v anketi sodelovalo 95 žensk in
55 moških. Opravili smo tudi intervju z Vesno Arcet
Rodič, specialistko družinske medicine, v sodelovanju z
Rokom Mačkom, specialistom družinske medicine in
vodjo enote za Nujno medicinsko pomoč
Zdravstvenega doma Celje in s primarijem Božidarjem

Buhancem, doktorjem medicine v SB Celje. V domačem
gospodinjstvu smo pregledali nekatere nevarne snovi
in ugotavljali v kakšni meri se pojavljajo novi znaki za
nevarne snovi. Izdelali smo didaktično igro Spomin in jo
preizkusili med učenci 6. razreda. Ugotovili smo, da
večina anketirancev ne pozna novih oznak za nevarne
snovi, pogosto se zaščitijo pred uporabo nevarnih snovi
in prav tako pogosto preberejo priložena varnostna
navodila. Prav tako smo ugotovili, da so še na večini
nevarnih snovi oranžne oznake, novejše se pojavljajo
redko. Ob koncu raziskave smo naredili še nekaj
poskusov ter s pomočjo le-teh ugotovili, da lahko z
doma narejenimi čistili dom očistimo prav tako dobro
kot s čistili, ki vsebujejo nevarne snovi in posledično
škodujejo nam in okolju.

Vse naloge in uvrstitve so v spodnji tabeli.
Učenci
Nika
Kovač
Potočnik
Laura
Jesenek
Evelina
Pristovšek

Razred
9. b

Maruša
Kajzba
Patricia
Petek

7. b

Mojca
Kugler

9. c

9. b
7. b

9. c

Mentor
Barbara
Ojsteršek
Bliznac

Področje
sociologija

Naslov
DRUŽBENA
OMREŽJA:
PRIJATELJ ALI
SOVRAŽNIK?

Lektoriranje
Barbara
Ojsteršek
Bliznac

Priznanja
Bronasto
priznanje
(regijsko
tekmovanje)

Polona
Ahtik,
Jure
Štokovnik

druga področja

DOPING

Milena
Jurgec

Bronasto
priznanje
(regijsko
tekmovanje)

Simona
Šarlah

sociologija

SVOBODNA IZBIRA
DEJAVNOSTI V
PROSTEM ČASU

Milena
Jurgec

/
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Učenci
Eva
Hvalec

Razred
9. a

Mentor
Tatjana
Hedžet

Področje
Naslov
interdisciplinarna POSLUŠANOST
področja
RADIJSKIH POSTAJ
V OBČINI VOJNIK

Lektoriranje
Amalija
Kožuh

Priznanja
/

Mojca
Cvikl
Timea
Štravs

9. a
Rebeka
Žagar

kemija ali
kemijska
tehnologija

NEVARNE SNOVI
IN NJIHOVE
OZNAKE

Amalija
Kožuh

Srebrno
priznanje
(regijsko
tekmovanje),
bronasto
priznanje
(državno
tekmovanje)

Karin Rajh
Tinkara
Žnidar

9. a
9. b

Simona
Žnidar

psihologija ali
pedagogika

VREDNOTE
DEVETOŠOLCEV OŠ
VOJNIK

Gregor
Palčnik

Raid
Wahibi,
Diana
Wahibi

biologija

VPLIV
ŽIVLJENJSKEGA
OKOLJA NA
ZDRAVJE ZOB

Amalija
Kožuh

Srebrno
priznanje
(regijsko
tekmovanje)
Srebrno
priznanje
(regijsko
tekmovanje)

Adam
Wahibi

8. c

Izak
Ravnak
Karlina
Hohnjec
Julija
Sikošek
Gašper
Trupej

8. c

Rebeka
Žagar

druga področja

S SMEHOM DO
ZDRAVJA

Amalija
Kožuh

9. a

Petra
Strnad

elektrotehnika,
elektronika in
robotika

MIKRO SONČNA
ELEKTRARNA

Gregor
Palčnik

Špela
Gosnik
Nina
Pintarič
Pika
Herlah

7. c

Barbara
Herlah

ekonomija ali
turizem

NAVADE
UŽIVANJA
KRANJSKE
KLOBASE V
VOJNIKU

Milena
Jurgec

9. a

9. c
9. c

7. c
7. c

Srebrno
priznanje
(regijsko
tekmovanje)
Zlato
priznanje
(regijsko
tekmovanje),
zlato
priznanje
(državno
tekmovanje)
Zlato
priznanje
(regijsko
tekmovanje),
srebrno
priznanje
(državno
tekmovanje)
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Učenci
Andraž
Kamerički

Razred
9. a

Mentor
Polona
Bastič

Področje
ekonomija ali
turizem

Naslov
ŠOLSKA MALICA IZ
LOKALNO
PRIDELANIH ŽIVIL

Lektoriranje
Amalija
Kožuh

Priznanja
Srebrno
priznanje
(regijsko
tekmovanje),
zlato
priznanje
(državno
tekmovanje)

