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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Za nami so dolge in tople počitnice pred vrati pa skorajda že nove.  
Kako čas beži. 
Gotovo ste si nabrali dovolj energije in moči, da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje, da bomo kos 
nalogam, ki so pred nami.  
Vinko Moderndorfer je zapisal takole: »Prvi korak, ki ga narediš, je takrat, ko zamižiš in stopiš čez prag. 
Prvi korak je najtežji in se kar naprej ponavlja. Vedno je kakšna prepreka, ki te neprestano ustavlja. 
Narediš prvi korak in že vidiš, da je naslednji spet prvi, kot da si celo življenje na nekakšni cirkuški vrvi.« 
Kaj vse smo storili v prvem mesecu našega druženja, si preberite v prvi številki letošnjega Vojča. 
 
 
Tehniški dan – Vilma Ošlak                   
24. septembra so imeli devetošolci prvi tehniški dan. Tema je bila elektronika.  
Ta dan so obiskali Medpodjetniško izobraževalni center v Velenju. Tam so jim profesorji s pomočjo dijakov 
predstavili Šolski center Velenje. Devetošolci so si samostojno programirali igrico v orodju kodu, sestavili 
so fotovoltaično elektrarno ter si ogledali razliko med krmilnikom, stikalom, tipkalom ter robotsko roko. 
 
 
Prvi roditeljski sestanek – Olga Kovač 
 
Letošnje prvo srečanje smo s starši izvedli v drugem šolskem tednu po naslednjem razporedu: 
- v Šmartnem v Rožni dolini, v ponedeljek, 7. 9. 2015; 
- v Socki in v Novi Cerkvi, v sredo, 9. 9. 2015; 
- v Vojniku, v četrtek, 10. 9. 2015. 
 
V prvem delu smo staršem pripravili predavanje 
na temo odgovornosti. Gospod Jani Prgić je s 
svojo vsebino in nastopom navdušil naše starše 
in tudi druge prisotne. Z njim se bomo v tem 
šolskem letu še srečali. Načrtujemo bralne urice 
za starše, ki jih bomo zaključili z okroglo mizo, na 
kateri bo g. Prgić ponovno naš gost. Drugi del 
sestanka je potekal z razredniki v njihovih 
matičnih učilnicah. S starši so spregovorili o 
šolskem koledarju in šolskem delu, o organizaciji 
jutranjega varstva, oddelkih podaljšanega 

bivanja in interesnih dejavnostih, šolski prehrani 
ter drugih načrtovanih dejavnostih poleg 
obveznega in razširjenega programa. Dogovorili 
so se o oblikah sodelovanja in načrtovali skupne 
naloge za to šolsko leto.  
 
Želimo si dobrega sodelovanja z vsemi starši in 
njihove pomoči pri uresničevanju naših skupnih 
nalog. To je  pomemben pogoj za vzgojo otrok v 
smeri razvoja v odgovorne osebnosti. 

 
 
Male sive celice- Vilma Ošlak 
V četrtek, 17. septembra, je na OŠ Slivnica pri Celju 
potekalo predtekmovanje za nastop v studijski oddaji 
Male sive celice. 
Našo šolo sta zastopali dve ekipi. V prvi ekipi so bili: 
Jaka Kočet, 7. b, Ava Boštjančič, 7. b, ter Andraž 
Hribernik, 7. a, v drugi pa Miha Jonak, 7. a, Niko 
Armič,7. b, ter Urh Čeperlin, 7. c. Obe ekipi sta dosegli 
zelo lep rezultat, prva ekipa pa si je s svojim znanjem 
prislužila nastop v studijski oddaji Male sive celice. 
Tega uspeha smo zelo veseli. 
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Planinski pohod prvošolcev – Anka Krajnc 
Z učenci 1. razreda smo se podali na prijeten pohod po modrijanovi učni poti in opazovali drevesa, 
preskakovali naravne ovire, se družili v naravi ter se veselili postankov,  ko smo iz nahrbtnikov jemali svoje 
dobrote. 
Pri opazovalnici smo naredili večji postanek. Tu so otroci preizkusili veliko spretnosti. S tekom po hribu  
gor in dol ter valjanjem po travi se je risal nasmeh na otroških obrazih. Na poti proti šoli smo zapeli veselo 
pesem in se veliko, veliko pogovarjali. Pohod je bil dolg, a smo ga vsi uspešno opravili. 
 

 
Prva matematična delavnica Leonida Godec Starček 
V sredo  popoldan,  16. 9. 2015,  je na matični šoli za 
učence od 4. do 9. razreda  potekala 1. matematična 
delavnica, ki je bila namenjena pripravam na tekmovanje 
v znanju logike. 69 učencev se je v posameznih skupinah 
seznanilo z izbranimi vsebinami s področja logike in 
miselnimi igrami.  Delo so vodili in usmerjali  Jure 
Štokovnik, Maja Drobnič  Grosek, Petra Strnad, Vilma 
Ošlak, Metka Klinc in Leonida Godec Starček. Učenci  so 
uspešno strli precej logičnih problemov in ob tem uživali.                                                                                                                               
 
 

Prvi šolski dan – Urška Agrež 
V torek, 1. 9. 2015, so prvošolci Osnovne  šole Vojnik 
prvič prestopili šolski prag. Skupaj s starši so se 
radovedni,  pogumni  in polni pričakovanj zbrali v šolski 
avli. Sprejela jih  je  gospa ravnateljica skupaj s 
pomočnico ravnateljice,  učiteljicami  in vzgojiteljicami. 
Člani dramskega krožka podružnične šole Šmartno v 
Rožni dolini z mentorico Moniko Dimec  so prvošolcem 
pripravili predstavo  Medvedek gre v šolo.  Po uspešno 
opravljeni nalogi  so prvošolci  s svojo novo rumeno 
rutico in barvno kapo odšli v učilnice. Tam  sta jih čakala 
Lili in Bine ter sladko presenečenje. 
Vsem prvošolcem želimo uspešno nabiranje znanja na naši šoli.  
 
Kulturni dan v 7. razredu – Ivanka Krajnc 
Branju, ki je temeljnega pomena za človeka, 
posvečamo na naši šoli velik poudarek. 
Tej tematiki namenjamo v 7. razredu kulturni dan 
z naslovom Rastem s knjigo. To je nacionalni 
projekt, v katerega so vključeni skoraj vsi 
sedmošolci naše države. Temeljni cilj projekta je 
motivacija za branje, dvig bralne kulture, obiska v 
knjižnice ter branje kvalitetnih knjig slovenskih 
avtorjev.  
Letos smo ga izvedli 30. septembra, pred tem pa 
smo se nanj v šolski knjižnici temeljito pripravili. 
Celo dopoldne smo preživeli v Celju. Dve uri smo 
se mudili v Osrednji knjižnici Celje. Učenci so se 
seznanili z dejavnostmi knjižnice, knjižno uganko, 

Slovenskim knjižnično-muzejskim MEGA kvizom, 
se sprehodili po različnih oddelkih, največji 
poudarek pa je bil seveda na branju. Predstavili so 
jim mladinskega pisatelja Damijana Šinigoja in 
njegovo knjigo Iskanje Eve, ki so jo vsi učenci letos 
dobili v dar. Knjiga je uvrščena v seznam 
domačega branja, zato bo po branju doma sledila 
v šoli temeljita obravnava omenjene knjige. 
Učenci so ta dan dve uri preživeli še v Muzeju 
novejše zgodovine Celje, kjer so si ogledali 
fotografski atelje Josipa Pelikana, ustvarjali pa so 
tudi v fotografski delavnici. 
Kulturni dan je bil zanimiv in privlačen, učenci so 
bili nad delom navdušeni. 
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Ustvarjalne delavnice iz slovenskega jezika – Amalija Kožuh 
 
V torek, 29. septembra 2015, smo za učence od 6. 
do 9. razreda izvedli 1. popoldansko  delavnico 
slovenskega jezika v tem šolskem letu pod 
mentorstvom Milene Jurgec, Gregorja Palčnika in 
Amalije Kožuh. Delavnice se je udeležilo 38 
učencev iz 6. do 9. razreda in je bila namenjena 
vsem učencem, ne le nadarjenim. 
Vsebina  je bila delo z dramskim besedilom, ki smo 
ga izbrali starostni stopnji primerno. Šestošolci so 
se  vživeli v vloge petih pepelk, sedmošolci, 
osmošolci in devetošolci pa v vlogi dveh starejših 
možakarjev, ki slabo slišita in zaradi tega prihaja v 
njunem pogovoru do smešnih situacij. Učenci so si 

razdelili vloge in vadili branje po vlogah, tako da so 
z govorom čim bolje ponazorili razpoloženje oseb 
in dogajanje v besedilu, nato pa so se besedilo po 
skupinah ali v paru naučili na pamet in ga zaigrali. 
Od 7. do 9. razreda so učenci tudi del besedila 
spremenili v knjižni jezik in presojali, katero 
besedilo je primernejše za dramatizacijo: v 
pogovornem jeziku oz. narečju ali v knjižni 
slovenščini; nadaljevali dramsko besedilo.  
Učenci in učitelji smo bili ob koncu delavnice 
zadovoljni, še posebej bi pohvalili ustvarjalnost in 
izvirnost posameznih učencev pri dramatizaciji.  
Se vidimo na 2. delavnici, ki bo  decembra! 

 
 
Sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek  
V ponedeljek, 28. septembra 2015, je v zbornici OŠ Vojnik potekal prvi sestanek Sveta staršev v tem 
šolskem letu, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov. Za predsednico Sveta staršev v tem šolskem letu so 
prisotni soglasno izvolili go. Mojco Čerenak, za podpredsednika pa g. Saša Jurčenko. Zapisnike vseh 
sestankov si lahko preberete na spletni strani OŠ Vojnik v rubriki Organi šole - Svet staršev. 
 
                                                                                                                       
Šolsko tekmovanje iz logike – Petra Strnad  
  
24. 9. 2015 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju logike. Tekmovalo je 183 učencev od 1. do 9. 
razreda. Bronasto priznanje je osvojilo 64 učencev, in sicer: 
 

1. razred:  Sonja Platovšek, Ajda Polenik, Jakob Hladnik 
2. razred:  Teo Košenina, Izak Brežnik, Taja Leber, Jon Jurčenko, Manuel Krašovec, Nastja Premrl, Mia 

Macuh, Vid Lebič, Lovro Kok, Ana Jambriško, Lucija Slemenšek, Žan Dokler; 
3. razred:  Nika Založnik, Lara Jazbinšek, Lara Kosić, Nina Herlah, Luka Rojc, Špela Krajnc, Veronika 

Forštner, Timeja Jazbinšek, Saša Rožman, Neža Logar, Sara Selčan, Julija Štraavs; 
4. razred:  Petja Berk, David Lisac, Galen Vasič, Nejc Kugler, Žiga Kogovšek, Rene Kračun, Maja Pikelj, 

Ana Polenik, Vid Čeperlin, Ožbej Vačovnik Kotnik; 
5. razred:  Eva Kovač, Špela Ramšak, Anita Rojc, Žan Vertačnik, Jan Mernik, Gal Kok, Matija Pesan, Lea 

Šeško, Nick Hochkraut, Aleksej Koprivnik; 
6. razred:  Pia Vrečko, Neža Čeperlin, Vid Benčina, Neža Krajnc;  
7. razred:  Andraž Hribernik, Ava Boštjančič, Lenart Oprčkal, Lana Apotekar;  
8. razred:  Kamil Wahibi, Jakob Ban, Tia Krhlanko, Nejc Škrbot, Nika Paradižnik,Domen Hribernik; 
9. razred:  Anja Kitek, Jerneja Čerenak, Pika Herlah. 

 
Neposredno na državno tekmovanje so se uvrstili: Andraž Hribernik, Kamil Wahibi in Anja Kitek. Ostali 
učenci čakajo na doizbor, ki ga vedno opravi Zveza za tehniško kulturo Slovenije. 
 
Mirno morje 2015 - Nataša Potočnik 
 
Projekt Mirno morje je letos potekal od 19. do 26. 
septembra v Kaštelu pri Splitu. Z naše šole so se ga 
udeležili  Maruška Krhlanko, Mia Marguč in 

Klemen Petre ter spremljevalka Nataša Potočnik. 
Skupaj z ostalimi udeleženci iz različnih držav smo 
se družili, zabavali in se učili strpnosti do 
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drugačnih. Bivali smo na lastniški jadrnici 
Trobentica. Skiper Miro nas je naučil nekaj 
jadralskih veščin in nas s pomočjo koskiperja 
Francija varno in zanesljivo vozil po južnem 
Jadranu. Vreme je bilo večinoma lepo, zato smo 
uživali v plavanju in igrah v vodi in na vodi. 
Na jadrnici smo bivali, kuhali in spali vseh sedem 
dni. Čeprav je tam zelo malo prostora, smo se 
odlično znašli in nismo  pogrešali udobja doma. Pri 
navezovanju stikov in spoznavanju novih 
prijateljev so nam pomagale razne igre, kot so 
iskanje parov s pomočjo zapestnic, brošk, pa 
seveda tudi  harmonika, ki jo je s seboj imel 
Klemen. 
V slovenski floti sta bila še dva harmonikarja, zato 
je Klemen posodil harmoniko tudi njima. 

Izmenično so igrali, mi pa smo prepevali in rajali z 
njimi. Največ smo se družili z učenci iz Slovenskih 
Konjic in Limbuša. Tudi na predstavitvi skupin smo 
poželi velik aplavz, saj smo se predstavili kot riba, 
rakovica in povodni mož iz Šmartinskega jezera, ki 
so prišli na obisk k morskim sorodnikom. 
V floti Mirno morje je sodelovalo 109 jadrnic in 
katamaranov. Vkrcali smo se v Kaštelu, nato 
odjadrali v Rogoznico, v ponedeljek na Šolto, v 
torek in sredo smo bili ponovno v Kaštelu, saj so 
tam potekale skupne prireditve in igre, v četrtek 
smo spustili balone miru, v petek pa smo si 
ogledali še Split. 
 

 
Učenci naše šole so se projekta udeležili že devetič, vsi pa so se vsako leto vrnili navdušeni in prepričani, 
da je udeležba na Mirnem morju enkratna izkušnja. 
 
Zahvaljujemo se vsem našim donatorjem, in sicer: gospe Mileni Ravnjak - Arami, gospodu Andreju Fegešu 
- Fegy, gospodu Karliju Brezovšku - Kabis, gospe Branki Dečman - Banka Celje, gospe Bojani Volovlek - 
Duseti, gospe Urški Mužar - Občina Vojnik, gospodu Dejanu Muleju - Vulkanizerstvo Mulej, gospodu 
Stanku Kolarju - Lions klub Konjice, gospe Košenina - Gradbeništvo Oder in seveda naši ravnateljici gospe 
Olgi Kovač za podporo in pomoč pri udeležbi na projektu. 
 
V Vojniku gostoval Lipko - Robert Suholežnik 
V ponedeljek, 21. septembra,  je našo šolo obiskal 
Lipko z igrivo košarko. Maskota, ki navdušuje najmlajše 
otroke, je zopet prinesla  s sabo veliko mero humorja in 
pozitivne nagajivosti. S tem poskušamo  otroke 
pritegniti k aktivnemu preživljanju prostega časa. 
Učenci in učenke so imeli možnost preizkusiti se v 
različnih poligonih. 
Bistvo igrive košarke sta veselje in užitek ob igri. Pri 
tem športu otrok razvija osnovne gibalne in psihične 
sposobnosti, socializacijske vezi, pridobiva občutek pripadnosti skupini in razvija občutek kolektivnosti, 
poleg tega pa otroka ves čas usmerjamo k pošteni igri. 
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Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini 
 
Prvi šolski dan – Marjana Pikelj 
 
Prvega septembra je bil prav poseben dan tudi za naših pet prvošolcev,  ki so s tem dnem postali šolarji. 
Po uvodnem pozdravu  in kratki sprostitvi  so jih z igrico o  medvedku,  ki  na vsak način ni  hotel v šolo,  
razveselili  učenci gledališkega krožka, sami pa so  se preizkusili  še v plesu in petju. Nato pa smo  jih z 
gospo Natašo Čerenak in gospo Jelko Kralj sprejeli v šolsko skupnost.  Razveselili  smo  jih še s praktičnimi 
darilci  in se skupaj še posladkali.   
 
 
 
Slavnostno odprtje Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini  – Monika Dimec 
 

  
 
V petek, 4. septembra 2015,  je potekalo slovesno 
odprtje Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini, ki sta 
ga financirala Evropski sklad in Mestna občina Celje.  
Na prireditvi so zapeli pevci Moškega pevskega 
zbora pod vodstvom zborovodje   Jožeta Dimca, ki je 
tudi slavnostno prerezal trak. Zaplesala je folklorna 
skupina pod vodstvom  Marjane Pikelj ter spremljavi 
harmonikarice Darje Brežnik.  

Navzoče sta nagovorila župan MOC Bojan Šrot in državna sekretarka Margareta Guček Zakošek. Program 
je povezovala Alja Tihle. 
 
V soboto, 5. septembra,  je najprej zapel cerkveni zbor 
šmartinske fare pod vodstvom Marjete Olenšek, blagoslovil 
pa ga je župnik Janko Ivančnik. 
Nato je potekalo praznovanje praznika KS Šmartno v Rožni 
dolini s podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim krajanom. 
Program je povezovala Urška Potočnik. Nastopile so tudi vse 
sekcije društva. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje, 
kjer je za zabavo poskrbel ansambel Spev. 
 

Stran letnika XI: 7



Dejavnosti na POŠ Socka 
 
Prvi šolski dan  – Maja Kovačič 
Prvi september je za nekatere otroke prav poseben dan, saj je to njihov čisto prvi prvi šolski dan.  
V šolo v Socki je letos prišlo deset prvošolcev. Pričakali 
so jih vsi učenci naše podružnice in jih toplo sprejeli s 
pesmijo. Pozdravile so jih še učiteljice Maja, Suzana, 
Lidija, Mojca in Maja. Skupaj smo jih sprejeli v šolsko 
skupnost OŠ Vojnik in jim podarili darilca ob vstopu v 
šolo. Dobili so rumene rutice, da bodo v prometu dobro 
vidni, igrački Lili in Bineta ter kapico s šolskim 
logotipom. Ogledali so si lutkovno igrico Lili in Bine 
gresta v šolo in se na koncu posladkali s slastno tortico. 
 