Čistilna akcija – Rebeka Žagar
31. maja 2014 je potekal pohod s čistilno akcijo okolja. Zjutraj smo se 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. Po končani akciji smo ugotovili, da odpadkov ni bilo veliko, če primerjamo letošnjo
akcijo s predhodnimi. Prebivalci Vojnika in okolice smo vse bolj ozaveščeni o skrbi za okolje, ta pa se začne že doma
in prav tako tudi v šolah s pravilnim odlaganjem in ločevanjem odpadkov.
Naj nam ne bo vseeno, v kakšnem okolju živimo in tudi v prihodnje poskrbimo za čisto in lepo naravo.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
V mesecu juniju smo za učence izvedli še zadnje
tehniške dneve, ki smo jih načrtovali ob začetku
šolskega leta.
Učenci osmih razredov so imeli četrti tehniški dan v
torek, 10. 6. 2014, na temo kovine. Ta dan so se
odpeljali na Šolski center Celje, kjer so si s pomočjo
tamkajšnjih profesorjev izdelali kar nekaj izdelkov.
Poleg tega so ta dan opravili tudi pregled sluha v
Zdravstvenem domu Celje.
Učenci sedmih razredov pa so imeli tehniški dan na
temo umetne mase in zdrave prehrane mladostnikov,
in sicer v četrtek, 19. 6. 2014. Najprej so si ogledali
podjetje MIK, kjer so jih zelo lepo sprejeli. Učence so
peljali skozi njihovo proizvodnjo in jim pokazali tudi
postopek uokvirjanja slik. Nato so učenci odšli nazaj v

šolo, kjer so si v jedilnici šole ogledali prispevek o
posledicah nezdrave prehrane mladostnikov, na temo
škodljivosti uživanja sladkorja pa jim je spregovorila
gospa Polona Bastič, ki je tudi vodja prehrane na šoli.
Nato so učenci odšli v učilnice, kjer so odčitavali
vsebnost sladkorja v različnih brezalkoholnih pijačah, ki
jih naši učenci zelo radi pijejo.
Tudi šestošolci so imeli četrti tehniški dan v četrtek, 19.
6. 2014. Ta dan so si ogledali žago pri Zupancih , kjer so
jih zelo lepo sprejeli. Ko so prišli nazaj v šolo, so
reševali delovne liste na temo les in obdelava lesa ter
tako ponovili vse, kar so se o lesu naučili pri urah
tehnike in tehnologije ter zapisali tisto, kar so ta dan
slišali na žagi.

To si ti, kdo sem pa jaz? – Mojca Guček
Na šoli je v okviru programa Delo z nadarjenimi potekala delavnica To si ti, kdo sem pa jaz? Delavnica je potekala v
petek, 16. 5. 2014, od 16.00 do 19.30 ure in je predvidevala sodelovanje vseh udeležencev. Bila je osredotočena na
teme: samopodoba, samospoštovanje, samozavest, zavedanje čustev in čustvenih odzivov, spletno nasilje in
bolečina.
V goste smo povabili g. Jerneja Fermeta. Predavatelj si je znanja pridobival po zaključeni diplomi s področja
komerciale še na področju psihoterapije na Sigmund Freud University Vienna. Leta 2008 je uspešno zaključil in
pridobil verificirano potrdilo pri Krovni zvezi za psihoterapijo Slovenije. Tega leta je uspešno opravil tudi sprejemni
razgovor ter se vpisal na Inštitut za geštaltsko terapijo v Ljubljani. Delal je na SOS telefonu Nacionalnega inštituta za
psihoterapijo v Ljubljani ter v Kriznem centru za mlade Celje, Inštitutu za razvoj človeških virov- burnout ter UKC
Maribor, oddelku za psihiatrijo. Zadnja štiri leta pa opravlja individualno in skupinsko delo v privatni klinični praksi,
poleg vodenja interaktivnih delavnic in predavanj pa se v zadnjem času posveča organizacijam na področju
notranjih odnosov in sinergije delovanja. Pri terapevtskem delu sodeluje s kvalificiranimi supervizorji iz Slovenije in
ostalih držav EU.
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Roditeljski sestanek za šolske novince – Mojca Guček
V četrtek, 5. 6. 2014, je ob 17. uri, je v avli OŠ Vojnik
potekal uvodni sestanek za starše šolskih novincev. V
uvodu je starše nagovorila ga. ravnateljica, ki je
predstavila nekaj splošnih informacij ob všolanju otrok.
Šolska pedagoginja je posebej izpostavila, kako naj
poteka priprava otroka na všolanje. Sledila je
predstavitev izseka učne ure angleščine, ki je bila
staršem predstavljena zaradi vpogleda v izvajanje
šolskega projekta, ki vključuje učenje angleščine kot

sestavnega dela rednega pouka. Integrirana ura
angleščine je naš šolski projekt in ga izvedemo v
primeru, da z njim soglašajo vsi starše prvošolcev.
V drugem delu sestanka pa so se starši razdelili glede
na šolo, ki jo bodo njihovi otroci obiskovali v
prihodnjem šolskem letu. Bodoče učiteljice so staršem
namenile še tiste informacije, ki se posebej nanašajo
na konkretno šolo.
Starši so bili seznanjeni tudi s potekom uvajalnih uric za
njihove otroke.