Zdravi zobje za zdrav nasmeh – Maja Kovačič 
Tudi letos,  natančneje 15. septembra, smo s sodelovanjem gospe Karoline Praprotnik izvedli naravoslovni 
dan s poudarkom na zdravi prehrani in higieni zob. Učenci so ob predstavitvah, filmčkih in pripomočkih 
spoznali pomen pravilne prehrane za zobe in zdravje. Naučili so se pravilno umivati zobe in s pomočjo 
slikovnega gradiva spoznali,  kako pomembno je pravilno in redno ščetkanje zob.  
Vsi učenci so gospe Karolini Praprotnik in učiteljici Maji obljubili, da bodo redno skrbeli za ustno higieno, 
ker bodo s tem preprečili marsikatero neljubo težavo in bolečino.  
 
Varno v prometu – Maja Kovačič 
Že v prvem tednu pouka nas je obiskal rajonski policist  Danilo Ungar. Učencem je predstavil varno pot v 
šolo, primerna oblačila, rumene rutice, odsevnike …  
Skupaj smo se nato pravilno oblekli in odšli na sprehod po Socki. Tu smo se naučili pravilno hoditi v koloni 
ter pravilno prečkati cesto. Pogovorili smo se, kako se vedemo na avtobusni postaji in v prevoznih 
sredstvih. 
Otroci so obljubili, da bodo vedno sedeli zadaj, v otroških sedežih,  in da bodo pripeti z varnostnim pasom, 
v šolo pa bodo prihajali z rumenimi ruticami. 
 
Mednarodno projekt Eno  – Lidija Vrečko 

21. septembra, ob mednarodnem dnevu miru, smo v okviru 
projekta Eno –Tree Planting day učenci POŠ Socka in njihove 
učiteljice ob igrišču naše šole posadili mlad javor. Pred 
sajenjem smo si ogledali kratek film o drevju in gozdovih po 
svetu. Pogovarjali smo se o pomembnosti ohranjanja dreves, 
njihovi razširjenosti, skrbi zanje in kaj lahko mi naredimo za 
svoje okolje. Prebrali smo poslanico miru, zbor učencev pa je 
zapel pesmi Oj, lepo je res na deželi in Pesem prijateljstva. 
Nato smo javor posadili in ga skrbno zalili. Pri projektu 
sodelujemo že šesto leto in v okolici naše šole je do sedaj 
zraslo kar nekaj dreves, ki naše okolje bogatijo in lepšajo. 

 
 
Nastop za starejše krajane v Novi Cerkvi – Lidija Vrečko 
Vsako leto se učenci in učiteljice POŠ Socka z veseljem odzovemo povabilu Turističnega društva Nova 
Cerkev za sodelovanje v kulturnem programu na zdaj že tradicionalnem Srečanju starejših krajanov v Novi 
Cerkvi.  Tako je bilo tudi v soboto, 19. 9. 2015. Naši učenci  so zaplesali dva ljudska plesa in zapeli 
slovensko ljudsko pesem. Tako so na svoj način popestrili druženje različnih generacij. 
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Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev 
 
PRVI ŠOLSKI DAN -Sabina Penič 
Na naši šoli smo se letos razveselili desetih prvošolcev, ki so 
1. septembra skupaj s svojimi starši prestopili šolski prag in 
veselo zakorakali v novo šolsko leto.  
Po glasbenem uvodu dveh starejših učenk so otroci zaplesali 
ples, ki so se ga naučili na uvajalnih uricah. Dokazali so, da že 
veliko vedo in da so radovedni. Sprejeli smo jih v šolsko 
skupnost in jim zaželeli, da bi jim bilo med nami lepo. S 
pihanjem svečk na tortici in s sladkanjem le-te smo zaključili 
druženje… 
 

 
 
 
 
Judo in igriva košarka - Ida Grobelnik 
V prvih dneh šolskega leta so si otroci ogledali predstavitve vadb 
juda in igrive košarke. Ob koncu meseca z veseljem ugotavljamo, 
da je v program judo vključenih 6 fantov, košarko pa trenira 12 
učencev in učenk naše šole. 

 
Nastop za starejše krajane – Damjana Ferlic 
V soboto, 19. septembra, so učenci folklorne skupine naše šole nastopili na Srečanju starejših krajanov v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi. Ker je ljudski ples najlepši, kadar ga spremlja harmonika, je za to z 
veseljem poskrbel domačin Gregor Stolec, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. 
 
Ličkanje v Sorževem mlinu - Ida Grobelnik  
 
Ličkanje ali kožuhanje koruze je danes poznano le še redkim 
otrokom. Za ohranjanje tradicije v našem kraju znajo poskrbeti 
pri Sorževih, kamor smo se kar sami povabili. Skupaj z 
gospodom Otonom smo se naučili tega,  nekoč pomembnega 
jesenskega opravila. 
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Tekmovanje v logiki –Petra Ofentavšek 
27. 9. 2015 se je šolskega tekmovanja v logiki udeležilo 28 učencev naše šole. Bronasto priznanje je 
prejelo 14 učencev. Čestitamo! 
 
Prvi športni dan - Ida Grobelnik 
29. septembra smo imeli prvi športni dan. Namen jesenskega pohoda je spoznavanje pokrajine in 
naravnih znamenitosti naše krajevne skupnosti vse do sosednje občine Dobrna. Na poti do cilja smo hodili 
skozi štiri vasi in postanek v slaščičarni se je prav prilegel. Srečali smo se tudi z vrstniki sosednje šole, ki so 
nas prijazno sprejeli in pogostili. 
 

 
 

Gledališče Pravljičarna na obisku - Petra 
Ofentavšek  
 
V septembru nas je obiskalo gledališče 
Pravljičarna iz Slovenskih Konjic z zanimivo 
pravljico o žabici Emi, ki ni marala vode. Kaj vse 
se je dogajalo v mlaki in ob njej, smo si ogledali 
vsi učenci naše šole. V predstavi smo lahko tudi 
sodelovali, saj je bila interaktivna. Ob koncu pa 
smo še po žabje zapeli in zaplesali.  

 
Nastop ob obisku predsednika države v Novi Cerkvi – 
Damjana Ferlic 
V sklopu prireditev ob prazniku občine Vojnik in 10. 
obletnice društva Izvir je  30. septembra  obiskal Soržev 
mlin v Novi Cerkvi  predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. 
V kratkem kulturnem programu so ga  pozdravili tudi 
naši folkloristi, njihov nastop pa je spremljal Tine Lesjak. 
Učencem je bilo v veliko veselje, da so se lahko z njim 
fotografirali. 

 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Mesec oktober je bil pisano obarvan. Na šoli se je odvijalo mnogo zanimivih dogodkov, ki so bili posvečeni 
tednu otroka, različnim tekmovanjem in dejavnostim. Ena takih je bila tudi planinska šola. Četrtošolci so 
teden preživeli v naravi, kjer so se imeli čudovito. Tukaj je nastala tudi  tale krasna pesmica.  
 
 
»Četrtošolci smo postali, 
smo same dobre ocene zbrali, 
letos v šolo v naravi bomo šli, 
kjer se zabavi bomo vsi. 
 
V naravo bomo hodili, 
se o njej veliko naučili, 
nove stvari bomo spoznali 
in se malo nasmejali. 
 
Pet dni skupaj bomo preživeli, 
super učitelje s sabo imeli, 
za mamicami ne bomo nič jokali, 
saj smo  veliki že postali.«  

Tjaša Brežnik, 4. b 
 

 
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 
V četrtek, 8. oktobra 2015, so imeli učenci 6. in 7. razreda tehniški dan na temo promet. Predaval jim je 
policist Bogdan Robnik. Na tem predavanju so učenci lahko videli kar nekaj pripomočkov, ki jih policisti 
uporabljajo pri svojem delu.  Seznanil jih je tudi s pomenom uporabe čelade pri vožnji s kolesom in jih 
opozoril na primerno vedenje v prometu. Spregovorili so o vožnji z motornim kolesom, o pomembnosti 
varnostnega pasu, vedenju in prehranjevanju v avtomobilu, govora pa je bilo tudi o nevarnostih uživanja 
drog. 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, 
stolpčnega in krožnega diagrama.  
Tehniški dan so imeli tudi osmošolci, tema pa je bila ločeno zbiranje odpadkov. Najprej so obiskali podjetje 
Simbio, nato pa imeli na šoli delavnice. Gospa Janja Čuvan  je s pomočjo dijakov Srednje gradbene šole 
pripravila delavnico, v katerih so učenci slišali nekaj o ločenem zbiranju odpadkov in jih tudi sami ločevali. 
Gospod Andrej Hrastnik je izvedel delavnico na temo merjenja okoljskih parametrov. Peto in šesto šolsko 
uro pa so učenci v okviru projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti razvijali ideje za 
izdelavo embalaže za milo. 
Pri teh tehniških dnevih smo učencem omogočili, da so lahko tudi praktično delali in razvijali svoje ročne 
spretnosti. 
 
Naravoslovni dan za učence osmih razredov – Urška Kovač Jurčenko 
6. oktobra so imeli učenci osmih razredov naravoslovni dan na temo zdravja. Najprej so v zdravstvenem 
domu v Celju opravili preizkus sluha (avdiometrija). Ko so se vrnili v šolo, pa so prisluhnili predavanju 
»Nemirno telo, mirno srce«, ki sta ga izvedla zakonca Polonca in Tomaž Sokol. Predavatelja sta učencem 
predstavila razlike med dekleti in fanti, vpliv medijev na sprejemanje sebe in dojemanje nasprotnega spola, 
kako se izogniti čustvenim ranam, ki prežijo na mladostnike. Predavatelja sta vsebine predstavila skozi 
moške in ženske oči, v predavanje pa sta vključevala tudi osebne izkušnje, ki so ju izoblikovale na poti 
mladostništva, skupne hoje in zakona. 
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Kulturni dan v osmem razredu – Amalija Kožuh                                                                                   
V sredo, 7. 10. 2015, smo izvedli 1. kulturni dan za osmošolce. 
Odpeljali smo se v Šentjur, kjer so imeli voden ogled muzejske zbirke  
Rifnik in njegovi zakladi ter Ipavčeve hiše, kjer je stalna razstava o 
življenju in delu  znane rodbine zdravnikov in skladateljev. Učenci so 
si lahko ogledali poročno dvorano, Gustavov salon in si ogledali 
odlomek iz filma o Ipavcih. Dež je preprečil, da bi se sprehodili po 
Zgornjem trgu, ki velja za enega najlepše urejenih slovenskih trgov, 
do parka in Plečnikovega vodnjaka. 
 
Po vrnitvi v šolo so imeli učenci delavnico, v kateri so ustvarjali predmete iz das mase (posodice, nakit, 
kovance,  orodje). Njihove izdelke so si lahko ogledali tudi drugi učenci na razstavi. 
 
Roditeljski sestanek za starše mladih raziskovalcev – Rebeka Žagar 
V torek, 20. 10. 2015, 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 – naučiti se razmišljati, zbrati svoje misli in določene podatke, naučiti se 
metodičnega dela in osvojiti določena znanja.  

 
Naravoslovni dan v tretjem razredu – Monika Dimec 
Tretješolci OŠ Vojnik in vseh treh podružnic ter petošolci iz Nove 
Cerkve smo izvedli naravoslovni dan na poučni kmetiji Razgoršek. 
Otroci so delali v štirih delavnicah: pletli so kitke iz ličja, hodili na 
hoduljah, izdelovali milo ter pletli košarice iz šibja. Ogledali smo si tudi 
kmetijo in ob razlagi spoznavali življenje v starih časih. Bilo je zelo 
zanimivo in poučno. Hvaležni smo družini Razgoršek za prijazen 
sprejem. 
 
Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti – Uršla Kovač Jurčenko 

V mesecu oktobru smo z učenci osmih in devetih razredov v 
šoli izvedli projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti«. Vsak razred je v okviru rednih ur pouka 
oblikoval podjetniško idejo glede izdelave mila, nato pa je 
komisija, ki so jo sestavljali naši učitelji, pregledala vse ideje 
in izbrala najbolj zanimivo. Člani komisije so se strinjali, da je 
bila najbolj inovativna in ustvarjalna ideja 8. a razreda, zato 
bo imel v mesecu novembru ta razred možnost predstaviti 
svojo idejo za izdelavo mila na zaključni predstavitvi v 
Slovenskih Konjicah. Za zaključno predstavitev so morali 

učenci izdelati milo z embalažo, marketinški slogan, izdelati plakatni oglas in posneti video reklamo. Vse to 
so učenci pod mentorstvom učiteljev tudi storili v zadnjem tednu pouka v oktobru in pripravili odličen 
material.  
 
Na zaključni prireditvi na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče bodo učenci 8. a razreda skupaj s 
sodelujočimi osnovnimi in srednjimi šolami v projektu »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«, 
predstavili svojo podjetniško idejo. Dogodka se bo udeležil tudi poseben gost, ameriški podjetnik Gary 
Whitehill, ki je postavil model uvajanja podjetniškega delovanja in inoviranja v velike poslovne organizme, 
ki delujejo po vsem svetu. 
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Plavalni tečaj v tretjem razredu – Monika Dimec 
V oktobru so imeli tretješolci enotedenski plavalni tečaj, ki je tokrat potekal v Termah Zreče. Izvedli so ga 
vaditelji plavanja ter spremljevalci. 
Učenci so bili razdeljeni v skupine glede na njihovo plavalno predznanje. V tem tednu so se prilagodili na 
vodo in spoznali različne plavalne tehnike. Otroci bodo prejeli tudi različna priznanja. 
 
Državno tekmovanje v znanju logike – Petra Strnad 
 17. 10. 2015 je  na  OŠ Hudinja potekalo tekmovanje v znanju logike. Iz naše šole so se tekmovanja 
udeležili: Andraž Hribernik, 7. r., Kamil Wahibi, 8. r., ter Jerneja Čerenak in Anja Kitek, 9. razred. 
Na tekmovanju je Kamil Wahibi osvojil srebrno priznanje, ostali trije pa  bronasto. 
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate. 
 

Naravoslovni dan za učence 7. razreda – Tatjana Hedžet 
6. oktobra 2015 je za učence sedmega razreda  potekal 
naravoslovni dan. Obiskali so živalski vrt v Lubljani. Učenci so 
imeli ogled s strokovnim vodstvom in delavnico, kjer so 
spoznavali značilnosti treh živali. Živali so lahko prijeli in 
pobožali, nekateri so imeli celo kačo okrog vratu. 
Učenci so spoznavali značilnosti različnih živali: geparda, 
rjavega medveda, šimpanze, noje, žirafe, slona ter še veliko 
drugih. Spoznali so delo oskrbnikov in se polni novih vtisov in 
spoznanj vrnili v Vojnik. 

 
 
Baletna predstava Pepelka -  Nataša Čerenak 
Učenci razredne stopnje matične šole in vseh podružničnih šol so si v 
četrtek, 6. 10. 2015, v telovadnici POŠ Nova Cerkev ogledali baletno 
predstavo Pepelka v izvedbi pravljičnega gledališča Čarobna dežela. 
Predstavo je učencem ob tednu otroka podaril Šolski sklad OŠ Vojnik, za kar 
se mu iskreno zahvaljujemo.  
Otroci so skozi znano pravljico in  ob čudoviti  klavirski spremljavi  spoznali 
balet. Sončni kralj  je na gradu priredil svečani dogodek, da si bo njegov 
princ izbral nevesto.  Na dogodek je povabil  pomembne plesalce. Med dvornim plesom pavana se je princ 
zagledal v čudovito nevesto (Pepelko), ki mu je ob tem, ko se ji je hotel približati, zaradi pozne ure 
pobegnila. Dvorni čarovnik je ubogemu princu ves čas in skozi ples pomagal pri iskanju Pepelke. Na koncu 
mu je s pomočjo velike čarovnije in čarobnih čeveljcev to tudi uspelo. Princ in Pepelka sta srečna skupaj 
zaplesala, otroci pa so uživali v plesu in čudovitih kostumih dvornih plesalk.  

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni - Polona Bastič 

Omenjeno tekmovanje že 17. leto zapored organizira Zveza društev diabetikov Slovenije. Svoje znanje je na 
šolskem tekmovanju o sladkorni bolezni preizkušalo 17 učencev in učenk 8. in 9. razreda.   

Nivo bronastega priznanja je doseglo 5 učencev. To so: Lana Zupanc Rojc, 8. a, Pika Herlah, 9. c, Jakob Ban, 
8. a, Katarina Krajnc, 9. a in Tia Krhlanko, 8. a. 
Udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo 21. 11. 2015, so si z izkazanim znanjem priborili Lana Zupanc Rojc, 
Pika Herlah in Jakob Ban. 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 

Tema letošnjega tekmovanja so bili metulji Slovenije. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 8 učenk iz 8. in 9. 
razreda.   
Najuspešnejše so bile: Mia Marguč, 8. a, Jerneja Čerenak, 9. b, Eva Gorenšek, 9. c, in Tia Krhlanko, 8. a. 
Katere učenke so dosegle nivo bronastega priznanja in uvrstitev na državno tekmovanje, bo znano 
naknadno. 
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Planinska šola v naravi  - Lidija Eler Jazbinšek 
Planinska šola v naravi  kot posebna oblika vzgojno izobraževalnega dela je  bila zaradi številčnosti 
generacije organizirana  v dveh terminih. V času od 12.- 16. oktobra 2015  se je je udeležilo 29 učencev POŠ 
Šmartno v Rožni dolini in POŠ Nova Cerkev, ki sta jih spremljali njihovi učiteljici. V drugem terminu od 19.-
23. oktobra 2015 pa je bilo v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje 60 otrok iz 4. a, b in c razreda s 
štirimi spremljevalkami. 
  
Petdnevno bivanje v jesensko obarvanem  Gorenju nad Zrečami  je  učencem ponudilo možnost, da so 
spoznali nove oblike učnega procesa, se navajali na premagovanje ovir, spoznavali življenje v  naravi in 
skupnosti ter postali samostojnejši. 
 
Program šole v naravi je obsegal dva temeljna dela. Prvi del je  predstavljal  poudarek letošnje šole v  naravi, 
ki  je bil v pridobivanju novih naravoslovnih znanj v neposrednem okolju  v povezavi s športnimi znanji in 
aktivnostmi. Otroci so utrdili znanje o gozdu, spoznavali vodo, se učili orientacije v neznanem okolju, se urili 
v  pridobivanju veščine plezanja,  lokostrelstva, preživetja v naravi ...   
Okolica CŠOD omogoča teoretično znanje podoživeti v naravi z  vso njeno  pestrostjo, daje možnost 
izkoristiti naravne danosti za razvijanje otroške ustvarjalnosti.  Znanje, ki ga otroci pridobijo z neposredno 
aktivnostjo in vključevanjem,  je dolgotrajnejše . 
  

Drugi del pa je zajemal  rekreacijsko 
sprostitvene dejavnosti, ki so  vključevale  
usmerjen prosti čas, v katerem smo otroke 
usmerjali  in spodbujali  k aktivnosti za koristno 
osmišljeno preživljanje prostega časa. 
  
Večerni čas je bil namenjen podoživljanju 
iztekajočega se dne  ter različnim kulturnim in 
družabnim aktivnostim. 
Vsakodnevno pospravljanje postelj in sob, 
priprava in pospravljanje jedilnice pa so za 
marsikaterega učenca pomenile novo izkušnjo. 
 
Udeleženci planinske šole v naravi so z 
vključitvijo v njen program nadgradili  in 

obogatili svoje  znanje  še s tkanjem pristnih stikov z vrstniki, s pridobivanjem socialnih spretnosti in 
delovnih navad. 
 
  
Teden otroka na razredni stopnji – Mateja Fidler 
Tudi letos smo v mesecu oktobru prvi teden posvetili otrokom.  
V vseh razredih smo izvajali tehniške dneve in ustvarjali na temo jeseni. Ponedeljek smo pričeli športno, saj 
smo izvedli športni dan na temo atletika. Učenci 3. razredov so imeli naravoslovni dan. Obiskali so ekološko 
kmetijo Razgoršek. 
V četrtek smo se vsi udeležili baletne predstave Pepelka, nad katero smo bili vsi navdušeni.  
Za zaključek tedna pa smo si ogledali še slovenski film Poletje v školjki. 
Z dejavnostmi smo bili vsi zadovoljni. 
 
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 
Tudi letošnje šolsko leto se na OŠ Vojnik trudimo biti ekološki. Za nami je uspešna zbiralna akcija starega 
papirja, ki je potekala 21. 10. 2015.  Skupaj smo zbrali  7550 kg.  
Vsem učencem, staršem in delavcem šole se zahvaljujemo za zbran papir.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Planinski pohod na Brnico – Mojca Podjavoršek 
V soboto, 10. 10. 2015, smo se s planinskim krožkom 
odpravili na prvi planinski pohod, saj je v septembru 
srečanje otrok iz planinskih društev Savinjske na Mozirski 
planini odpadlo zaradi slabega vremena. 
Tokrat pa smo se odpravili na Brnico. Naše druženje smo 
začeli pri mestnem kopališču v Celju in kljub oblačnemu 
vremenu veseli vzeli pot pod noge. Pot nas je vodila 
najprej ob Savinji, ki smo jo prečkali na visečem mostu. Po 
slabih dveh urah hoje po travniški in gozdni poti smo 
prispeli do planinske koče na Brnici. Najprej smo se malo spočili in okrepčali, potem pa je prišla na vrsto še 
igra: lovljenje, skrivalnice, guganje in še kaj. Napisali smo planinske dnevnike in se polni lepih vtisov vrnili v 
dolino, kjer so nas že čakali starši. 
                                                                                                                                
 
Spominska komemoracija ob dnevu spomina na mrtve – Monika Dimec 
Tudi letos smo z učenci naše podružnice pripravili spominsko komemoracijo ob dnevu mrtvih. Govor v 
imenu ZB Šmartno je prebrala Katarina Dolar. 
Učenci so deklamirali žalne pesmi, pevski zbor pa je zapel dve pesmi ob spremljavi harmonike in kitare. 
Spregovorila pa sta tudi predstavnika ZD za vrednote NOB. 
 
Kostanjev piknik  – Marjana Pikelj  
V zadnjem tednu pred jesenskimi počitnicami  se je  vreme le izboljšalo, zato smo  lahko  izvedli  naš  
tradicionalni  kostanjev piknik  na Langerškovi  domačiji   v Rožnem Vrhu, kjer se srečamo  tudi  z učenci  iz  
obeh podružnic.   Po dobri uri  hoje  smo prišli  na vrh, kjer so  nas pričakali  učenci  z učiteljicami  iz  obeh 
podružnic ter  gospod in gospa Podgoršek, ki sta nam že spekla kostanj.  Ob  prijetnem luščenju kostanja, 
pitju čaja, igranju,  druženju  ter  čudovitem razgledu  po okoliških  vrhovih in vaseh  je čas kar prehitro  
minil in vsi  veseli, a tudi  malce utrujeni  smo  se morali  podati  nazaj  v dolino, vsaka podružnica  na svojo  
stran hriba.  Gospodu in gospe Podgoršek ter gospe Mačefat se zahvaljujem  za prijazen sprejem  in 
gostoljubje. 
 
Tehniški dan – Monika Dimec 
V tednu otroka smo tretješolci v Šmartnem izvedli tehniški dan. Izdelali smo prelepe ptičje hišice in okrasili 
šolska okna z ježki iz mossi mase. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV  
 

Odprtje razstave – Sabina Penič 
V nedeljo, 25.10.2015, smo z Otroškim pevskim zborom 
s kratkim kulturnim programom nastopili pri odprtju 
razstave rojaka slikarja Božidarja Ščurka. Kljub zgodnji 
jutranji uri smo z otroškim petjem slovesno odprli 
razstavo in si jo tudi ogledali. Po počitnicah se bomo s 
slikarjem še srečali in z njim tudi ustvarjali. 

 
 
Kostanjev piknik – Sabina Penič 
V sredo, 21.10.2015, je bilo na 
Langerškovem hribu v Rožnem Vrhu 
srečanje vseh treh podružnic: Nove 
Cerkve, Socke in Šmartna v Rožni 
dolini. 
 
Zjutraj smo krenili peš vsak iz svoje smeri proti Rožnemu Vrhu. Z dobro voljo smo pregnali jutranje meglice 
in priklicali sonce. Po dobri uri hoje nas je čakal še zadnji vzpon pred ciljem, kamor nas je privabljal vonj po 
pečenem kostanju. Gospa in gospod Podgoršek sta poleg kostanja pripravila še čaj, bučnice in raznovrstno 
pecivo, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Po dveh urah druženja smo se poslovili in krenili vsak proti 
svojemu domu. Eden od otrok je na poti domov povedal takole:« Škoda, da ni še več takih dni … Če ne prej 
ga bomo zagotovo ponovili naslednjo jesen …« 
 

Komemoracija – Petra Ofentavšek 
Učenci so pripravili kulturni program ter 
izdelali čudovite ikebane, za katere so cvetje 
prispevali naši starši. Padlim borcem smo 
prižgali svečke, nekaj besed je spregovoril tudi 
predsednik zveze borcev.  Z instrumenti smo 
zaigrali pesmi, nekaj jih zrecitirali, nekaj starih 
borbenih pa zapeli. 
 
 

 
Trgatev potomke stare trte - Ida Grobelnik 
V ponedeljek, 5.10.2015, smo pomagali obrati potomko 
stare vinske trte. Prireditev so izvedli skrbniki trte, člani 
TD Nova Cerkev in Vinogradniškega društva Vojnik. Trta je 
obrodila enainpetdeset zdravih grozdov, ki smo jih 
»sprešali« v okusen sok. Prijetno druženje smo popestrili z 
nastopom pevskega zbora in folklorne skupine ob 
spremljavi harmonikarja Gregorja Stoleca. Po opravljenem 
delu smo se okrepčali z dobrotami iz Markove kuhinje in 
sveže stisnjenim sokom. 
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Prvi planinski pohod - Ida Grobelnik 
11. oktobra letos smo se planinci skupaj z vodniki PD Vojnik podali na pohod po Ravenski poti pri Šoštanju. 
Čeprav dan ni bil sončen, smo med gozdovi, travniki, sadovnjaki, pašniki in samotnimi kmetijami zelo uživali. 
Za prijetno presenečenje  je  s svojim obiskom poskrbel predsednik Planinske zveze Slovenije g. Bojan 
Rotovnik, ki nas je sprejel na začetku 
poti. Naš zaključek je na igrišču z igrali 
polepšala družina Kotnik-Vačovnik. 
 
 
 
 
 
 

 
Pikin dan s peko palačink - Ida Grobelnik 
Ob tednu otroka nas je s plesnimi dogodivščinami zabavala 
Pika. Po urici plesa so se nam zelo prilegle palačinke, ki sta jih 
pred šolo pripravljali ga. Irena Kraljič in ga. Olga Lečnik. Vsem 
se za »podarjeno« dopoldne našim otrokom iskreno 
zahvaljujemo. 
 

 
 
Folklorni nastop ob obisku ministrice Irene Majcen -  
Damjana Ferlic 
V  petek, 9. oktobra 2015, smo se odzvali povabilu  občine 
Vojnik in s folkloristi popestrili kulturni program ob zaključku 
sanacije skalnega prodora na gradu Lemberg. Dogodka se je 
med vsemi povabljenimi udeležila tudi ministrica za okolje in 
prostor Irena Majcen in plesalce pohvalila za njihov trud pri 
ohranjanju ljudskega izročila. 
 

 
 
 
 
Druženje z vrtcem ob tednu otroka - Petra Ofentavšek  
Na prijazno povabilo vrtca se vedno odzovemo. Tokrat so 
nas povabili, da se jim pridružimo pri peki jabolk in 
krompirja. Starši so v šolskem parku zakurili ogenj in na 
palice smo nabodli slastna jesenska jabolka, nekateri pa 
krompir. Ker pa sta praznovala rojstni dan dva naša 
učenca, nam je Davidova mamica zamesila kvašeno testo, 
ki smo ga ovili okoli debelejših palic in zlatorumeno zapekli. 

Proti koncu smo ga premazali še z mešanico moke in vode ter nanj posuli sladkor, da je karameliziral. Si 
lahko samo predstavljate, kako slastno je bilo- v kuharskem žargonu bi rekli 5 zvezdic. Dobre družbe, dobre 
volje in veselja torej ni manjkalo. 
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Evakuacija ob mesecu požarne varnosti- Ida Grobelnik 
22. oktobra smo v sodelovanju s PGD Nova Cerkev izvedli evakuacijo. Zagorelo je v kletnih prostorih šole. 
Skozi zadimljene hodnike smo se iz šole umaknili po najhitrejši varni poti in se zbrali na igrišču, kjer imamo 
zbirno mesto. Skupaj z gasilci smo ocenili, da je vaja uspela zelo dobro, saj smo šolo izpraznili v manj kot 
treh minutah. Temu je sledila še predstavitev gasilskega avtomobila in praktična vaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naravoslovni dan v 2. razredu - Ida Grobelnik 
Da je za zdrave zobe potrebna redna ustna higiena, drugošolci že dobro vedo. Ga. Karolina Praprotnik iz ZD 
Celje, ki otroke že drugo leto spremlja in spodbuja  pri umivanju zob, je tokrat otrokom predstavila še 
pomen prehrane za zdrav in lep nasmeh. Po pregledu zob v ZD Vojnik je bilo zdravstveno osebje enotnega 
mnenja, da imajo otroci zelo dobro tehniko umivanja zob in tudi zadovoljivo zdrave zobe. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

 
Teden otroka  - Maja Kovačič 
 
V torek, 6. 10. 2015,  smo na šoli organizirali 
športni dan. Preizkusili smo se v atletiki, in 
sicer v skoku v daljino z mesta, v skoku v 
višino z zaletom, teku na 60 m in 600 
metrov ter metu žogice. Potrudili smo se po 
najboljših močeh, saj smo prav vsi želeli, da 
bi nam uspelo izboljšati lanske športne 
rezultate.  

 
 
Učenci 2. in 3. razreda so se na ta dan odpravili k Šešku, 
kjer so z gospodom Fijavžem spoznali konje, ki jih imajo 
tam v terapevtske namene. Prav vsi so se preizkusili v 
jahanju, konjem pa so še urejali grivo in rep. Deklice so 
zelo uživale v spletanju kitk, dečki pa v hranjenju 
konjev s korenjem. 
 
 
 
 

 
V četrtek, 8. 10. 2015,  pa smo se odpeljali v Novo Cerkev, kjer smo si ogledali baletno predstavo za otroke z 
naslovom Pepelka. Navdušeni smo bili nad gibčnostjo baletnih plesalcev in triki čarovnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V petek, 9. 10. 2015, pa je na šoli 
»zagorelo«. Imeli smo namreč  
evakuacijsko vajo. Izvedli smo jo skupaj s 
PGD Socka. Vsi smo se varno rešili iz šole, 
si ogledali gasilski dom, se preizkusili v 
gašenju požara in za konec peljali še z 
gasilskim avtomobilom. 
 
 
 
Po vaji smo se vrnili v šolo, kjer smo imeli »kino«. Ogledali smo si film Pošasti iz univerze in ob njem uživali v 
zdravih prigrizkih. Tokrat smo ob filmu namesto kokic grizljali sadje, in sicer banane, grozdje, jabolka, 
hruške …  
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Pohod s kostanjevim piknikom – Maja Kovačič 
V sredo, 21. 10. 2015, smo se učenci 1., 2., 4. in 5. razreda odpravili na pohod na Langerškov hrib. Iz Socke 
smo se s kombijem odpeljali na POŠ Nova Cerkev, kjer so nas že čakali tamkajšnji učenci. Na prekrasen dan 
smo se skupaj odpravili na pot izpred šole do Polž, proti Vizoram in v hrib. Ko smo prispeli na Langerškov 
hrib, smo si privoščili malico in počakali na učence 
iz POŠ Šmartna v Rožni dolini. 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 odpravili nazaj 
proti Novi Cerkvi, ki smo jo zaradi lepega vremena 
lahko ves čas občudovali z različnih lokacij. 
 

 
 

 
 
 
Komemoracija na Veliki Ravni  – Maja Kovačič 
23. 10. 2015 smo se učenci 1., 2., 4. in 5. razreda peš 
odpravili na Veliko Raven. Tam smo ob spomeniku 
padlima partizanoma prižgali svečke in na grob položili 
cvetje. Komemoracije so se udeležili predstavniki občine 
Vojnik, KS Nova Cerkev in predstavniki ZD za vrednote 
NOB in krajani. Učenci so nastopili s kratkim kulturnim 
programom. 

 
 
Naravoslovni dan – Suzana Jelenski Napotnik 
7. 10. 2015 smo tretješolci  obiskali kmetijo Razgoršek. Spoznali smo življenje na kmetiji nekoč, se preizkusili 
v izdelovanju zapestnic iz ličja in pletenju košaric, kuhali smo naravno milo, hodili s hoduljami ter pekli 
jabolka na odprtem ognju. Otroci so v delavnicah uživali in v mislih odpotovali v čas, ko še ni bilo 
računalnikov in pametnih telefonov. 
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Zdravstvena vzgoja - Suzana Jelenski Napotnik, Maja Drobnič Grosek 
V sredo, 14. 10.  2015,  in v  četrtek, 15. 10. 2015,  nas je obiskala diplomirana medicinska sestra ga. Alenka 
Livk iz ZD Celje. Predstavila nam je zdrav način življenja in skrb za svoje zdravje.  Preko zgodbice in izdelave 
prehranske piramide smo se seznanili z zdravo hrano, pomenom gibanja in pitjem vode za naše zdravje. Ga. 
Livk je pohvalila našo navado pitja vode v razredu iz svojih stekleničk  v dopoldanskem času. Učenci prvega 
in drugega razreda smo barvali pobarvanke,  tretješolci pa smo se preizkusili v reševanju križanke.  Dve uri 
druženja na oddelek z gospo Alenko je hitro minil, izdelane prehranske piramide pa smo z veseljem odnesli 
domov in jih predstavili še svojim staršem.  
V 4. in 5. razredu je gospa Alenka Livk predavala o drogah in zasvojenosti ter o možnih nesrečah in 
preprečevanju le-teh. Učenci so bili aktivno vključeni v delo, saj so reševali učne liste in sodelovali v 
pogovoru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policist Leon – Maja Drobnič Grosek 
Letos  so učenci 4. in 5. razreda vključeni v projekt Policist 
Leon. Vsaka dva meseca nas obišče policist oz. policistka, ki 
razloži temo, ki je predpisana.   
 