Poskusno preverjanje znanja za nacionalne preizkuse – Barbara Ojsterršek Bliznac
Vsako leto po prvomajskih počitnicah učenci 9. razredih preverjajo znanje na nacionalnih preizkusih znanja (NPZ).
NPZ je poleg preverjanja učenčevega stanja znanja lahko odločilen tudi pri vpisu na srednje šole. V letošnjem letu
je bilo poleg obveznega slovenskega jezika in matematike za OŠ Vojnik določeno še preverjanje iz fizike. Skozi celo
leto so učenci pri teh predmetih dejavnosti prilagajali tudi dodatnemu utrjevanju znanja v namene NPZ, tik pred
samim nacionalnim preverjanjem (aprila) pa so pri vseh treh predmetih poskusno preverjali znanje, da so učenci
lahko dobili občutek, kako bo v maju šlo zares, in videli, katere učne vsebine je v zadnjem trenutku še dobro
ponoviti in utrditi.
Zaključne ekskurzije na predmetni stopnji – Barbara
Ojsteršek Bliznac
15. maja so se učenci od 6. do 9. razreda podali na
zaključne ekskurzije. Šestošolci so se odpravili proti
jugu in si ogledali naravno in kulturno dediščino Bele
krajine, sedmošolci so odšli na Notranjsko ter si

ogledali Postojnsko jamo s Predjamskim gradom ter
Cerkniško jezero, osmošolci so si v Vrbi na Gorenjskem
ogledali Prešernovo rojstno hišo, se sprehodili skozi
Bled in spoznali fužinarsko življenje v zibelki kovaštva –
Kropi, 9-šolci pa so odšli v Atlantis. V poznih večernih
urah so se polni novih doživetij vrnili v Vojnik.

Valeta 2014 – Barbara Ojsetšek Bliznac
Devetošolci so še zadnjič v okviru osnovnega šolanja skupaj zaplesali in se od svojih učiteljic, učiteljev ter
ravnateljice in pomočnice ravnateljice poslovili v sredo, 11. junija, na valeti, ki so jo prvič pripravili v novi
telovadnici. Učenci so pripravili prisrčen program ter prejeli zaslužne pohvale. Posebej so bili s strani Občine Vojnik
nagrajeni tudi učenci, ki so v vseh letih šolanja izkazali posebne učne dosežke, pevci otroškega pevskega zbora, ki so
vsa leta prepevali v zboru ter zastopali OŠ Vojnik, ter košarkarji za dosežke v ligi ŠKL. Bil je poseben dan, ki nas bo
vse spominjal na še eno uspešno generacijo, šolano na OŠ Vojnik.
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Tabor »Brihtne glav'ce« - Mojca Guček
V petek, 20. 6. 2014, ter v soboto, 21. 6. 2014, je na
šoli potekal tabor za nadarjene »Brihtne glav'ce«.
Rdeča nit tabora so bili mediji. Zaradi tega smo se
namenili v Ljubljano ter obiskali medijsko hišo RTV
Slovenija. V dveh skupinah so nam predstavili posebej
radijski, nato pa še televizijski del. Učenci so imeli
možnost zastavljati konkretna vprašanja, ki se
nanašajo na medije.
Po ogledu RTV Slovenija smo se namenili na
Gospodarsko razstavišče, kjer nas je vodič popeljal po
razstavi »Možgani«. To je zgodba za vse generacije o
tem, kako možgani delujejo, čutijo, čustvujejo,
razmišljajo in se spreminjajo … Gre za poučno
razstavo ameriškega naravoslovnega muzeja iz New
Yorka. V Evropi gostuje po Granadi in Milanu. S
pomočjo interaktivnih prikazov, ugank, slik možganov
in dognanih modelov lahko obiskovalci raziskujejo
občutke, čustva, misli, razvoj možganov in celo
njihovo prihodnost.
Po ogledu razstave smo se ob tromostovju vkrcali na
»Gusarsko ladjo« in se popeljali po reki Ljubljanici
proti Barju. Hkrati nas je vodič seznanil z opisom živali
in rastja, ki smo ga ob reki opazovali. Na ladjici so
imeli učenci kosilo.
Ob 16. 30 uri smo se odpravili po centru Ljubljane, si
pod strokovnim vodenjem ogledali nekatere
Ekskurzije na razredni stopnji – Mateja Fidler
Vsako leto se v mesecu maju veselimo poučnih
ekskurzij, ki nas popeljejo na različne konce Slovenije.
Prvošolci so obiskali Kekčevo deželo, kjer so spoznali
Kekca, Mojco, teto Pehto in druge junake iz
priljubljene zgodbe.
Učenci drugega razreda so se odpeljali v Velenje, kjer
so na gradu spoznali srednjeveško življenje in ga
podoživljali v delavnicah, kjer so si izdelali meč in
čelado z vizirjem. Za konec pa so se odpravili še v
Šoštanj, kjer so si ogledali vilo Mayer.
Življenje v preteklosti so spoznavali tudi tretješolci, ki
so obiskali Muzej na prostem v Rogatcu. Ogledali so si

znamenitosti ter se vrnili proti železniški postaji. Z ICS
smo se ob 17.25 odpeljali proti Celju, kjer nas je ob
18.50 uri že čakal avtobus, ki nas je odpeljal v Vojnik.
Na šoli smo imeli večerjo, po njej pa smo si uredili
ležišča ter se pripravili na večerne delavnice. Priprave
na delavnice so potekale že pred začetkom tabora,
tako da so učenci pridobili ustrezne informacije in
navodila, kaj bodo potrebovali za posamezne
delavnice.
Tabor se je nadaljeval v soboto, ko so otroci
predstavili svoje delo na delavnicah. Ob 10.30 smo na
predstavitev dela povabili tudi starše.