Tokrat nas je obiskal gospod D. Ungar, ki nas je seznanil z 
delom policista in varnostjo udeležencev v prometu. Učenci 
so moža postave dobro poslušali, saj jim je postregel z veliko 
praktičnimi nasveti, ki jih je podprl s primeri iz njegovih 
izkušenj.  Pokazal jim je tudi opremo policista, ki so jo učenci 
lahko pogledali in preizkusili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič  

Stran letnika XI: 22



1 

 

 
 
 

 
  

Stran letnika XI: 23



2 

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
»Advent, advent že k nam hiti,  
glej ena lučka že gori!  
Pa dve in tri in ko so štiri, 
potrka božič nam na duri!« 

Avstrijsko ljudsko izročilo 
 
Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak                   
V petek, 13. novembra,  so na šoli potekale ustvarjalne delavnice za 
učence od četrtega do devetega razreda. Namenjene so bile nadarjenim 
učencem in vsem tistim, ki radi ustvarjajo in razvijajo ročne spretnosti. 
Delavnic se je udeležilo 56 četrtošolcev in petošolcev ter 68 učencev 
predmetne stopnje. 
Ta dan so udeleženi učenci četrtih in petih razredov izdelovali darilne 
škatlice , obeske za smrečico, ptičke iz das mase, cofke ter snežne 
kroglice.   
Učenci ostalih razredov pa so izdelovali jaslice iz lesa, božične aranžmaje 
iz naravnih materialov, adventne venčke, lampijončke iz pločevink, 
košarice iz časopisnega papirja, rožice iz olupkov, košarice za rožice ter 
psičke in angelčke iz volne.  
Delo je vodilo kar 12 mentorjev.  
Učenci so na teh delavnicah izdelali zelo lepe izdelke zase in svoje bližnje 
ter dokazali, da so ustvarjalni in polni izvirnih idej. Nekaj teh izdelkov je 
bilo mogoče kupiti tudi na bazarju, ki ga je organizirala naša šola. 
 
Druga matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
16. novembra popoldne je na matični šoli za učence od 4. do 9. razreda  potekala  
2.  matematična delavnica, ki je bila namenjena spretnemu računanju. 48 učencev  je v posameznih skupinah  
pridobivalo veščine in reševalo miselne  igre.   
Delo so vodili in usmerjali  Jure Štokovnik, Petra Strnad, Vilma Ošlak, Metka Klinc in Leonida Godec Starček.  
Učenci  so bili navdušenimi nad nekaterimi računskimi triki. 
 
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak                             
V petek, 20. Novembra,  smo izvedli drugi tehniški dan za učence šestih, sedmih in osmih razredov na temo 
izdelava novoletne dekoracije. Ta dan so učenci izdelovali dekoracijo in izdelke za bazar. Z dekoracijo, ki so jo 
izdelali, bomo okrasili našo šolo, vsa pa je izdelana iz papirja. Pri izdelavi so učenci uporabili različne tehnike 
oblikovanja papirja ter tako razvijali ročne spretnosti pa tudi prostorske predstave. Izdelke za bazar so učenci 
izdelovali v svojih oddelčnih skupnostih, saj so jih prodajali na bazarju. So različni in zanimivi, veliko jih je iz 
odpadnega materiala in embalaže. Učenci so dokazali, da imajo zelo veliko kreativnih idej. 
Učenci sedmih razredov pa so ta dan imeli tudi predavanje gospe Alenke Tacol,  in sicer na temo pozitivna 
samopodoba. 
Prav tako so ta dan imeli tretji tehniški dan tudi devetošolci, tema pa je bila  aditivi v prehrani. 
 
Matematično tekmovanje Matemček – Metka Klinc 
Prostorska predstavljivost je veščina, ki ni pomembna le pri matematiki, ampak tudi v vsakdanjem življenju (na 
potovanjih, v arhitekturi ...)  Za otroka je pomembno, da se z nalogami, ki razvijajo le-to, srečajo že v zgodnjih 
letih. Zato smo v letošnjem šolskem letu za otroke od 2. do 5. razreda pripravili novost na področju matematičnih 
tekmovanj.  Na šoli smo organizirali tekmovanje Matemček, ki temelji na zgoraj omenjenem področju. 
Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, šolski in državni ravni. 
Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 6. 11. 2015, je sodelovalo 44 učencev. Trinajstim  se je uspelo uvrstiti na 
državno tekmovanje, ki je bilo 21. 11. 2015 na OŠ Dobje. Učenci so dosegli velik uspeh, saj je kar 10 učencev 
osvojilo srebrne Matemčke. To so: Alina Crnčec, Jakob Brezovšek, Blaž Marčič, Gašper Krajnc, Saša Rožman, Luka 
Rojc, Žiga Kogovšek, Nik Vidmar, Sara Vozličt ter  Svit Dimović. 
Vsem sodelujočim čestitamo. 
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Tržnica srednjih šol – Urška Kovač Jurčenko 
 
5. novembra je na naši šoli potekala tržnica srednjih šol za 
učence 8. in 9. razredov. Tržnice se je udeležilo kar 14 srednjih 
šol, od tega vse celjske, poleg njih pa še Šolski center Rogaška 
Slatina, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in Šolski center 
Šentjur. Dogodek je potekal v obliki tržnice, s stojnicami, kjer 
so predstavniki srednjih šol skupaj z dijaki našim učencem 
posredovali potrebne informacije glede vpisnih programov, ki 
jih ponujajo na posameznih šolah. Večina učencev se je 
udeležila tržnice skupaj s svojimi starši. Predstavniki Srednje 
šole za gostinstvo in turizem, Šolskega centra Šentjur in 
Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče pa so poskrbeli tudi 
za drobne sladkosti, s katerimi smo si vsi z veseljem postregli. Dijaka I. Gimnazije v Celju sta tržnico popestrila z 
nastopom z glasbenimi instrumenti.  
 
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 
Za nami je že druga uspešna zbiralna akcija odpadnega 
papirja, ki je potekala 17. 11. 2015.  Skupaj smo zbrali  
4461,50 kg. Vsem učencem, staršem in delavcem šole se 
zahvaljujemo za zbran papir.  
 
Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika – Anja Korošec 
19. novembra je na šoli potekalo tekmovanje iz 
angleškega jezika. Tekmovanja se je udeležilo 15 
učencev, med katerimi so trije prejeli bronasta priznanja, 
in sicer: Tadeja Žlaus, Pika Herlah in Evelina Pristovšek. 
Čestitamo vsem udeležencem. 
 
Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje – 
Polona Bastič 
Tema letošnjega tekmovanja so bili metulji Slovenije. 
Med 8. tekmovalkami iz 8. in 9. razreda so bronasto 
priznanje dosegle Tia Krhlanko, 8. a, Eva Gorenšek, 9. c, 
Jerneja Čerenak, 9. b, in Mia Marguč iz 8. a, ki bo našo 
šolo zastopala na državnem tekmovanju. 
 
 
Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti – Urška Kovač Jurčenko 

V mesecu oktobru smo z učenci osmih in devetih razredov v šoli izvedli projekt »Z 
ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«. Na zaključni prireditvi na Šolskem centru 
Slovenske Konjice-Zreče so učenci 8. a razreda skupaj s sodelujočimi osnovnimi in srednjimi 
šolami v projektu »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«, 4. novembra 
predstavili svojo podjetniško idejo. Dogodka se je udeležil tudi poseben gost, ameriški 
podjetnik Gary Whitehill, ki je postavil model uvajanja 
podjetniškega delovanja in inoviranja v velike poslovne 
organizme, ki delujejo po vsem svetu. Najprej so 

predstavniki vseh udeleženih šol v projektu predstavili svoje podjetniške 
ideje, med drugimi tudi učenci 8. a razreda naše šole, ki so se odlično 
odrezali in bili tudi pohvaljeni za svojo inovativnost ter trud, ki so ga vložili pri 
razvijanju podjetniške ideje. Nato je sledil intervju z Garyem Whitehillom, ki 
je učencem predstavil svojo vizijo, kako uresničiti svoje sanje, pri tem pa 
poudaril, da je v življenju najpomembneje, da dobro vemo, kaj so naši cilji in 
da jih jasno ozavestimo. Če bomo to upoštevali, bo naša pot skozi življenje 
ustrezno naravnana. 
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Kulturni dan v 6. razredu  – Emilija Kladnik Sorčan 
17. 11.  so učenci 6. razreda preživeli v Ljubljani. Najprej so si ogledali Botanični vrt, kjer so spoznavali različne 
zanimivosti iz sveta rastlin in pomen takšnih ustanov. Najzanimivejši pa je bil tropski rastlinjak. Nato so odšli v 
Cankarjev dom, kjer so v Gallusovi dvorani prisluhnili koncertu Glasbeno-filmska fantazija. Znane klasične skladbe 
so ob Disneyevih animacijah predstavili člani simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, zaigrale pa so tudi jim 
tudi največje orgle v Sloveniji. Program je spretno povezoval Boštjan Gorenc - Pižama. Učenci so tako izvedeli 
veliko novega o glasbeni umetnosti. 
 
Kulturni dan v 9. razredu – Emilija 
Kladnik Sorčan 
18.11. so devetošolci odšli v SNG 
Maribor, kjer so si ogledali Mozartovo 
opero Čarobna piščal. Delo jim je bilo 
predstavljeno v skrajšani, za mladino 
primerni verziji, vsebovalo pa je vse 
bistvene elemente, značilne za operno 
glasbo. Ob petju solistov, zbora in 
spremljavi orkestra je pred njimi zaživela 
zgodba o boju med dobrim in zlim, polna 
življenjske radosti ter podkrepljena z 
domiselnimi kostumi in režijo. Za večino 
učencev je bilo to prvo srečanje z operno 
umetnostjo. 

 
Prva popoldanska delavnica projekta Knjiga – 
prijateljica družine – Anja Korošec 
 
V okviru projekta Knjiga – prijateljica družine je 
11. novembra potekala prva popoldanska 
delavnica na temo »zima«. Učenci so se v 
prostorih avle zbrali ob 14.30, od koder so jih 
nato v učilnice po skupinah pospremili učitelji 
mentorji. Učenci so najprej prisluhnili pravljici in 
pomalicali, nato pa rezali, lepili, barvali, se 
sladkali…  Izpod rok mladih bralcev so tako ob 
pomoči spremljevalk nastajali krasni izdelki. 
 

Tekmovanje Prvaki znanja – Rebeka Žagar  
Tekmovanje Prvaki znanja je tekmovanje iz znanj, veščin 
in izkušenj z vseh splošnih področij. Literatura zanj je 
samo ena knjiga, to je Velika ilustrirana otroška 
enciklopedija (Mladinska knjiga 2012). Tekmovanje 
poteka na dveh ravneh: območno in državno tekmovanje. 
Na območno tekmovanje gresta lahko največ dve ekipi iz 
vsake šole (vsako ekipo sestavljajo štirje učenci). V 
letošnjem šolskem letu so našo šolo na območnem 
tekmovanju, ki je potekalo 18. 11. 2015 na OŠ Lava v 
Celju, zastopale naslednje učenke: Tadeja Žlaus, 9. c, Pika 
Herlah, 9. c, Eva Gorenšek, 9. c, Ava Boštjančič, 7. b, Lana 
Zupanc Rojc, 8. a, Nuša Goručan, 8. a, Lana Apotekar, 7. b, 
in Lara Vozlič, 7. b. Pokazale so veliko znanja in si 
pridobile pozitivne  izkušnje. 
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Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Bastič 
Na Osnovni šoli Brežice je 21.11. potekalo državno tekmovanje o sladkorni bolezni. Naši učenci so dosegli 
naslednje rezultate: Pika Herlah, 9. c, in Lana Zupanc Rojc, 8. a, srebrno priznanje, Jakob Ban iz 8. a pa bronasto 
priznanje. 
 
Dejavnosti mladinskega pevskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan 
Mladinski zbor je v tem šolskem letu opravil že kar 
nekaj zastavljenih nalog. Prvič je zapel na prireditvi 
ob prazniku občine Vojnik, nato pa še na 
dobrodelnem bazarju, manjša zasedba se je 
predstavila še na prireditvi društva Izvir v Novi 
Cerkvi in pa na komemoraciji v Vojniku. V oktobru je 
zbor preživel tri dni v CŠOD Kurent na Ptuju na 
intenzivnih vajah. Zborovodkinja je s korepetitorjem 
Urošem Jurgcem pripravila program za vse letošnje 
šolsko leto, trenutno pa se zbor posveča pripravi na 
nastop ob »Božičnem Vojniku«. 
 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk – Polona Bastič 
Tretji petek v mesecu novembru je dan slovenske 
hrane. Letos smo ga obeležili 20. 11. ter vanj 
vključili tudi tradicionalni slovenski zajtrk.  
Prav je, da vsak dan začnemo z zajtrkom, zato smo 
si ga privoščili takoj po prihodu v šolo. Na jedilniku 
so bila nepredelana živila, prav vsa slovenskega 
porekla.  
Polbeli kruh so nam spekli v krušni peči na kmetiji 
Gošek (Frankolovo), mleko so pomolzli in nam 
pripeljali s kmetije Podpečan (Galicija), maščobo so 

z mleka pobrali in jo predelali v maslo na kmetiji Flis (Šempeter v Savinjski dolini), jabolka so dostavili z ekološke 
kmetije Pšaker (Braslovče), med so pridelali člani Čebelarskega društva Vojnik. 
Slednjim še se posebej zahvaljujemo.  
Drugo šolsko uro smo namenili odpadni hrani in razmišljali, s kakšnim 
sporočilom bi prepričali sebe in druge učence šole, da bi bilo pri šolskih obrokih 
manj odpadne hrane. Rezultat tega razmišljanja so izvirni plakati, ki smo jih 
razstavili na šolskem hodniku, da nas bodo še v naprej opominjali, da lahko vsak 
pripomore k zmanjšanju količine odpadne hrane. 
 
Sledile so ločene dejavnosti za razredno in predmetno stopnjo. Dan smo 
zaključili z ugotovitvijo, da smo dosegli cilj, količina zavržene hrane je bila 
zanemarljiva. Želimo si lahko le, da bi nam to v prihodnje še večkrat uspelo.  
Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež in pripomogli k odlični izvedbi 
projektnega dne. 
 
Tehniški dan v 9. Razredu – Polona Bastič 
Tehniški dan je potekal na temo aditivi v živilih. Najprej so devetošolci spoznali skupine aditivov in se poglobili v 
deklaracije na embalaži živil. 
Večina je presenečeno ugotovila, da so v lepo obarvanih bonbonih, čipsu z okusom, žvečilkah ter ostalih 
predelanih živilih skrivajo prava mešanica aditvov. 
Sledila je eksperimentalna vaja z barvili - kromatografija in ogled dokumentarne oddaje Televizije Slovenija na 
temo aditivi. Na koncu smo si zapisali še nasvet, ki ga želimo deliti z vami: »Aditivom v hrani lahko izognemo tako, 
da na jedilnik vključujemo nepredelana živila, živila slovenskega porekla in skrbno beremo deklaracije«. 
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Decembrski bazar – Maša Stropnik 
 
Člani šolskega sklada Osnovne šole Vojnik 
smo 26. novembra 2015 organizirali 
dobrodelni Decembrski bazar. Prireditev 
nam je uspela več kot odlično. Izkupiček 
bazarja znaša 5.041,00 EUR in ga bomo 
namenili otrokom ter njihovim staršem, ki 
so potrebni finančne pomoči. Naše delo bo 
v naslednjih mesecih vsekakor olajšano, saj 
bomo lahko pozitivno odgovorili vsaki 
prošnji. 

 
Za uspeh ste v prvi vrsti zaslužni vi, spoštovani 
starši, stari starši ter vsi učenci naše šole. 
Seveda nam ne bi uspelo brez celotnega 
kolektiva OŠ Vojnik.  
 
 
 
Člani šolskega sklada OŠ Vojnik se vsem 
iskreno zahvaljujemo. 
 

 
 
Knjižni sejem – Ivanka Krajnc 
 
V zgodnji jutranji uri je 27. novembra odšla skupina učenk knjižničarskega krožka 
v Ljubljano. V praznično okrašenem glavnem mestu države so nas pozdravili 
čudoviti sončni žarki, zaradi česar je bil sprehod po starem delu Ljubljane še 
veliko lepši. Za tem smo odšli v Cankarjev dom na 31. slovenski knjižni sejem. 
Tisoče in tisoče najrazličnejših knjig je bilo mogoče videti. Mnoge je bilo mogoče 
tudi kupiti, saj je bila cena nekaterih zelo ugodna. Za tem smo si ogledali 
čudovito gledališko predstavo z naslovom Kurent. Po njej smo se imeli možnost 
udeležiti različnih srečanj s književnimi ustvarjalci, srečali pa smo mnogo znane 
književne ustvarjalce.  

V množici obiskovalcev dekleta niso 
spregledala pisateljev Primoža 
Suhodolčana, Vinka Moderndorferja, 
Slavka Pregla … Po obisku sejma smo odšli 
še v NUK, kjer smo si ogledali edinstveno 
razstavo Poljub z jezikom. Tukaj smo si 
ogledali vse najpomembnejše slovnice in 
slovarje pri nas. Kasneje smo se ustavili še 
na Prešernovem trgu in opazovali 
novoletno drevo, kjer so zvečer slovesno 
prižgali lučke. V mraku smo se poslovili od 
Ljubljane. Ekskurzija je bila zelo zanimiva 
in poučna, doživetje praznične Ljubljane 
pa tudi.   
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Planinski krožek na Zasavski Sveti gori - Ida Grobelnik 
 

Za nami je drugi planinski pohod v tem 
šolskem letu. V soboto, 14.11.,  smo z 
vodnikoma PD Vojnik Mirkom Blazinškom in 
Benom Podergajsom premagali 626 m višinske 
razlike. Posebno doživetje je bila vožnja z 
vlakom, veličasten pa je bil tudi pogled na 
ohranjeno taborsko obzidje cerkve in njeno 
okolico. Sonce nas je spremljalo ob vzponu, na 
vrhu pa so tokrat razgled zakrile meglice. A 
Sveta gora nas bo čakala, da jo obiščemo 
ponovno. Jje vredno, saj je med najbolj 
obiskanimi razglednimi točkami v Zasavju in se  
»vajo splača ponoviti«. 
Ta dan smo uživali v mnogih drobnih stvareh. 
Morda se bomo nekoč ozrli in spoznali, da so 
bile velike. Hvala PD Vojnik in vsem 
spremljevalcem. 

 
 
 
13. novembra so planinci četrtošolci na 
prireditvi ob 20- letnici PD Vojnik zapeli 
Kekčevo pesem in se društvu zahvalili za 
prijetno sodelovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tradicionalni slovenski zajtrk – Ida Grobelnik 
Za letošnji zajtrk so si učenci izdelali čudovite 
čebelje pogrinjke in morda je bil zajtrk zato še 
slajši. 
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Novoletne- božične delavnice za starše in otroke  - Petra Ofentavšek 
 

 
Vsako leto se v prazničnem mesecu družimo starši in otroci ter ustvarjamo božično-novoletne dekoracije za na 
mizo ter adventne venčke. Tudi letos smo začeli zunaj z bolj »grobimi« deli, kjer smo pletli osnove za venčke in 
rezali smrečje, borovce, mah in bršljan. Kljub mrzlemu popoldnevu  smo se dobro ogreli, pa tudi čaja in peciva ni 
manjkalo. Venčke in ostalo namizno dekoracijo smo dokončali na toplem, kjer smo si pripravili predvsem naraven 
dekor (storžki, lešniki želod, šipek…) Sproščen klepet in dobra volja sta bila vseskozi prisotna, domov pa smo šli  
bogatejši za še eno druženje in seveda z lastno namizno kreacijo.  
 
Naravoslovni dan v 4. razredu - Petra Ofentavšek 
Četrtošolci smo imeli 27. 11.  naravoslovni dan na temo zobki. Vsako leto nas obišče zobna preventivna sestra 
Karolina in nam pripravi predavanje ter delavnice. Tokrat smo se celo dopoldne družili, spoznavali naloge 
posameznih zobkov, zdrave prehrane … Največ pozornosti smo posvetili pravilnemu čiščenju zob in negi zobne 
votline. Ta dan smo se odpeljali tudi v Zdravstveni dom Vojnik na sistematični pregled zob. Vzorno so imele 
očiščene zobke deklice pa tudi kakšen fant se je znašel med njimi.  
 
Prvi šahovski turnir – Ida Grobelnik 
Ponedeljek je pri nas  »dan za šah.« Zadnji ponedeljek v novembru se je 11 šahistov naše šole pomerilo na 1. 
šahovskem turnirju. Zmagovalec je postal Žan Pesjak, drugo mesto je zasedel Gašper Korenjak, tretje pa si delita 
David  Lisac in Vid Čeperlin. Šahisti se bodo v prazničnem decembru pripravljali doma, v novem letu pa zopet v 
družbi gospoda Zlatka Krnjovška.  

 
Vsem tekmovalcem in zmagovalcem čestitamo.   
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DEJAVNOSTI  NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
 Starejši krajani – Marjana Pikelj 
V začetku  meseca novembra so  imeli  starejši  krajani Šmartnega  vsakoletno  srečanje in seveda  smo  se na šoli  
odzvali  njihovemu  povabilu  in  jim pripravili  krajši  kulturni program  v  izvedbi članov naše folklorne skupine. 
 
Simbioza   giba – Marjana Pikelj 
Letos  smo  že  drugo leto zapored  v sklopu medgeneracijskega druženja povabili  medse dedke in  babice k uri 
športa.  Skupaj  smo  se razgibali in tekmovali  v štafetnih  igrah, ki  jih  je pripravil  naš športni pedagog  g. Urh 
Poteko. Kljub skromnejšemu  odzivu  dedkov in babic smo  bili  veseli  druženja z  njimi  in  naše srečanje zaključili  
ob  skupnem  čaju in klepetu  v učilnici. 
 
Sodelovanje  na koncertu  folklorne skupine  - Marjana Pikelj 
Svoj  koncert je po neka letnem premoru letos pripravila  tudi  folklorna skupina  domačinov  Šmartnega  in nanj 
povabila tudi  šolsko  folklorno  skupino.  Nastopili  smo s spletom plesov s Kozjanskega in v družbi  folkloristov 
preživeli  prijetno popoldne.  Na  naših nastopih  pa nas vedno spremlja  s harmoniko  ga. Darja Brežnik, za  kar se 
ji  lepo zahvaljujem.  
 
Gasilci na obisku – Monika Dimec 
Mesec oktober je mesec požarne varnosti in nas vsako leto obiščejo gasilci domačega GD Šmartno v Rožni dolini. 
Tokrat so nas obiskali v mesecu novembru. Najprej so nam predstavili svoje poslanstvo. Nato so iz vsakega 
razreda izbrali najboljšo risbico na temo gasilstva in učence nagradili s srčkanim obeskom medvedka. Na igrišču je 
sledila predstavitev gasilskih avtomobilov in gašenje z vodnim topom. Učenci naše podružnice ter otroci vrtca 
Mavrica so dogajanje z navdušenjem  spremljali ter  gasilcem zastavili veliko vprašanj.  
 
 

 
 
Planinski pohod na sv. Duh pod Velikim Kozjem – Mojca Podjavoršek 
V soboto, 28. 11. 2015, smo se s planinskim krožkom odpravili na naš drugi pohod v tem šolskem letu. Zjutraj smo 
se zbrali na železniški postaji v Celju, od koder smo se z vlakom peljali do Radeč. Pot smo nadaljevali peš po cesti, 
večinoma pa po gozdni poti. Ko smo se vzpenjali po pobočju, se je pod nami razprostiral lep razgled na okolico. Na 
poti smo se tudi orientirali s pomočjo karte in kompasa. Določili smo smeri neba in s karte prebrali, kaj nam 
ponuja razgled. Ob poti smo opazovali okolico, srečali pa smo tudi različne živali. Našo pozornost sta pritegnila 
dva prašiča krškopoljske pasme, ki je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma. Seveda pa smo našli tudi 
zaplate snega. Naš cilj je bila cerkvica sv. Duha pod Velikim Kozjem, kjer smo se namalicali in napisali dnevnike, 
potem pa je sledilo še kepanje in počitek. Po počitku smo se po isti poti vrnili nazaj v Radeče, kjer smo počakali na 
vlak in se odpeljali Celja, kjer so nas že čakali starši. 
 
Tako smo sončen sobotni dan preživeli prijetno in koristno. 
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Tradicionalni slovenski zajtrk  - Monika Dimec 
Že ob osmi uri zjutraj je našo podružnico obiskal čebelar Viki Krajnc s spremljevalcem.  
Povedala sta nam veliko zanimivosti o čebelah, predstavila svoje delo, učenci pa so si lahko pomerili zaščitno 
čebelarsko opremo. Sledil je pogovor o bontonu pri mizi, pripravi miz in pogrinjkov ter okusen zajtrk z lokalno 
pridelano hrano. Nato smo si ogledali predstavitev o pomembnosti zdrave lokalno pridelane hrane ter pogovor o 
zavrženi hrani. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
70-letnica šolstva v Socki  – Maja Kovačič 
Šola v Socki praznuje 70. rojstni dan in v petek, 6. 11. 2015, smo se skupaj s krajani, bivšimi učitelji in učenci 
sprehodili med spomini, ki jih čuva.  
Na začetku prireditve so vse zbrane pozdravili ravnateljica šole Vojnik gospa Olga Kovač, podžupan Občine Vojnik, 
gospod Viktor Štokojnik, predsednik Krajevne skupnosti Nova Cerkev, gospod Slavko Jezernik in predsednica 
Turističnega društva Nova Cerkev, gospa Zvezdana Stolec. 
 
Vsem najlepša hvala za prijazne besede in darila.  
 
 
Šola v Socki je odprla svoja vrata 15. 10. 1945. Takrat 
je šolska vrata prestopilo kar 110 učencev, ki so 
obiskovali sedem razredov osnovne šole. Na šoli so 
poučevali trije učitelji. Pouk v šoli  je potekal 
celodnevno. Šola je domovala v graščini Socka in ni 
imela niti stranišča niti pitne vode. Stranišče so dobili 
v letu 1950. Zgradili so ga s samoprispevki krajanov, 
aprila 1951 pa je bil v šolo napeljan še vodovod. V 
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šolskem letu 1953/54 je šola v Socki postala 
štirirazredna. V letu 1954 pa je v šoli prvič zagorela 
luč. Leta 1965 je gospa Katica Pešak v šoli ustanovila 
še malo šolo. Leta 1972 je bila največja investicija na 
novo prekrita šolska streha. Ker je denarja 
primanjkovalo, so z njim nakupili opeko, streho pa je 
prostovoljno prekrilo kar 84 krajanov. Leta 1976 so 
bile razmere v šoli že zelo slabe. Zato so krajani v 
februarju organizirali javno tribuno, na kateri so 
izpostavili težave glede obstoja šole. 
 
V letu 1992/93 je Svet šole intenzivno razpravljal o 
gradnji nove šole v Socki. 1. decembra 1993 je bil 
sklican zbor krajanov glede aktivnosti za izgradnjo 
nove šole. Ustanovili so iniciativni odbor. Člani 
odbora so obiskali vsa gospodinjstva v Socki in na ta 
način zbrali izjave o pomoči pri izgradnji šole. Pomoč 
je bila ponujena v lesu, obrtniških in udarniških delih, 
denarju. S skupnimi močmi in ob močni podpori 
vodstva šole, Občine Vojnik in krajanov je bil 1. 
februarja 1996 položen temeljni kamen za novo 
zgradbo šole v Socki. Verjeli ali ne, 28. septembra 
istega leta je bilo slovesna odprtje nove šole, ki se ga 
je udeležil tudi minister za šolstvo, doktor Slavko 
Gaber. Na prireditev je prišlo okoli 600 obiskovalcev. 
1. oktobra 1996 učenci šole v Socki zapustili šolske 
prostore v graščini in se preselili v novo šolo. V šoli pa 
je svoj prostor dobila tudi skupina vrtca. 
 
Šola v Socki je v letu 2003/2004 prešla na devetletno 
osnovno šolo, leta 2005 pa je bil na šoli organiziran 
tudi pouk podaljšanega bivanja. 

V šolskem letu 2009/2010 je šola Socka prejela 
priznanje župana občine Vojnik za uspešno 
sodelovanje s krajem, krajevno skupnostjo, občino in 
društvi. Prireditev »70-letnica šole v Socki« smo 
pripravili v sodelovanju s Kulturnim društvom Socka, 
Prostovoljnim gasilskim društvom Socka in krajani. 
Vsem iskrena hvala! Najlepša hvala tudi vsem 
govornikom, ki so z nami obujali spomine in nas 
popeljali v preteklost: prvi Soški učiteljici, gospe Jožici 
Jazbec, prvošolkama iz leta 1945, gospe Jožici Sitar in 
gospe Anici Zagrušovcem, gospodu Marjanu 
Hrušovarju in gospodu Branku Zupaneku, gospe Katici 
Pešak in gospe Stanislavi Štravs, gospe Barbari 
Smrečnik Špegelj, naši bivši ravnateljici gospe Majdi 
Rojc in bivšemu županu naše občine gospodu 
Benediktu Podergajsu, Karin Rajh in Mojci Cvikl. 
Program so z glasbenimi in plesnimi točkami 
popestrili učenci POŠ Socka, otroci vrtca Mavrica, 
oddelek POŠ Socka, Vrajeva peč, Ljudski pevci iz 
Socke in glasbeniki Tomaž Majcen, Sandi Majcen, 
Matija Božnik in Franc Božnik.    
Po končani prireditvi so se učenci POŠ Socka in otroci 
vrtca posladkali s torto, vsi ostali gostje pa so odšli v 
dvorano Gasilskega društva Socka na zakusko, 
druženje in klepet, na obujanje spominov in 
prijateljevanje … 
 
 
 

 
 
Na obisku pri Fijavževih – Maja Drobnič Grosek 
Učenci 4. in 5. razreda so se v oktobru odpravili h 
gospodu Fijavžu, kjer so spoznali konje, ki jih imajo tam 
v terapevtske namene.  Preizkusili so se v jahanju in 
spoznali, kako nežne in mirne so te živali. Gospod jim je 
razložil,  s čim jih hranijo in  kako jih negujejo. Povedal 
pa jim je tudi še veliko zanimivosti o njihovem življenju. 
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Naravoslovni dan  – Maja Drobnič 
Grosek 
Učenci so se tradicionalnega 
zajtrka zelo veselili, saj že vedo, kaj 
je dobra lokalna hrana. Na začetku 
dneva smo se pogovorili o 
pomembnosti uživanja hrane, ki je 
pridelana v bližini, predstavili 
letošnje dobavitelje medu, mleka, 
kruha in jabolk ter kar nekaj besed 
namenili bontonu pri mizi. Kasneje 
smo izdelali plakate na temo 
zdravja in zdrave prehrane.  
 
Tehniški dan - Maja Drobnič 
Grosek 
Učenci 4. in 5. razreda smo v okviru 
tehniškega dne izvedli 4 delavnice, 
kjer so nastali različni izdelki, ki jih 
bomo ponudili staršem na 
novoletnem bazarju. Izdelali smo 
svečnike iz das mase, posodice v 
obliki lista za nakit, obeske za 
ključe iz fimo mase, voščilnice in 
zapestnice iz lesenih kroglic.  
 
 

Tehniški dan  – Maja Kovačič 
V petek, 20. 11. 2015, smo učenci 1. in 2. razreda 
prvi dve uri namenili tradicionalnemu slovenskemu 
zajtrku. Pogovarjali smo se o pomenu in pridelavi 
zdrave lokalne prehrane, bontonu pri mizi, pripravili 
mizice in pogrinjke ter uživali v odličnem zajtrku. 
Kar nekaj besed smo namenili tudi ostankom hrane 
in njihovi uporabi.  
 
Ure, ki so sledile, pa smo namenili izdelavi eko 
smreke, saj smo se prijavili na natečaj »Deluj EKO – 
ohrani čebelo in smreko«. Vsak razred je izdelal 
svojo eko smreko. Učenci prvega razreda so za 
njeno okrasitev uporabili stare zgoščenke, plastične 
zamaške in pokrovčke jogurtovih lončkov. Učenci 
drugega razreda pa so svojo eko smreko okrasili s 

pentljami, ki so jih naredili iz svetlečih papirčkov, v katere so bili oviti čokoladni bonboni in s plastičnimi zamaški 
od jogurta. Delo smo nadaljevali z izdelavo voščilnic in lesenih podstavkov za posodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

Moder človek je nekoč dejal: “Sreča je edina stvar, ki se podvoji, če jo z nekom deliš.” 

V letu, ki je pred nami, želimo, da boste zdravi, zadovoljni, imejte pa tudi veliko sreče. 

Pretekli mesec je bil obarvan s praznovanji, z lepimi željami in tudi resnimi tekmovanji. Počeli smo 

veliko stvari, o katerih vam poročamo v tej številki Vojča.  

Prijetno branje vam želimo. 

 

Male sive celice – Vilma Ošlak 

V tem šolskem letu se je ekipi naše šole uspelo 

uvrstiti na studijsko snemanje oddaje Male sive 

celice. Ekipo naše šole sestavljajo: Ava Boštjančič, 

7. b, Jaka Kočet, 7. b, in Andraž Hribernik iz 7. a 

razreda. 

Studijsko snemanje oddaje je potekalo  9. 

decembra v prostorih RTV Slovenije v Ljubljani. 

Poleg naše ekipe so na snemanje odšli tudi 

navijači,  in sicer učenci 7. b razreda in polovica 

učencev 7. a razreda. 

Snemanje je bilo zelo zanimivo, hkrati pa tudi 

poučno, saj so nam pred snemanjem pokazali 

nekaj prostorov v televizijski hiši. 

Naši nasprotniki so bili učenci OŠ Dušana Flisa iz 

Hoč. Obe ekipi sta pokazali ogromno znanja, 

navijači pa so za obe ekipi bučno navijali. Na 

koncu pa so malenkost več znanja pokazali  

 

tekmovalci naše šole in se z zmago uvrstili med 

šestnajst ekip, ki se bodo pomerile v naslednjem 

krogu tekmovanj. 

Z velikim veseljem pričakujemo naslednji krog 

tekmovanja, ki bo predvidoma v mesecu 

februarju oziroma marcu. 

 

Kulturni dan – Emilija Kladnik Sorčan  

24. decembra smo za vse učence od 6. do 9.razreda organizirali kulturni dan s 

predpraznično vsebino. Zjutraj smo prisluhnili proslavi ob prihajajočem dnevu 

samostojnosti in enotnosti, nato pa smo po malici odšli v planet TUŠ, kjer smo 

si ogledali animirani film Mali princ. 

 

Novoletna prireditev razredne stopnje – Maša Stropnik 

Učenci razredne stopnje so skupaj z učiteljicami konec decembra v Kulturnem domu Vojnik nastopali 

za starše, stare starše in ostale občane Vojnika. Prireditev je nosila naslov Sreča je v prijateljstvu. 

Igralci so odigrali tri praznične pravljice, katere so se naučili pri dramskem krožku, plesalci so 

zaplesali, glasbeniki zaigrali na svoje inštrumente, pevci pa paznični program popestrili z nekaj 

pesmimi, nekaj učencev pa je prireditev zaokrožilo z lepimi mislimi in deklamacijami ter tako zaželeli 

vsem prisotnim v dvorani srečno in veselo novo leto. 
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Božični Vojnik  - Emilija Kladnik Sorčan  

V sklopu prireditev, ki so potekale pod okriljem Božičnega Vojnika, je 

v nedeljo, 20. 12. 2015, s pestrim kulturnim programom sodelovala 

tudi OŠ Vojnik. Člani dramskih krožkov iz Šmartna in Vojnika so pod 

vodstvom mentoric Monike Dimec, Lidije Eler - Jazbinšek ter 

Klementine Gorečan nastopili z dramskima prizoroma, ki so ju 

popestrili s petjem in plesom. Prvič so se v javnosti predstavili 

prvošolci s prazničnimi pesmicami, z njimi pa so bile učiteljice Anka 

Krajnc, Urška Agrež in Simone Golež. Plesne točke so izvajali plesalci s 

POŠ Socka pod mentorstvom Maje  Drobnič Grosek in učenci OŠ 

Vojnik pod vodstvom Urha Poteka. Ljudske običaje in otroške igre s 

plesom so predstavili mladi folkloristi z Milanko Kralj. POŠ Nova 

Cerkev je nastopila z glasbenimi točkami na instrumentih. Med 

naštetim pa je odmevalo petje otroškega, ženskega in mladinskega zbora OŠ Vojnik, ki jih je vodila 

Emilija Kladnik Sorčan. Prizorišče v novem Jernejevem domu je pokalo po šivih, saj je bilo 

nastopajočih učencev res veliko, starši pa so jih prišli množično vzpodbujat.  