še Rogaško Slatino in se zapeljali do Olimja, kjer so
imeli ogled samostana in lekarne ter obisk
čokoladnice.
Učenci četrtega razreda so se odpeljali v prestolnico,
kjer so obiskali Šolski muzej, spoznali in sprehodili so
se po središču Ljubljane ter svoje spretnosti pokazali
v Hiši eksperimentov.
Petošolci so odšli na vzhod Slovenije, v Razkrižje. Tam
so si ogledali prazgodovinsko vas, obiskali Ptujski grad
in spoznavali življenje takratnega časa.
Vsi učenci in učitelji so se z ekskurzij vrnili z novimi
spoznanji in verjetno tudi z lepimi spomini.

Plesna produkcija – Milanka Kralj
V Kulturnem domu Vojnik so se na plesni produkciji predstavili učenci šole Vojnik s plesi, ki so se jih naučili pri urah
interesnih dejavnosti pod vodstvom ge. Milanke Kralj. Otroške plesne igre so predstavili prvošolci, splet otroških
ljudskih plesov in otroške plesne igre so zaplesali tudi učenci drugega in tretjega razreda, folklorna skupina učencev
druge in tretje triade pa je zaplesala splet štajerskih plesov. Prijetno so nas razveselile učenke tretje triade s plesom
charleston. Presenečenje pa so ob zaključku produkcije pripravili učitelji in g. Raid Wahibi s kavbojsko polko. S tem
plesom so se predstavili tudi v projektu Comenius. Veselo razpoloženi smo odhajali iz dvorane.
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Poletna šola v naravi – Polona Ahtik
V petek, 13. junija 2014, so se naši petošolci
odpeljali na Debeli Rtič. Po namestitvi v sobah so
opravili preizkus plavanja, po večerji pa je sledil
spoznavni večer. V dneh, ki so jih preživeli ob
morju, pa so izvedli še kviz Moja Slovenija in
Debeli Rtič ima talent. Aktivni so bili tudi v
športnih dejavnostih. Soboto so preživeli na
naravoslovnih delavnicah, še posebej pa so bili
veseli vožnje z barko v Piran. Tam so si ogledali
Tartinijev trg, Benečanko, cerkev sv. Jurija in
druge znamenitosti.
Polni lepih vtisov in spominov so se v ponedeljek
v popoldanskih urah vrnili domov.
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Učni uspeh na 2. redovalni konferenci – Majda Jelen
Pred popravnimi izpiti
MATIČNA ŠOLA

PODRUŽNIČNE ŠOLE

Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2013-2014
Pred popravnimi izpiti
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Zlati bralci – Gregor Palčnik
V šolskem letu 2013/14 je bila v aktivnosti bralne značke, ki jo organizirata Društvo Bralna značka Slovenije in Zveza
prijateljev mladine Slovenije, vključena le nekaj manj kot polovica učencev OŠ Vojnik, natančneje 335.
Čeprav navdušenje učencev nad branjem knjig z leti plahni, nas je letos razveselilo kar 21 t. i. zlatih bralcev, tj.
učencev, ki so bili zvesti bralni znački vseh devet let osnovne šole. Za nagrado smo jih v organizaciji ZPM peljali na
izlet Po Cankarjevih poteh in kopanje v Terme Snovik, prejeli pa so tudi knjižno nagrado.
BISTROUMI 2014 - Prireditev najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov – Tatjana Hedžet
Tradicionalna podelitev nagrad najuspešnejšim učencem in dijakom na državnih tekmovanjih v znanju matematike,
fizike in astronomije je potekala 24. maja 2014 v Cankarjevem domu. Nagrajence so pozdravili uspešni slovenski
znanstveniki, poskrbeli pa so tudi za nekaj zanimivih gostov, glasbenih točk in znanstvenih eksperimentov.
Med vrhunci prireditve je bila podelitev nagrade naši učenki Manci Prislan. Manca je dobila nagrado, ki si jo je
prislužila z odlično uvrstitvijo na državnem tekmovanju iz astronomije in se tako uvrstila med BISTROUME leta
2014. Čestitamo!
Naravoslovni dnevi - Tatjana Hedžet
10. junija 2014 so imeli učenci 6. in 7. razreda naravoslovni dan. Učenci 6. razredov so spoznavali rastline, učenci 7.
razredov pa živali.
23. junija 2014 so imeli učenci 7. in 8. razreda 3. naravoslovni dan. Učenci so se odpravili po gozdno učni poti GUMP
na Sv. Tomaž. Med potjo so spoznavali različne rastlinske vrste, na samem vrhu pa so izdelali model živali iz
naravnih materialov, ki so ga sami nabrali. Učenci so tudi prikazali pantomimo in vlekli vrv.
Moja reka – Tatjana Hedžet
Moja reka si je projekt, s katerim Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS ter podjetje Coca-Cola Slovenija ozaveščata
o pomenu slovenskih rek in drugih voda. Kot medijski partner pri projektu sodeluje revija PIL. Projekt zastopa
ambasador Zlatko. V letu 2014 je potekal natečaj pesem za mojo reko.
Tudi učenci naše šole so sodelovali in oblikovali dve pesmi.
Mladi pesniki so bili: Nika Paradižnik, Tia Krhlanko, Mia Marguč, Laura Šarlah, Maja Sivka iz 6. a ter Kristina Petrej,
Manica Hostnik in Nastja Zupanc iz 8. d.
11. natečaj: „Postani donavski umetnik 2014” – Tatjana Hedžet
V mesecu maju je potekaj natečaj Postani donavski umetnik za učence osnovnih šol pod okriljem Ministrstva za
kmetijstvo in okolje in GWP Slovenija.
Natečaj organizirajo v vseh 14. državah donavskega bazena pod okriljem Mednarodne komisije za zaščito reke
Donave (ICPDR). Natečaj je zelo pomemben predvsem zato, ker učence vodi v naravo, v bližino vode in jih spodbudi
k opazovanju dogajanja v naravi in razmišljanju o tem, kaj lahko storimo za zdravje ekosistemov.
Posebno pohvalo so na natečaju prejele Manica Hostnik, Kristina Petrej in Nastja Zupanc za svoje kreativno delo, ki
so ga pokazale pri oblikovanju umetniških izdelkov iz naravnih materialov.
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Poročilo ob zaključku projekta COMENIUS 2012 do 2014 – Simona Šarlah, Gregor Rojc