 

 

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2015/2016  – Amalija Kožuh, vodja 

šolskega tekmovanja 

Tema letošnjega tekmovanja je bila domoljubje in sodobno slovenstvo. Mladi bralci so ob izbranih 

knjigah razmišljali o domovini junakov, kako je domovina vpeta v domači kraj, pokrajino, kakšne so 

vrednote današnje, sodobne družbe, mladih. S podrobnim večkratnim branjem književnih besedil, 

osebnim vrednotenjem in utemeljevanjem so pokazali višje razvite zmožnosti branja in pisanja. 

Šolsko tekmovanje je potekalo 9. decembra 2015. Tekmovanja se je udeležilo  69 učencev   od 2. do 9. 

razreda centralne šole in podružnic. Bronasto priznanje so dosegli naslednje učenke in učenci: 

2. razred: Zala Vrečko, Tjaša Krivec, Mia Macuh, Lena Korošec; 

3. razred: Špela Krajnc, Tia Trobiš Šturm, Lara Jazbinšek, Jon Kitek, Nika Založnik,  

Blaž Marčič, Julija Štravs; 

4. razred: Živa Bračun, Hana Ravnak, Manca Maslo, Eva Katarina Pavšer, Ana Polenik,  

Ožbej Vačovnik Kotnik; 

5. razred: Lana Jovan, Jakob Pehar, Špela Ramšak, Anja Zakošek; 

6. razred: Pia Vrečko, Vid Benčina, Lara Majcen; 

7. razred: Ava Boštjančič; 

8. razred: Tia Krhlanko, Kamil Wahibi; 

9. razred: Evelina Pristovšek. 

 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili Tia Krhlanko, Kamil Wahibi, Evelina Pristovšek.  
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2. ustvarjalna delavnica iz slovenskega jezika – Amalija Kožuh 

    

7. decembra 2015 je potekala 2. delavnica iz slovenskega jezika pod 

mentorstvom učiteljev slovenščine. Delavnice se je udeležilo 23 

učencev od 6.−9. razreda.  Učenci so ustvarjali z neumetnostnimi 

besedili. Besedila so najprej natančno prebrali. Nato pa so v dvojicah 

sestavljali različne naloge, ki so se nanašale na razumevanje besedila 

(tema, bistveni podatki, sporočevalčev namen, okoliščine nastanka 

besedila ipd.), sestavljali pravopisne in jezikovne naloge. Že na 

začetku smo jim povedali, da bomo njihove  naloge preverili  pri 

pouku slovenščine in jih bodo reševali njihovi sošolci oz. vrstniki. To 

jih je še posebno motiviralo, da so se potrudili pri sestavljanju nalog. 

V računalniški učilnici so kasneje vprašanja, naloge tudi oblikovali. 

 

Cilji, ki smo jih hoteli doseči, so bili, da učence navajamo na natančno branje in razumevanje različnih 

neumetnostnih besedil, da se seznanijo z različnimi tipi branja (selektivno, podrobno), utrjujejo in 

poglabljajo vsebine iz jezika, se vadijo v oblikovanju besedil z računalnikom.  

 

Božiček na razredni stopnji – Natalija Mažič         

Bližali so se božično- novoletni prazniki. Tudi mi smo že bili v pričakovanju obiska Božička.  

Letos se je ta odločil, da nas obišče skupaj s škratom. Najprej je s prihodom razveselil učence 1. 

triade. Z zvončkom in glasbo jih je povabil v avlo, kjer so vsi skupaj zapeli, zaplesali in se posladkali. V 

drugem delu pa je povabil na ples in zabavo še učence 4. in 5. razredov. Ob koncu sta se prijazno 

poslovila, zaželela srečo in obljubila, da prihodnje leto spet prideta.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI                                                                         
 

Delo gledališkega krožka v mesecu decembru – Monika Dimec 

V prazničnem mesecu decembru je imel gledališki krožek kar tri nastope z igrico Lisica sodnica. 

Prvikrat smo nastopili ob prihodu Božička za otroke KS Šmartno v Rožni dolini. 

Prireditev so organizirale prizadevne članice RK. 

Nato smo nastopili v Domu svetega Jerneja v Vojniku in tako pripomogli k prazničnemu vzdušju 

Božičnega Vojnika. 

Nazadnje pa smo nastopili na novoletni prireditvi  naše podružnice Praznična škratova dežela v Domu 

krajanov Šmartno v Rožni dolini. 

 

Novoletne delavnice s starši – Jelka Kralj 

V začetku meseca decembra smo imeli  na šoli novoletne delavnice. Skupaj s starši smo pripravili 

izdelke za božični bazar. Namen delavnic pa niso bili samo izdelki, ampak tudi spoznavanje in druženje 

ob petu, čaju in kavi. Starši so z izdelki pričarali predpraznično vzdušje in decembrsko pričakovanje 

novega leta. Vsem staršem se zahvaljujemo za sodelovanje .  

» Več  rok več zna, več naredi in  prej najdejo poti, ki vodijo v srca ljudi. » 

 

Pohod po poteh  osvoboditeljev  Starega piskra – Marjana Pikelj 

Tudi  to leto je bil  v mesecu  decembru  pod okriljem  društva  ZB Celje  organiziran pohod  po poteh 

osvoboditeljev  Starega piskra  iz Celja do  Šmartnega v Rožni dolini.  Zaključek pohoda je bil   na  

šolskem igrišču in ob tej priložnosti  smo  pohodnikom  z učenci   pripravili  krajši  kulturni  program. 

 

Kulturni  dan – Marjana Pikelj 

Na  zadnji  dan pouka, to je pred pričetkom božično- novoletnih počitnic,  smo  imeli  kulturni  dan.  

Poleg sproščenih dejavnostih  v  posameznih  razredih smo  s krajšo  slovesnostjo  počastili  praznik  

naše domovine, nato pa z učenci  nestrpno   pričakali  Božička, ki nas je okoli 11. ure. Tokrat   ga je   

spremljala  škratinja, s  katero  sta  otroke navdušila in razgibala  s plesom.  Učenci  so  bili  veseli  še  

njunega malega sladkega darilca.  

     

Božično-novoletna prireditev – Mojca Podjavoršek 

V torek, 22. 12. 2015, so učenci naše šole in vrtca pripravili božično–novoletno prireditev za starše in 

krajane z naslovom Praznična škratova dežela. V njej sta škrata s pomočjo drugih škratov izpolnjevala 

želje otrok, ki so si zaželeli pravljice, petja, plesa in deklamacij. Ugotovila sta, da se s pomočjo 

sodobne tehnologije delo opravi hitreje in z manj napakami. S pomočjo škratovske čarovnije pa sta 

nam pripravila polno vrečo, nabasano s srečo, zdravjem, ljubeznijo in veseljem, iz katere naj jemljemo 

skozi celo leto po malo.         
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Planinski pohod na Resevno – Mojca Podjavoršek 

V soboto, 19. 12. 2015, smo se s planinskim krožkom odpravili na pohod na Resevno. Zjutraj smo se 

dobili na železniški postaji v Celju in se z vlakom odpeljali v Šentjur. Od tam smo se peš odpravili proti 

Resevni. Kljub megli v dolini nas je že na pol poti do vrha pozdravilo sonce in nas razvajalo celotno 

pot. Na vrhu smo splezali na razgledni stolp, ki nam je postregel s krasnim pogledom na bližnje in 

oddaljene s soncem obsijane hribe, v dolinah pa so se vile meglice. Ko smo se spočili in okrepčali, smo 

se vrnili na železniško postajo v Šentjurju, kjer smo si do odhoda vlaka ogledali muzejsko lokomotivo. 

Z vlakom smo se vrnili v Celje, kjer so nas čakali starši. 

                                                                                                                       

 

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 

Božični bazar  – Suzana Jelenski Napotnik 

V torek, 1. 12. 2015, so učenci pripravili 

božični bazar. Letos so na njem prodajali 

novoletne voščilnice,  darilne posodice in 

svečnike iz das mase, obeske za ključe, 

lesene podstavke za posodo in domači čaj. 

Skrbno so pripravili mizice, razstavili 

ponujene izdelke, za katere so obiskovalci 

našega bazarja namenili prostovoljne 

prispevke.  Učenci podaljšanega bivanja so 

okrasili novoletno jelko ter šolske hodnike. 

V prijetnem popoldanskem druženju na 

bazarju smo vstopili  v praznični december. 

 

 

Novoletna prireditev Bi se gnetli na tej metli? - Maja Kovačič 

Tokrat nas je v novoletni prireditvi obiskala dobra čarovnica. Čeprav jo je presenetilo, da obstajajo 

tudi hudobne čarovnice, ki se jih otroci bojijo, je vzela vajeti v svoje roke in obiskala knjižnico. Tam ji 

je prijazna knjižničarka posodila knjige, v katerih nastopajo hudobne čarovnice in naša dobra 

čarovnica je spremenila konce pravljic ter hudobne čarovnice začarala v prijazne. Otroci se čarovnic 

niso več bali in so brez strahu vstopili v novo leto. 

 

Tehniški dan v  4. in 5. razredu – Maja Drobnič Grosek  

V decembru smo bili z učenci še posebno ustvarjalni, saj smo poleg vseh dejavnosti, ki so potekale na 

šoli, izvededli tudi tehniški dan. V 4. razredu so v okviru naravoslovja in tehnike izdelovali 

avtomobilček na notranji pogon, v 5. razredu pa mahača. Naš razred se je spremenil v pravo 

delavnico, v kateri so nastajali zanimivi in uporabni izdelki. Učenci so urili svoje spretnosti, pri tem pa 

se veliko naučili.  
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Božični Vojnik  – Maja Drobnič Grosek 

December je za marsikoga prav poseben in čaroben čas. S svojo igrivostjo in otroško energijo so 

učenci 4. in 5. razreda  polepšali nedeljski večer s plesom na pesem Flashlight (Lučka) in raznežili 

obiskovalce novega Doma sv. Jerneja v Vojniku. Po uspešnem nastopu smo si napolnili lačne želodčke 

s pico, ki so nam jo prinesli organizatorji.  

 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter jelkovanje  – Maja Drobnič Grosek 

Zadnji šolski dan preteklega leta je bil za učence prav poseben dan. Pričakovali smo namreč Božička.  

Nestrpno smo se spraševali, če bo sploh lahko prišel s sanmi v naše kraje, ker ni bilo nikjer snega. 

Pa smo ga vseeno dočakali. Zapeli smo mu pesmice, nekateri učenci so mu slavnostno obljubili, da v 

naslednjem letu ne bodo več nagajali.  

 

Pogostil nas je s sladkarijami in darilci ter veselo odšel k drugim otrokom.  

Nato so učenci 4. in 5. razreda pripravili kratko proslavo v počastitev naše države. Ogledali smo si 

filmček, kjer je bilo razloženo, kaj se je dogajalo pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej v naši državi.  

Pogovarjali smo se tudi o decembrskih praznikih ter šegah in običajih v tem času. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

 

Nastopi otroškega pevskega zbora - Sabina Penič 

Mesec december je bil za naš otroški pevski zbor mesec nastopov.  

Že v začetku meseca smo v sodelovanju s fanti ansambla Klateži zapeli na dobrodelnem koncertu v 

Vojniku in tako pomagali pri zbiranju sredstev.  

 

 
Sledila je šolska prireditev, kjer smo s petjem in veselimi pesmicami lovili srečo, pri tem pa nas je z 

glasbeno spremljavo podprl g. Stanko Mikola.  

Zadnjo nedeljo preteklega leta  smo se na odru večnamenske dvorane v Novi Cerkvi pridružili še 

domači pihalni godbi in se skupaj z njimi veselo zapeli v novo leto. 
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Božično-novoletna prireditev - Petra Ofentavšek  

Praznično vzdušje nas je zajelo že konec novembra in v decembru smo  pripravili za starše in krajane 

prireditev z naslovom Ujemimo srečo. Z učenci smo pridno izdelovali okraske za novoletno jelko in 

nogavičke, napolnjene s čaji. Vse to smo s ponosom razstavili na bazarju in s prostovoljnimi prispevki 

obiskovalcev napolnili tudi šolski sklad. 

Prireditev je bila kot vedno dobro obiskana, saj se tudi starši veselijo nastopa svojih otrok in s 

ponosom pripeljejo še stare starše, sosede, prijatelje…  

Naši učenci, glasbeni talenti, so 20.12. zapeli in zaigrali tudi na Božičnem Vojniku. 

 

 
 

 

Veselo v novo leto – Ida 

Grobelnik 

 Brez glasbe in Božička ni slovesa 

od starega leta. Tako smo se 

zadnji dan pred prazniki,to je 

23.decembra, ob glasbi zabavali 

v telovadnici, kjer smo peli in 

plesali skupaj z Božičkom, ki nas 

je tudi obdaril. Po malici je sledil 

še ogled filma. 

 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
»Odgovorni smo za to, 
kar delamo, 
pa tudi za tisto, 
česar ne storimo.« 
             Voltaire 
 
Na naši šoli smo zadovoljni, saj smo postorili že veliko pomembnih stvari, ki smo si jih zastavili. 
O njih, o različnih tekmovanjih in uspehih naših učencev boste lahko brali v tej številki Vojča.  
 
 
 
 
 
Druga popoldanska delavnica projekta Knjiga – 
prijateljica družine – Anja Korošec 
V okviru projekta Knjiga – prijateljica družine je 13. 
januarja potekala druga popoldanska delavnica na 
temo »ljudske pravljice in pripovedke«. Učenci so se v 
prostorih avle zbrali ob 14.30, od koder so jih nato v 
učilnice po skupinah pospremili učitelji mentorji. Učenci 
so najprej prisluhnili pravljici ali pripovedki in 
pomalicali, nato pa naslednji dve uri spoznavali, kako so 
prosti čas preživljali naše babice in dedki. 
 
 

 
 

 
Četrtfinale državnega prvenstva v košarki ‐ Robert Suholežnik 
V mesecu  januarju  so potekali  četrtfinalni  turnirji  v  košarki  za  starejše dečke  in deklice.  Ekipa 
deklic    je  igrala  v Murski  Soboti  proti  domačinkam  in  ekipi  iz OŠ  Luče.  V  napetih  tekmah  je 
osvojila  tretje mesto  in  se poslovila od nadaljnjega  tekmovanja. Ekipa dečkov  je  igrala  turnir v 
Domžalah proti domačinom in OŠ Trbovlje. Po porazu in zmagi je naša ekipa osvojila drugo mesto 
ter se uvrstila v polfinale. Vsem igralkam in igralcem čestitke za uspešne nastope. 
 
 
Tekmovanje za Preglovo priznanje 2016 – Edi Fidler 
18. januarja je bilo šolsko izbirno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova bronasta priznanja. Na 
šolskem tekmovanju so učenci osvojili osem bronastih priznanj. To so bili osmošolci: Kaja 
Jezernik, Jakob Ban, Kamil Wahibi, Timotej Kroflič, Vid Pikelj in Tjan Vinder. Med devetošolci pa 
sta priznanji iste barve osvojili Maruša Kajzba in Katarina Krajnc.  
Državnega tekmovanja, ki bo 2. aprila na OŠ Ljubečna, pa se bodo udeležili prvi trije osmošolci in 
prva devetošolka. Želimo jim veliko znanja in zbranosti ob reševanju nalog na državnem nivoju.   
Zimska šola v naravi za šestošolce – Olga Kovač 
Glede na vremenske pogoje, ki smo jih imeli v decembru, smo upali, da bo zima poskrbela in nam 
prinesla sneg. Naše želje so bile zato poleg tega, da smo dobro fizično pripravljeni, usmerjene 
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tudi v dobre vremenske pogoje. Že prvi dan po prihodu na Roglo je pričelo snežiti in zima se je 
vrnila, vsaj za nas. Veselili smo se je učenci in spremljevalci. 
Na Rogli smo v času od 11. do 15. januarja preživeli pet poučnih in nepozabnih dni. Skoraj ves čas 
smo bili na smučišču. Sicer pa smo se imeli lepo tudi ob drugih spremljajočih aktivnostih. Uživali 
smo v telovadnici, disku, na adrenalinskem sankališču, ob gledanju filma in medsebojnem 
druženju. Skoraj nam je zmanjkovalo časa za počitek. Najbolj smo bili veseli ugotovitve, da so se 
kljub temu, da je bilo v naši šoli 33% učencev začetnikov, v petek vsi učenci veselili zadnje vožnje. 
Vsi so bili uspešni. 
Z Rogle smo se vrnili utrujeni, a zadovoljni in ponosni na naše smučarsko znanje. 
 

 
 
 
Tekmovanja iz astronomije – Tatjana Hedžet 
Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije je potekalo 10. 12. 2015. 
Tekmovalo je 21 učencev 7., 8. in 9. razreda 
Bronasto priznanje so osvojili:  
Andraž Hribernik, 7. a, Ava Boštjančič, 7. b, Kamil Wahibi, 8. a, Mia Marguč, 8. a, Nejc Špeglič, 8. 
b, Špela Rojc, 9. b in  Tadeja Žlaus, 9. c. 
Na državno tekmovanje so se uvrstili Andraž Hribernik, Kamil Wahibi in Špela Rojc. 
Državno tekmovanje je potekalo 9. 1. 2015 v Murski Soboti. Naši učenci so dosegli izvrstne 
rezultate, in sicer: 
Špela Rojc ‐ srebrno priznanje;  
Kamil Wahibi ‐ zlato priznanje; 
Andraž Hribernik ‐ zlato priznanje in 2. nagrado ter povabilo za sodelovanje na 23. 
sanktpeterburški astronomski olimpijadi. 
Čestitamo. 
 