Aktivnost

Čas/datum

Realizirani cilji:

Rezultati dela
(Razstava, radijska ura, okrogla miza, …)

Prvo srečanje v
Znojmu

11. - 15. 10.
2012

Akcijski načrt za naslednje
srečanje, termini za naslednja
srečanja na Poljskem in v Sloveniji

Likovni izdelki

6. – 9. 12. 2012

Predstavitev Slovenije
Predstavitev OŠ Vojnik
Narodni običaji na slovenskem
Predstavitev slovenskih ljudskih
plesov in običajev.

Power point in besedilo v angleščini
Power point in besedilo v angleščini
Slike in besedilo v angleščini in
nemščini
Nastop folklorne skupine
Degustacija slovenskega peciva

marec, april

Predstavitev življenja in dela na šoli

DVD

Drugo srečanje v
Znojmu

Izdelava
promocijskega
filma
Fotografiranje na
Starem gradu za
stripa
Izdelava stripa

16.3. 2013

april, maj

Srečanje v
Krakovu

8. – 12.5.2013

Priprava srečanja

september

Srečanje v
Sloveniji

26. - 29. 9.
2013

Narejenih je bilo več kot 1000
fotografij – skladno s pripravljenim
scenarijem
Avtorska zgodba, spoznavanje
jezikov sodelujočih držav,
oblikovanje in tiskanje stripa
Predstavitev pomladnih običajev.
Predstavitev gradov v Sloveniji in
srednjeveških plesov.
Ogled Krakova in solnega rudnika
Snemanje filma Turistična agencija
Comeniusturs), organizacija javne
prireditve in spremljajočih
aktivnosti
-Javna prireditev v POŠ Nova
Cerkev s predstavitvijo Češke,
Slovaške, Poljske Turčije in
Slovenije (26. 9.)
-Srednjeveško dopoldne na Starem
gradu, popoldanske delavnice (27.
9.)
- Ekskurzija v Predjamo, Postojnsko
jamo in Ljubljano (28. 9.)
- Športne aktivnosti v telovadnici,
zaključek srečanja (29. 9.)

Fotografije otrok v srednjeveških
oblačilih.
Strip v šestih jezikih
Izdelava računalniške predstavitve
gradov in običajev,
dekoracija jajčk z vročim voskom,
srednjeveški ples (folklorna skupina)
Uspešna javna prireditev, izvedba
delavnic, ekskurzija, športne aktivnosti
- Predstavile so se vse sodelujoče
države
- Gostje so spoznali Stari grad,
srednjeveške igre in plese, popoldne so
delali v plesni, glasbeni in tehniški
delavnici. Naučili so se slovenski
narodni ples, slovensko pesem in
izdelali kozolec).
- gostje so spoznali tri znamenitosti:
Predjamski grad, Postojnsko jamo in
del stare Ljubljane.
- Otroci so se pomerili v namiznem
tenisu, badmintonu in košarki.
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Aktivnost

Čas/datum

Realizirani cilji:

- predstavitveni večer (turški ples,
intervju s turško veleposlanico v
Sloveniji - film)
- izlet v Efez in Cirinze,

Srečanje v Izmirju

Srečanje v
Bratislavi

Predstavitev
projekta PS
Predstavitev
projekta RS
Predstavitev
projekta staršem

6. – 10. 11.
2013

28. 5. 2014
11. 6. 2014
17. 6. 2014

-ogled Izmirja in kopanje v
Egejskem morju,
-multikulturni večer (film o lepotah
Slovenije, legenda o blejskem
zvonu
- pregled dela preteklih dveh let,
poročanje o delu posameznih
držav,
- multikulturni večer,
- ogled Bratislave,
- spoznavanje slovaških nacionalnih
jedi
-predstavitev dvoletnega dela
(film, ples, glasba)
-predstavitev dvoletnega dela
(film, ples, glasba)
-predstavitev dvoletnega dela
(film, ples, glasba)

Rezultati dela
(Razstava, radijska ura, okrogla miza, …)

-učenci so spoznali turški melos in se
naučili en ples gostiteljev, v razgovoru
z veleposlanico so slišali o njenem
življenju v Sloveniji, razlikah med
državama...
-spoznali so del zgodovine, nekoč
velikega mesta
-nepozaben je bil utrip velemesta
- dramatizirali so zgodbo o blejskem
zvonu, vsi udeleženci so si ogledali za
to priložnost narejen film.
- pisni poročilo,
- foto album,
- DVD o vseh srečanjih,
- zaključna prireditev za učence,
učitelje, organe šole in javnost
-učenci so bili navdušeni,
-učenci so bili navdušeni,
- pozitivni odzivi staršev, pohvala g.
župana in predsednice KS Vojnik
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Državno tekmovanje mladih čebelarjev – Nataša Čerenak
V soboto, 10. 5. 2014, je bilo že 37. tekmovanje mladih čebelarjev v Velikih Laščah. Udeležili so se ga tudi naši
učenci in bili zelo uspešni. Beti Kočet, Jaka Kočet in Lenart Oprčkal pod vodstvom mentorja gospoda Andreja Jerneja
so usvojili zlato priznanje.
Zaključna ekskurzija tretješolcev – Suzana Jelenski Napotnik
V četrtek, 22. 5. 2014, smo imeli zaključno ekskurzijo v Rogaško
Slatino, Rogatec in Olimje. Rogaško Slatino smo si ogledali pod
vodstvom turistične vodnice, ki nam je predstavila
znamenitosti mesta, njegovo zgodovino in razvoj. Poskusili smo
zdravilno vodo iz dveh vrelcev – Stiriyo in Donat mg. V Rogatcu
smo v Muzeju na prostem ustvarjali v različnih delavnicah.
Spekli smo »žulike«, se učili hoditi s hoduljami , v glasbeni
delavnici pa smo izdelali »nunalce« in nanje tudi zaigrali.
Ekskurzijo smo zaključili v Olimju, kjer smo se sprehodili skozi
zeliščni vrt Minoritskega samostana, se ustavili v Čokoladnici
Olimje in se posladkali z okusno čokolado.
Najbolj čisti zobki – Maja Kovačič
Učenci 1. in 2. razreda smo letos zmagali v tekmovanju za čiste zobke. Za nagrado smo se v torek, 27. 5. 2014,
odpravili v Celje na zaključno prireditev tega tekmovanja. Zabavali smo se ob vragolijah navihanega čarovnika in si
pogledali sinhronizirano risanko Rio 2. Ker smo tako lepo skrbeli za zdrave zobe in lep nasmeh, smo si v šoli razdelili
še darilca, ki so namenjena prav temu, da bo naš nasmeh ob zdravi prehrani ostal še naprej zdrav in bleščeč.
Sprejem učencev med mlade člane Rdečega križa –
Maja Kovačič
Mesec maj je mesec Rdečega križa in v tem času se je na naši šoli
oglasila gospa Katica Pešak , ki je učencem 1. in 2. razreda
predstavila delo Rdečega križa in vrednote, ki so pomembne in
za katere si želimo, da bi jih vsi spoštovali: prijaznost, poštenost,
solidarnost. Učence je sprejela v skupnost Rdečega križa, jim
razdelila brošure Rdečega križa in darila. Veseli smo bili njenega
obiska in ponosni smo na to, da smo postali mladi člani Rdečega
križa, ki se bomo trudili za to, da bo vsem v naši družbi lepše.

Uvajalne urice – Maja Kovačič
V ponedeljek, 9. 6. 2014, so se šolarjem v prvem in drugem razredu pridružili bodoči prvošolci. Skupaj smo zapeli,
poslušali, dramatizirali in ilustrirali pravljico O račku, ki ni znal gagati. Dopoldne je kar prehitro minilo in otroci so se
morali vrniti v vrtec. Vsi pa so povedali, da že komaj čakajo na prvi šolski dan. Tudi učiteljice se veselimo prihoda
sedmih prvošolcev.
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Predstavitev harmonike - Maja Kovačič
V torek, 10. 6. 2014, nas je obiskal g. Zoran Kolin in nam na
zabaven način predstavil klavirsko harmoniko. Spoznali smo
razliko med klavirsko in diatonično harmoniko. Klavirsko
harmoniko smo si ogledali »od zunaj in od znotraj« in ob
njenih zvokih zapeli nekaj ljudskih in domačih pesmi. Ob tej
priložnosti se gospodu Kolinu iskreno zahvaljujemo.