Nastop OŠ Vojnik na Dobrni – Emilija Kladnik Sorčan 
V sredo, 20.1.2016, smo učenci centralne šole pripravili kulturni program z naslovom Pri nas je 
živo in veselo. Predstavili smo bogato kulturno‐umetniško dogajanje na šoli za goste Term 
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Dobrna. V kavarni hotela Vita so zaplesali člani folklorne skupine pod vodstvom Milanke Kralj, 
zapela sta mala zasedba mladinskega zbora in ženski zbor, ki ju vodi Emilija Kladnik Sorčan. Za 
popestritev programa sta poskrbela instrumentalista Laura Šarlah na klavirju in Niko Armič s 
harmoniko, povezovalka pa je bila Ava Boštjančič. Gostje so bili nad našo predstavitvijo 
navdušeni, organizatorji pa so izrazili željo, da še pridemo. 
 
Zimski športni dan na razredni stopnji – Mateja Fidler 
Tudi letos nam zima ni najbolj naklonjena, zato so nam iz Smučarskega društva Vizore omogočili 
na njihovem zasneženem pobočju izvedbo športnega dne. V več skupinah smo se tja odpeljali z 
avtobusi. Spuščanje po zasneženi strmini je bilo pravo doživetje. Dopoldan pa nam je popestril še 
učenec Jakob Mužar, ki nam je prikazal skoke in svoj pogum. Navdušeni smo mu zaploskali. Ob 
koncu smo se pogreli ob toplem čaju in dobrih sendvičih. 
 

 
 

 
 
 
 
Obisk Muzeja premogovništva – Polona Ahtik 
29. 1. 2016 so učenci 5. razredov matične šole ter 4. in 5. razred POŠ Socka obiskali Muzej 
premogovništva v Velenju. 
Vsi so bili zelo navdušeni nad pripravljeno predstavitvijo začetkov rudarstva v Šaleški dolini, 
življenja rudarjev in njihovih družin. 
Danes živijo otroci drugače in prav je, da izvedo, kakšno je bilo življenje nekoč. 
 
 

Stran letnika XI: 47



5 
 

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Pustna delavnica v 2., 3. in 5. razredu – Damjana Ferlic 
V petek, 29. januarja, so združili ustvarjalne moči starši in otroci drugošolcev, tretješolcev in 
petošolcev. Izdelovali so pustne kostume za 29. tradicionalni pustni karneval, ki bo 6. februarja v 
Novi Cerkvi. 
Ker pa se s koncem januarja končuje prvo ocenjevalno obdobje, so starši dobili še informacije o 
uspešnosti otrok. 

  
 
Peka prekmurske gibanice v 3. in 5. razredu – Damjana 
Ferlic 
Pri  spoznavanju  kulturne  dediščine  in  s  tem  tudi 
povezane  kulinarike  v  prekmurskem  svetu  smo  se  s 
petošolci  odločili,  da  se  preizkusimo  v  peki  prekmurske 
gibanice. Ker pa smo letos pri pouku močno povezani tudi 
s tretješolci, smo združili moči in ob upoštevanju recepta, 
pripravili zelo okusno sladico in potrdili dejstvo, da je res 
okusna in tudi zdrava sladica. 
 
Sankanje v Vizorah – Ida Grobelnik 
Smučarsko društvo Vizore se  lahko pohvali s  tremi skakalnicami  in  lepim smučarskim centrom. 
Usmerjenost  društva  ni  le  ljubiteljska,  temveč  dobiva  razsežnost  profesionalnosti  usmerjanja 
mladine v smučarske skoke. Ponosni smo, da so tudi učenci naše šole del ekipe mladih skakalcev. 
Da  so  člani  društva  odlični  organizatorji  in  gostitelji,  smo  ugotovili  že  večkrat,  zato  tudi  letos 
nismo izpustili priložnosti druženja. Ker pa se dober glas širi v deveto vas, so tokrat poleg učencev 

domače    podružnične  šole  na 
sankanje  v  Vizore  prišli  tudi 
najmlajši iz OŠ Vojnik. 
Otroci  in  zaposleni  se  društvu 
iskreno zahvaljujemo za  čudovite 
sankaške dneve. 
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Nastop pevskega zbora ‐ Sabina Penič 
V  nedeljo,  24.  januarja,  smo  z  otroškim  pevskim  zborom  sodelovali  na  prvem  samostojnem 
koncertu ansambla Klateži v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi, ki je dobesedno pokala po šivih. 
Predstavili smo se s Kekčevo pesmijo, v kateri je kot solo pevec zapel drugošolec Lovro Pinter. S 
pesmijo Sankaška polka pa smo želeli priklicati sneg. To nam sicer ni uspelo, smo pa zato širili 
dobro voljo in razpoloženje med poslušalci. 
 

 
 
 

 
DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Zimski športni dan – Monika Dimec 
Prvi teden po novoletnih počitnicah je zapadel težko pričakovani sneg, ki smo se ga tudi na naši 
podružnici zelo razveselili. Odločili smo se, da bomo izvedli zimski športni dan. Z bobi, sankami, in 
lopatkami smo se odpravili na hrib, ki je v bližini naše šole. Zelo zabavno se je bilo spuščati po 
strmini. Vmes smo imeli odmor, da smo ogreli premražene dlani s čajem. Utrujeni, a veseli, smo 
se vrnili  na toplo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Športni dan ‐ Maja Drobnič Grosek 
Učenci 4. in 5. razreda smo v mesecu januarju v termalnem bazenu v Zrečah izvedli športni dan. 
Tam smo preverili plavalne sposobnosti učencev ter izvedli načrtovane vodne aktivnosti.  
Učenci so se v vodi sprostili tudi z raznimi vodnimi igrami. 
 
Sankanje – Suzana Jelenski Napotnik  
Izkoristili smo prvi sneg. Naužili smo se svežega zraka in uživali na soških strminah.  
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UČNI  USPEH  NA 1. REDOVALNI  KONFERENCI – Majda Jelen 
 
Razredna stopnja Vojnik 
 

Razred  Število otrok  Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.a  24  24 100(opisno)

1.b  26  26 100(opisno)

2.a  23  23 100(opisno)

2.b  20  20 100(opisno)

2.c  21  21 100 (opisno)

3.a  28  28 100 

3.b  28  27 96 

4.a  21  21 100 

4.b  21  21 100 

4.c  20  20 100 

5.a  20  20 100 

5.b  20  20 100 

5.c  20  17 85 

SKUPAJ  292 288 98,6 

Predmetna stopnja Vojnik 

 

Razred  Število otrok  Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

6.a  20  19 95 

6.b  21  21 100 

6.c  20  17 85 

7.a  22  22 100 

7.b  24  24 100 

7.c  27  26 96 

8.a  24  23 96 

8.b  25  23 95 

8.c  26  22 85 

9.a  18  14 78 

9.b  21  18 86 

9.c  19  17 89 

SKUPAJ  267 246 92,1 

 

PODRUŽNIČNE  ŠOLE 

 
POŠ – ŠMARTNO 
 

Razred 
Število otrok  Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.raz.  5  5 100(opisno)

2.raz.  8  8 100(opisno)

3.raz.  8  8 100 

4.raz.  8  8 100 

5.raz.  11  11 100 

SKUPAJ  40  40 100 
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POŠ – NOVA CERKEV 

 

Razred 
Število otrok  Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.raz.  9  9 100(opisno)

2.raz.  12  12 100(opisno)

3.raz.  12  12 100 

4.raz.  15  15 100 

5.raz.  9  9 100 

SKUPAJ  57  57 100 

 

POŠ – SOCKA 

 

Razred 
Število otrok  Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.raz.  10  10 100(opisno)

2.raz.  6  6 100 opisno)

3.raz.  10  10 100 

4.raz.  6  6 100 

5.raz.  9  8 89 

SKUPAJ  41  40 97,6 

 
 

UČNI USPEH OB 1. KONFERENČNEM OBDOBJU  ZA CELOTNO ŠOLO 
 

 

Šola 
Razred 

Število otrok Število pozitivnih  Učni uspeh
 
 

SKUPAJ 
POŠ – i    in 

RS 

1. – 5.  430 425 98,8 

PS 
 
 

6. – 9.  267 246 92,1 

SKUPAJ 

 
 
 

  697 671 96,3 

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

»Čira čara, hokus pokus, 
 naj na svetu bo lepo, 
 čira čara, hokus pokus, 
 sonce sveti naj toplo. 
 Čira čara, hokus pokus, 
 mi po svetu zdaj gremo, 
 čira čara, hokus pokus, 
 dobro voljo trosimo.«  
 
Takole so prepevali prejšnji mesec učenci Socke na tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi, 

kjer pa je sodelovalo še veliko naših učencev. Peli in plesali pa smo tudi ob različnih kulturnih prireditvah ob 
kulturnem prazniku. O vsem tem in še mnogih drugih dejavnostih vam poročamo v tej številki Vojča. 
Prijetno branje in veliko dobre volje vam želimo. 

 
  

Tehniški dan – Vilma Ošlak 
 
V petek, 5. februarja 2016, smo za učence sedmih razredov izvedli tretji tehniški dan na temo alternativni viri 
energije. Ta dan so učenci spoznali praktično uporabo obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne 
energije ter uporabo v vsakdanjem življenju. Iz ostankov volne so si izdelali tudi zapestnico. Tema tega 
tehniškega dneva je bila zelo aktualna. 
 
 
Slovenski kulturni praznik – Emilija Kladnik Sorčan 
 
Letos smo na predmetni stopnji OŠ Vojnik obeležili slovenski kulturni praznik z ogledom gledališke predstave 
Prekletstvo zelenih štumfov, ki so jo izvedli mladi igralci amaterskega gledališča Zarja iz Celja. Pred odhodom v 
kulturni dom so učenci prisluhnili uvodu  s slovensko himno in poudarki iz gledališkega bontona. Igro, v kateri 
nastopajo tudi nekateri naši učenci, so gledalci z navdušenjem spremljali, stroške pa je pokril Šolski sklad. 
 
 
Angleški vikend - Gregor Rojc 
 
V petek, 5. 2., in soboto, 6. 2. 2016, smo ponovno izvedli projekt Angleški vikend, ki je iz šolskega prerasel v 
medšolski projekt. Kot preteklo leto smo tudi letos sodelovali s prijatelji iz OŠ Dramlje. Pri projektu je 
sodelovalo 38 učencev šole Vojnik in 8 učencev OŠ Dramlje. 
Da se nismo dolgočasili, so poskrbele številne vnaprej načrtovane aktivnosti. Projekt smo začeli s kosilom in 
predstavitvijo dramskega dela Oscarja Wilda z naslovom An Ideal Husband, nato pa smo se odpeljali v Celje, 
kjer smo si na Gimnaziji Celje – Center ogledali uprizoritev prej omenjenega dela. Seveda so dijaki dramsko 
delo uprizorili v angleškem jeziku. Predstava je bila za vse nas še toliko bolj zanimiva zato, ker je v njej 
nastopala bivša učenka OŠ Dramlje Janja Trnovšek in dva bivša učenca naše šole, Rok Gorenšek in Klemen 
Kramar. 
Pred ogledom predstave smo se sprehodili po Celju in se ustavili ob številnih celjskih znamenitostih ter o njih 
tudi nekaj povedali v angleščini. Večerjo smo imeli v McDonaldsu, nato pa smo si zvečer ogledali film, o 
katerem smo naslednji dan veselo debatirali (seveda v angleščini). Poleg tega smo v soboto izvedeli tudi nekaj 
o pevki Adele, pekli brownije in poslušali predavanje.  
Vikend je bil uspešen in načrtujemo, da se čez približno 360 dni ponovno vidimo.  
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Šolsko tekmovanje iz naravoslovja -  Hedžet Tatjana 
 
Tekmovanje Kresnička je potekalo 3. 2. 2016. Na njem je sodelovalo 156 učencev od 1. do 7. razreda centralne 
šole in vseh treh podružnic.  
Bronasta priznanja so osvojili naslednji učenci: 
 
1. razred: 
Jakob Hladnik, Jaka Bekovič, Anže Božnik, Klara Jančič, Tinkara Štravs, Urban Župnek, Evita Hebar, Oskar Pehar 
in Mija Zaplotnik Antloga; 
 
2. razred: 
Jakob Brezovšek, Špela Felzer,  Teo Košenina, Alina Crnčec,  Jon Jurčenko, Zala Sladovič,  Lan Anžič, Leon 
Lončarevič Videtič, Karolina Ceraj, in Nastja Premrl; 
 
3. razred: 
Luka Rojc, Julija Štravs, Špela Krajnc, Taja Dolinar, Luka Sentočnik, Martin Ceraj, Gregor Novak in Alekseja 
Pungartnik; 
 
4. razred: 
Nika Brezlan, Manca Maslo, Sara Vozlič, Tia Brežnik, Maša Pesan; 
 
5. razred: 
Timotej Gorečan, Alen Pilih, Miha Žiga Vilč, Jernej Luka Vilč,  Tara Bukšek, Špela Ramšak, Matija Pesan, Tevž 
Selčan; 
 
6. razred: 
Anžej Čerenak, Vid Benčina, Jurij Jurčenko, Pina Berk, Ana Vranc, Pia Vrečko, Ema Ban, Neža Čeperlin, Beti 
Kočet, Neža Krajnc, Urška Požin, Sara Slemenšek in Nejc Zakonjšek; 
 
7. razred: 
Andraž Hribernik, Janž Mihael Jonak, Jaka Kočet, David Pintarič, Lenart Oprčkal, in Lara Vozlič. 
Čestitamo. 
 
Šolsko tekmovanja iz fizike – Hedžet Tatjana 
 
Tekmovanje je potekalo 3. 2. 2016, tekmovalo pa je 30 iz 8. in 9. razreda. 
Bronasta priznanja so osvojili: 
 
8. razred: 
Kamil Wahibi, Timotej Kroflič, Klemen Rojc, Žiga Matjaž, Jakob Ban, Tjan Vinder in Mia Marguč;  
 
9. razred:  
Jerneja Čerenak in Špela Rojc. 
 
Na področno tekmovanje so se uvrstili: Kamil Wahibi, Timotej Kroflič, Klemen Rojc, Žiga Matjaž, Jakob Ban in 
Jerneja Čerenak. Čestitamo. 
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Področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
21. 1. 2016 je na OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj potekalo področno tekmovanje iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje. Za tekmovanje so učenci prebrali roman Vladimira Štefaneca: Sem punk čarovnica, 
Debela lezbijka in ne maram vampov in ob izbranem odlomku razmišljali o svobodi kot eni izmed tem v knjigi, 
predstavili glavno junakinjo, njeno ravnanje doma in v družbi, razmišljali o njeni in svoji svobodi. 
Tekmovanja so se udeležili trije učenci naše šole: Kamil Wahibi, 8. a, Tia Krhlanko, 8. a, Evelina Pristovšek, 9. b. 
Kamil Wahibi in Tia Krhlanko sta dosegla srebrno Cankarjevo priznanje. Čestitamo! 
 
 
Promocija za svetovni dan čebel – Katarina Krajnc 
 
Sloviti Albert Einstein je  napovedal, da bo imelo človeštvo v primeru izginotja čebel s površine planeta samo še 
štiri leta obstoja. Čebele so najmarljivejši opraševalci rastlin na Zemlji, poleg tega pa ves čas garajo za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. Tudi zato nas lahko še kako skrbi, ker so te žuželke tako pri nas kot 
po svetu čedalje bolj ogrožene, še posebej na območjih z intenzivnim kmetijstvom. Zaradi čedalje večje 
razširjenosti monokultur, dviga številnih novih tehnologij, pojava novih bolezni in škodljivcev ter mnogih 
negativnih učinkov globalizacije, neozaveščenosti in malomarne skrbi za naše življenjsko okolje, so razmere za 
življenje in razvoj čebel čedalje slabše. 
 
Čebelarstvo ima v Sloveniji poseben pomen. Slovenci smo v čebelarskem svetu poznani kot narod čebelarjev, 
saj je med tisoč prebivalci kar pet čebelarjev, kar je največ v Evropi. Med drugim smo poznani po kranjski 
čebeli, ki je avtohtona in zaščitena čebelja podvrsta v Sloveniji in druga najbolj razširjena čebela na svetu. V 
zadnjem času smo v tujini prepoznavni še po pobudah za prepoved čebelam nevarnih pesticidov 
(neonikotinoidov), tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki se vsako leto širi v nove države, in še mnogo čem. 
 
Čebelarska zveza Slovenija si v svojem delovanju 
močno prizadeva za zaščito čebel. Tu ima 
pomembno vlogo ozaveščanje javnosti o pomenu 
čebel in čebeljih pridelkov. Zato je ČZS podala 
pobudo, da se 20. maj, to je rojstni dan Antona 
Janše, razglasi za svetovni dan čebel. Anton Janša je 
poznan kot začetnik modernega čebelarstva in eden 
takratnih najboljših poznavalcev čebel, ki pa je vse 
svoje bogato znanje pridobil s svojim opazovanjem 
in zapiski. Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva 
na svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija 
imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi 
čebelarski šoli na Dunaju.  Njegovo delo in življenje 

sta opisana v mnogih čebelarskih knjigah, med 
drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja. 
V času svojega življenja je napisal dva zelo 
pomembna priročnika, Razpravo o rojenju in Popolni 
nauk za vse čebelarje,  katerih teorije po skoraj 300 
letih  še danes veljajo in se jih čebelarji še vedno 
poslužujejo. Po njegovi smrti je cesarica Marija 
Terezija izdala odlog, da morajo vsi njegovi nasledniki 
učiti po njegovem nauku. 
 
Čebelja družina kot super organizem preživi le, če 
deluje složno in v sožitju, kjer je vsak posameznik s 
svojo nalogo še kako pomemben. 
Čebele so otroci sonca, od katerih bi se morali še 
marsikaj, tudi kot družba, veliko naučiti. 
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O tem in še mnogo čem je bilo govora ves februar po vsej Sloveniji, kjer za  promocijo svetovnega dneva čebel 
poteka projekt »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet!«.  
 