Zaključna prireditev akcije zbiranja odpadnega papirja – Nataša
Čerenak
Podjetje Simbio, d.o.o. že vrsto let vzpodbuja šole in učence k
sodelovanju pri zbiranju odpadnega papirja. Z učenci naše šole in s
krajani Socke smo tudi letos pri zbiranju bili zelo uspešni ter postali
absolutni zmagovalci med šolami celjskega območja. Dobili smo
denarno nagrado v vrednosti 150 €. Zahvaljujemo se vsem staršem
in krajanom, da nam pri tovrstnih akcijah vedno pomagajo in nas pri
tem vzpodbujajo.
Športni dan – Suzana Jelenski Napotnik
V petek, 13. 6. 2014, smo imeli učenci 1., 2. in 3. razreda športni
dan. Pomerili smo se v zabavnih štafetnih igrah in moštveni igri med
dvema ognjema. Ker spodbujamo solidarnost, empatijo in
medsebojno pomoč, smo na ta dan tekli tudi Tek podnebne
solidarnosti. Skupaj smo pretekli kar 50400 metrov za pomoč
otrokom v Afriki, z željo, da bi vsi otroci imeli pitno vodo.

Ogled lutkovne predstave - Suzana
Jelenski Napotnik
V sredo, 28. 5. 2014, so nam vzgojiteljice iz
vrtca Mavrica Vojnik v telovadnici šole
pripravile lutkovno predstavo z naslovom
Marko skače. Skupaj z otroki iz vrtca smo
uživali v poučni, veseli in zanimivi
predstavi.
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Nastop ob slovesnem odkritju spominske plošče – Nataša Čerenak
V nedeljo, 22. junija 2014, je v Vrbi bila slovesnost
ob odkritju spominske plošče po 70. letih
strmoglavljenja ameriškega bombnika B24 v Vrbi pri
Dobrni. Na prireditvi so se naši učenci predstavili s
kratkim kulturnim programom in popestrili
slovesnost.

Športni dan - Suzana Jelenski Napotnik
V ponedeljek, 23. 6. 2014, smo odšli na pohod na Dobrno, kjer
smo se posladkali s sladoledom. Na poti smo se ustavili pri
Sarini babici, kjer smo v senci pomalicali, se malce osvežili, nato
pa pot nadaljevali mimo cerkvice sv. Miklavža, po Anini poti do
Dobrne. Na turističnem zemljevidu smo si ogledali prehojeno
pot. Uživali smo v sprehodu po jutranjem soncu, v šolo pa smo
se vrnili s kombiji.
Nastop učencev OPB – Lidija Vrečko
Ob koncu šolskega leta smo učenci v OPB pripravili kratek nastop za ostale učence, učiteljice in otroke vrtca.
Zaigrali smo šolsko situacijo, kako je takrat, ko nekdo zboli in mora prepisati snov, pa ne najde pravega prijatelja, in
igrico o prijaznem majhnem oblačku, ki mu niti jezni veter ne more priti do živega. Programček smo zaključili s
plesno točko učenk 4. in 5. razreda.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Ogled stare kmečke hiše na Brezovi – Monika Dimec
Tretješolci naše podružnice smo si ogledali staro kmečko hišo. Tja in nazaj smo se sprehodili peš.
Sprejela nas je prijazna gospa Irena Kožuh, ki nam je razkazala prostore v hiši: hišo, štiblc in črno kuhinjo. Popeljala
pa nas je tudi na podstrešje in nam pokazala shrambo, kjer so včasih sušili meso. Zanimivo si je bilo ogledati tudi
slamnato streho. Ob hiši smo si ogledali tudi stranišče na »štrbunk«.
Ob koncu obiska smo se posladkali s pecivom. Bilo je zanimivo in poučno.
Obisk petošolcev v Vojniku – Maja Drobnič Grosek
Tudi leto so se petošolci podružničnih šol za en dan »preselili« v OŠ Vojnik, ker so se spoznali najprej s prostori
vojniške šole, nato pa še z nekaterimi učitelji in sodelavci, s katerimi bodo tesneje sodelovali.
Nato so se v novi telovadnici pomerili v nekaterih igrah in si za zaključek ogledali še film.
Čeprav so na koncu ugotovili, kako je na podružnični šoli prijetno in domače, so priznali, da se bodo nove
preizkušnje lotili pogumno in optimistično.
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Zaključna ekskurzija – Maja Drobnič Grosek
V četrtek, 22. 05. 2014, smo se odpravili proti Razkrižju pri Ljutomeru.
Spoznali smo način življenja v prazgodovini z ogledom prazgodovinske vasi v Razkriškem kotu. Nato smo obiskali
tipično panonsko hišo v Gorišnici. Kasneje smo se ustavili še na ptujskem gradu, kjer smo se sprehodili po grajskih
prostorih in si ogledali stalne muzejske zbirke.
Poučni sprehod smo nadaljevali po srednjeveškem mestnem jedru, nato pa se odpeljali proti domu.
Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani – Maja Drobnič Grosek
Tokrat smo na 31. tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani zmagali petošolci. V maju smo se odpravili v kino,
kjer so nam organizatorji pripravili najprej predstavo čarodeja, nato so podelili nagrade najboljšim. Potem je sledil
risani film. Od tam smo odšli nasmejani in polni dobre volje.
Pohod s piknikom – Monika Dimec
Dan pred zadnjim šolskim dnem smo se učenci in učiteljice odpravili proti kmetiji Kos v Jezercah. Prostor za piknik
sta nam odstopila prijazna gospa Darinka in gospod Matej Kos. Ko smo prispeli k njim, smo najprej igrali zabavne
štafetne igre, ob katerih smo se zelo nasmejali. Nekateri otroci pa so igrali odbojko in nogomet. Nato smo jedli
slastne pečene hrenovke in čevapčiče, ki so jih za nas pripravili gospod Srečko ter gospe Manca in Mojca. Malo smo
se še igrali, nato pa se dobre volje odpravili proti šoli.

Stran letnika IX - 105

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Športni dan v Vizorah- Ida Grobelnik
Radovednost nam je vsem prirojena in prava škoda bi bila, če življenja ne bi spoznavali tam, kjer se odvija. Zato smo
se 30. maja odpravili v naravo in se igrali. Odšli smo v Vizore, kjer nas je čakal velik pokošen travnik ob gozdu. S
seboj smo vzeli nekaj športnih rekvizitov, za dobro voljo pa smo poskrbeli sami.

Tehniški dan v 2. razredu - Ida Grobelnik
15. maja smo izdelovali vetrnice iz papirja. Najprej smo papir poslikali,
temu je sledilo natančno načrtovanje in rezanje. Sestavljene vetrnice smo
pritrdili na palice in jih preizkusili. Ujeli smo moč vetra in prav vse so
delovale. Poleti bodo krasile domače balkone.
Naravoslovni dan v 2. razredu- Ida Grobelnik
Kruh za zajtrk, za malico, tudi pri kosilu… Ker se ga nikoli ne naveličamo,
smo se odločili, da o njem zvemo nekaj več. Vsi se strinjamo, da je
najboljši domači. Po moko smo odšli v Soržev mlin. Mlinar Oton nam je
priporočal polnovredno pšenično. Testo smo zamesili sami in do kosila so
naši hlebčki že zadišali. Dan smo zaključili ob pici in s tem obeležili
zaključek šolskega leta.
Projekt Varno na kolesu - Petra Ofentavšek
Vseslovenski projekt varno na kolesu, na katerem je letošnje šolsko leto sodelovalo 96 šol, je bil za POŠ Nova Cerkev
več kot uspešen.

V petih sklopih, kjer smo pokazali likovno,
literarno in tehnično znanje, smo navdušili
komisijo in na sklepni prireditvi v Ljubljani
zasedli 3. mesto, s tem pa si prislužili tudi
nagrado 300 €. Del denarja smo porabili za
kolesarski izlet na Šmartinsko jezero,
športne aktivnosti na vodi in slasten piknik.
Drugi del pa namenjamo podružnični šoli za
jesensko izvedbo programa Jumicar.
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Nagrajeni zobki -Sabina Penič
V maju se je zaključil projekt Skrb za
čiste zobke, kjer smo sodelovali in na
koncu zmagali prvošolci.
Za nagrado smo se udeležili zaključne
prireditve v Celju in si v kinu ogledali
risani film.
Zavedamo se, da se skrb za naše zobke
še zdaleč ni zaključila, ampak traja vse
življenje.

Tekmovanja – Natalija Mažič
Učenci radi računajo, kadar se ob tem zabavajo in kadar so izzivi dovolj zanimivi. Prav to jim reševanje nalog za
tekmovanje Računanje je igra omogoča. V tem šolskem letu so se tega tekmovanja udeležili vsi učenci, od tega jih je
13 doseglo zlato priznanje. Tekmovali pa so tudi v Veseli šoli, Ciciveseli šoli ter matematičnem tekmovanju Znam za
več.
Malce drugačni dnevi - Natalija Mažič
V 3. in 4. razredu smo imeli v zadnjem delovnem mesecu v šoli kar nekaj zanimivih dnevov. Začelo se je že konec
meseca maja z zanimivi zaključnimi ekskurzijami, potem pa so temu sledili dnevi dejavnosti: malce drugačne
moštvene igre na travniku, izdelovanje lesene škatlice in vodnega mlinčka ter marionete. V ravno prav vročem
dnevu smo se ohladili s sladoledom pri »Stolec«, vsi pa smo se najboljše imeli na zaključnem pikniku pri Blažki. Tako
smo svoje druženje v tem šolskem letu prijetno zaključili in se že veselimo počitnic.
Gospodinjski krožek – Natalija Mažič
Meseca maja in junija smo bili pri krožku še posebej kuharsko naravnani. V začetku meseca smo pripravili odličen
bezgov sirup, s katerim so se odžejali vsi na šoli. Pripravili smo si tudi čokoladne banane posute s kokosovo moko.
Za zaključek krožka smo se naučili peči kokice brez mikrovalovne pečice. Imeli smo se lepo in se ob tem naučili še
nekaj gospodinjskih opravil.
Ob mesecu Rdečega križa - Ida Grobelnik
Živimo v času, ko je potreba po humanitarnih programih vse
večja. Gospa Katica Pešak na področju prostovoljstva dela že
od mladih nog. Svoje spomine in izkušnje pa tudi nasvete je
delila z našimi drugošolci. Ob mesecu Rdečega križa je
predstavila dejavnosti te organizacije in nas razveselila še z
darilom.
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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