16. 2. 2016 se je pred trgovskim centrom Tuš zbrala in družila množica ljudi, župan Občine Vojnik, predsedniki 
krajevnih skupnosti, predstavniki turističnih društev v občini, predsednik Čebelarskega  društva Vojnik, 
predsednik ČZS Boštjan Noč, ravnateljice vrtcev in šole v Vojniku, člani čebelarskega krožka šole Vojnik in šole 
Frankolovo ter mnogi drugi, ki jim ni vseeno za jutrišnji dan.   
Na prijetnem kulturnem dogodku so nastopili učenci šole Vojnik in otroci obeh vrtcev. 
  
Prizadevajmo si, ne le čebelarji, živeti po načelu Če si moder, bodi kot čebela. NAJ MEDI! 
 
 
Občinski parlament – Simona Šarlah 
 
17. februarja 2016 je odšla ekipa devetih parlamentarcev OŠ Vojnik na srečanje Občinskega parlamenta v 
Narodni dom Celje. Tema letošnjega šolskega parlamenta je "Pasti mladostništva".  Delo je potekalo v treh 
delavnicah in eno od njih so vodili trije učenci naše šole: Kamil Wahibi, Maruša Kajzba in Marko Hadler. Naslov 
delavnice, v kateri je razpravljalo 30 učencev trinajstih osnovnih šol iz štirih občin, je bila »Aktivna 
komunikacija". Razpravljali so o pasteh, ki prežijo na mlade pri spletni komunikaciji. Razvila se je zanimiva 
debata, ki so jo naši trije učenci spretno 
moderirali in ugotovili, da mladi sicer o 
varnosti na spletu veliko vedo, a se kljub 
temu še vedno pogosto dogajajo spletne 
prevare in zlorabe. Ugotovili so, da je 
potrebno o tem še veliko govoriti, predvsem 
pa ob težavah hitro zaupati odrasli odgovorni 
osebi, ki nam lahko nemudoma pomaga.  
Po končanih delavnicah je sledil še plenarni 
del, kjer so poročevalci predstavili delo 
skupin in sprejete sklepe. 
 
Regijskega parlamenta, ki bo potekal meseca 
marca na OŠ Rimske Toplice, se bo udeležil 
predsednik šolskega parlamenta Kamil 
Wahibi.  
 
 
     
Dan odprtih vrat na Turistični kmetiji Soržev mlin – Nataša Čerenak  
 
Občina Vojnik in Turistična kmetija Soržev mlin sta se priključil vseslovenski akciji ODPRTA VRATA, ki je 
potekala v številnih občinah po Sloveniji.  
Dneva odprtih vrat sta se udeležila tudi uspešna učenca naše šole, in sicer Jaka Kočet ter Andraž Hribernik.  
Lastnik kmetije Soržev mlin Oton Samec nam  je predstavil kmetijo, ogledali smo si obnovljeno kolo na žagi 
venecijanki ter nas  seznanil  z lokalno kulturno dediščino. Ponosni smo, da živimo v občini, ki skrbi za 
ohranjanje  kulturne dediščine in jo skrbno prenaša na mladi rod.   
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Zimski športni dan - Suzana Jelenski Napotnik 
 
19. 2 .2016 smo imeli zimski športni dan. Odpravili smo 
se v Velenje na mestno drsališče. 
S seboj smo imeli vso potrebno opremo, in sicer čelade, 
rokavice, nekateri tudi drsalke. Otroci, ki niso imeli 
svojih, so si jih izposodili na drsališču. Navdušeno in 
pogumno smo se preizkusili v drsanju, si nabirali nove 
izkušnje in doživetja. Otroci, ki so prvič preizkusili 
drsalke, so si pri drsanju pomagali tudi z drsalnimi 
pingvini.   Po dobri uri drsanja, malici in toplem čaju, 
smo se preizkusili še v različnih igrah in poligonu na 
ledu. Dan pred zimskimi počitnicami smo preživeli 
športno in zabavno. 

 
 
Tehniški dan  – Suzana Jelenski Napotnik 
4. 2. 2016 smo imeli tretješolci tehniški dan.  Po korakih in natančnih navodilih smo izdelali kartonsko in 
peščeno uro. Pri izdelavi ure smo bili zelo natančni in vztrajni. S pomočjo te ure smo se pri predmetu 
matematika učili čas. Kartonsko uro uporabljamo tudi pri pouku, ko se igramo igrico *Koliko je ura?*.  
 
Pustovanje – Maja Kovačič 

Kot vsako leto smo se tudi letos na prvem roditeljskem sestanku s starši odločili, da bodo naši učenci sodelovali 

na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi.  

Letos smo nadaljevali temo naše novoletne prireditve in se tako preoblekli v čarovnice in čarovnike. Ogrinjala, 

klobuke, metle in čarovniške palice smo izdelali v šoli in komaj čakali, da se spremenimo v dobre čarovnike in 

čarovnice. 

   

V soboto, 6. 2. 2016, smo se odpravili v Novo Cerkev. Tam smo najprej pomalicali odlične hot doge in se podali 

na karneval. Ob skladbi Čiribu čiriba Čarovnika Gregorja smo se takole predstavili:  
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Iz podružnične osnove šole in vrtca Mavrica iz Socke prihajajo dobre čarovnice in dobri čarovniki. Maske so 
izdelali otroci šole skupaj in učiteljicami Majo Kovačič, Suzano Jelenski Napotnik, Majo Drobnič Grosek, Lidijo 
Vrečko, Vesno Sevšek Kolin in Marijo Podgoršek. Otrokom iz vrtca Mavrica pa so pomagali starši in njihove 
vzgojiteljice Lilijana Ločnikar, Janija Brezovnik in Nika Jelenc.  
Pravijo pa takole:   
 
          Smo dobri čarovniki in čarovnice, 
          čaranje nam dobro gre,  

v Socki smo doma 
 in prav vsak izmed nas že čarat zna:

  
 
 Čira čara, hokus pokus, 
 naj na svetu bo lepo, 
 čira čara, hokus pokus, 
 sonce sveti naj toplo. 
 Čira čara, hokus pokus, 
 mi po svetu zdaj gremo, 
 čira čara, hokus pokus, 
 dobro voljo trosimo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
 
Nastop pevskega zbora - Ida Grobelnik 
 
Osrednja nit letošnje občinske prireditve v počastitev slovenskega kulturnega praznika je bila medgeneracijsko 
sodelovanje. V polni dvorani POŠ Nova Cerkev je z ansamblom Klateži zapel tudi pevski zbor naše šole pod 
vodstvom Sabine Penič. 
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Pustovanje – Ida Grobelnik 
 
Oj, pa je bilo spet veselo! Celo dvakrat. Prvič v soboto, 6. 2., ko smo razredne pustne kostume predstavili na 
29. tradicionalnem pustnem karnevalu, in drugič na pustni torek, ko smo  ob zvokih harmonike Matica in Aljaža 
po stari navadi zavili po vasi od vrat do vrat. Povsod so nas sprejeli z navdušenjem in sladkim obdarovanjem. 
Hvala. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Pust – Marjana Pikelj 
Na pustno  soboto smo  se  z učenci udeležili  pustnega karnevala  v Novi  Cerkvi, kjer smo  predstavljali  
belokranjske pisanice, ki  so si jih   skupaj  s starši  ustvarili otroci  na delavnicah. Ker smo se  odele v  črno, belo  
in rdeče, smo se tudi  po belokranjsko zavrtele. Med  pustnimi šemami smo  ta dan preživeli lepo  popoldne. 
 
 

 
 
 
 
Praznik kulture – Marjana Pikelj   
Ob  kulturnem prazniku  smo  se  na šoli  srečali  s posebnim  glasbilom, in sicer z lajno, ki nam jo je predstavil 
g. Jošt  iz  Socke. Spoznali smo  njen način delovanja in prisluhnili  zanimivim zvokom, ki jih  ta instrument  
oddaja . Ob tej glasbi pa smo zapeli  tudi nekaj ljudskih pesmi  in obudili spomine  na  pretekle čase,  ko  je bil 
ta instrument  po naših  krajih še zelo razširjen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
 
Današnji svet je drugačen. Velikokrat  hudoben, brutalen in neprijazen. Kako v tem času z našimi otroki? 
Kdo jim bo v najbolj kritičnem času stal ob strani in jim pomagal, da se bodo uprli vabljivim medijskim 
sporočilom,  jim pomagal vzdržati pritisk vrstnikov?Kdo jim bo pomagal, ko si bodo želeli potrditve in se 
hkrati bali zavrnitve, doživljali radosti in zmede? Smo jim kos danes pomagati pri borbi, ali naj se podredijo 
socialnemu okolju ali ostanejo zvesti samemu sebi? 
Smo pri vzgoji zaradi tega danes prestrogi in se nam najstniki upirajo?Jim dajemo mogoče preveč svobode? 
 
To je realnost, ki jo doživljamo vsak dan, ko pomagamo našim najdražjim k samostojnosti.  
Na naših 1. bralnih uricah za starše smo se pogovarjali prav o tem.  
 
Mnogo dejavnosti se je  prejšnji mesec odvilo na naši šoli. O njih si lahko preberete v tej številki Vojča.  
 
 
Ustvarjalne delavnice  – Vilma Ošlak 
 
4. marca so za učence od 4. do 9. razreda na šoli 
potekale ustvarjalne delavnice na temo velika noč. 
Namenjene so bile nadarjenim učencem in vsem 
tistim, ki radi ustvarjajo in razvijajo ročne 
spretnosti. 
Delavnic se je udeležilo 37 četrtošolcev in 
petošolcev ter 46 učencev predmetne stopnje. 
Učenci četrtih in petih razredov so izdelovali 
cvetlične venčke pod vodstvom gospe Katje Kovač 
in gospe Nataše Potočnik, embalažo za jajčka ter 
pisana jajčka pod vodstvom gospe Lidije Vrečko in 
gospe Mojce Buršič ter pirhe pod vodstvom gospe 
Simone Golež in gospe Kristine Krivec. 
Učenci ostalih razredov pa so izdelovali velikonočnega zajčka na podstavku iz lesa pod vodstvom gospe Petre 
Strnad, kokoške in petelinčke iz suhe trave pod vodstvom gospoda Dušana Žgajnerja, rožice iz papirja pod 
vodstvom gospe Milene Jurgec, košarice v obliki zajčka pod vodstvom gospe Metke Klinc, voščilnice pod 
vodstvom gospe Lijane Žerjav Žilavec in gospe Simone Šarlah ter piščančke iz volne ter prosa  pod vodstvom 
gospe Vilme Ošlak.  
 
Učenci so na teh delavnicah izdelali zelo lepe izdelke zase in svoje bližnje ter dokazali, da so ustvarjalni in 
polni novih idej. Delavnice z velikonočno tematiko so bile na šoli izvedene prvič in po odzivu sodeč, jih bomo 
izpeljali tudi v naslednjem šolskem letu. 
 
 
Tehniški dan – Vilma Ošlak   
                                                                                   
Učenci šestih  razredov  so imeli tretji tehniški dan 17. 3. 2016. Tema je bila les. Ta dan so si izrezali obesek iz 
lesa ter pripomoček za ostrenje konic svinčnika, spoznali pomen gozda, vrste in lastnosti lesa. Nekaj lastnosti 
lesa so tudi sami preizkusili, prav tako so s štetjem branik poskusili določiti približno starost drevesa. Seznanili 
so se tudi s stroji in pripomočki za obdelavo lesa. 
Namen tega tehniškega dneva je bil, da so se učenci seznanili  z nekaj teoretičnega znanja s področja lesa, s 
tem pa jim je pri rednih urah tehniškega pouka več časa ostalo za izdelavo lesenih izdelkov.  
 
 
 

Stran letnika XI: 63



3 
 

 
Male sive celice – Vilma Ošlak  
                                                                                           
9. marca 2016  smo se v Ljubljani udeležili 
snemanja oddaje Male sive celice. Našo šolo je 
zastopala ekipa,  v kateri so bili Andraž 
Hribernik iz 7. b, ter Ava Boštjančič in Jaka Kočet 
iz 7. b. 
Naši nasprotniki so bili učenci iz OŠ Rovte. Obe 
ekipi sta pokazali, da imata ogromno znanja, 
vendar je bila ekipa naše šole boljša in se je tako 
uvrstila med osem najboljših. 
Želimo jim čim boljši rezultat na naslednjem 
tekmovanju in snemanju. 
 

Čebelarski krožek na sejmu Altermed – Katarina Krajnc 
 
12. marca letos smo se s člani čebelarskega krožka Osnovne šole Vojnik,  podružnice Socka in Nova Cerkev ter 
njihovi starši udeležili sejma Altermed v Celju, kjer so potekali tudi 39. dnevi čebelarstva . Tukaj se je odvijal 
največji in najpomembnejši čebelarski dogodek v regiji. Udeleženci so lahko videli najnovejšo opremo in 
materiale za čebelarje, poskusili različne vrste medu in izdelkov iz njega. Nekateri med nami so se udeležili še 
kakšnega strokovnega predavanja in izmenjave primerov dobre prakse.  
Na sejmu smo preživeli lep dan, mnoga teoretična znanja iz razreda pa praktično preskusili. Nekateri naši 
krožkarji so ob prisotnosti babice ali dedka postali tudi lastniki nove čebelarske obleke. 

38. srečanje mladih raziskovalcev – Rebeka Dečman  

Letos je na OŠ Hudinja potekalo že 38. srečanje mladih raziskovalcev savinjske regije oz. učencev, ki so 
sodelovali pri natečaju Mladi za Celje, ki poteka pod okriljem Mestne občine Celje. Na javnem zagovoru 
raziskovalnih nalog, ki je potekal 30. marca 2016, se je predstavilo preko osemdeset nalog in mladih 
raziskovalcev iz štiriindvajsetih področij. Na natečaju so sodelovali tudi učenci in mentorji OŠ Vojnik, ki so se 
na javni predstavitvi nalog odlično odrezali. Zanimive in aktualne teme nalog, dobro izdelane naloge, suveren 
nastop in prepričljivi odgovori so kar štirim od petih sodelujočih nalog oz. učencev prinesli uvrstitev v 1. krog.  
Raziskovalna naloga z naslovom Pisane polonice, ki sta jo pod mentorstvom Tatjane Hedžet napisali 
raziskovalki Lana Apotekar ter Lara Vozlič je dosegla vse možne točke, to je 100 %. 99 % je dosegla 
raziskovalna naloga z naslovom Metode zmanjševanja odpadne hrane na OŠ Vojnik, ki sta jo napisala Jakob 
Ban in Kamil Wahibi pod mentorstvom Polone Bastič. Raziskovalna naloga Motivacija, šola, učenje in najstnik 
je dosegla 94 % možnih točk. Napisala jo je mlada raziskovalka Ava Boštjančič pod mentorstvom Simone 
Šarlah. Naloga z naslovom Priljubljenost stročnic pri učencih 6. do 9. razreda je dosegla 93 % . S to zanimivo 
in aktualno temo sta se ukvarjali Pika Herlah ter Špela Gosnik pod mentorstvom Barbare Herlah. Prvič se je 
tekmovanja udeležila tudi šestošolka Pina Berk, ki je prav tako zelo uspešno predstavila svojo nalogo z 
naslovom Ukvarjanje s športom med učitelji OŠ Vojnik ter se z doseženimi 78,75 % uvrstila v drugi krog.  

 Vsem mladim raziskovalcem in mentorjem iskreno čestitamo.  

Področno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet in Jure Uranič 
 
18. marca 2016 je v Velenju na OŠ Livada potekalo področno tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje. 
Tekmovanja se je udeležilo pet učencev iz osmega razreda, in sicer: Jakob Ban, Timotej Kroflič, Žiga Matjaž, 
Klemen Rojc in Kamil Wahibi, ter Jerneja Čerenak iz devetega razreda. 
Srebrno Stefanovo priznanje so osvojili  Žiga Matjaž, Jakob Ban in Kamil Wahibi. 
Na državno tekmovanje sta se uvrstila Jakob Ban in Kamil Wahibi. Za njiju bomo držali pesti v soboto, 9. aprila 
2016. 
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Šolsko tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak 
 
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 17. marca letos potekalo za učence od prvega do devetega razreda 
šolsko tekmovanje v matematiki Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 230 učencev. 
Bronasto priznanje je osvojilo 88 učencev. Učenci Jan Mernik ter Enej Šarlah iz petega razreda, Pia Vrečko iz 
šestega razreda, Urh Čeperlin iz sedmega razreda, Kamil Wahibi in Jakob Ban iz osmega razreda ter Anja Kitek  
iz devetega razreda pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo letos potekalo aprila na lII. OŠ Celje. 
Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih tekmovanj in na njih dosegajo tudi 
zelo dobre rezultate.  
 
Bralne urice za starše – Olga Kovač 
 
V letošnjem šolskem letu smo na pobudo predstavnikov nekaterih staršev prvič organizirali bralne urice tudi 
za starše. Naš namen je bil predvsem spodbujati  skupno branje v družinah in istočasno skladno z prioritetno 
nalogo šole staršem ponuditi ustrezno literaturo. Predlagali smo jim: 

 Pozitivna disciplina (Jane Nelsen), 

 Pozitivna disciplina : Reševanje sporov z najstniki (Jane Nelsen in Lynn Lott) ter 

 Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov (Vladimir P. Štefanec). To je knjiga, ki jo 
berejo tudi naši učenci za Cankarjevo tekmovanje.  
 

Srečali smo se 15. marca v avli šole. Skupaj z 
gospodom Janijem Prgićem, strokovnjakom s 
področja vzgoje za učitelje in starše, in gospo 
Amalijo Kožuh smo izmenjali mnenja o prebranem. 
Razprava je bila zanimiva in predvsem poučna za vse 
prisotne. Straši so izrazili željo, da skupaj beremo 
tudi v prihodnje. 

 
 Zaključek projekta Knjiga – prijateljica družine – 
Anja Korošec 
                                                                                                      
17. marca je potekal zaključek projekta Knjiga – 
prijateljica družine. Potekal je na temo ljubezen. 
Pričel se je ob 17. uri. Učence je na zaključku obiskal 
gost, in sicer pisatelj, pevec in kitarist Adi Smolar. 
Skupaj z učenci je zapel nekaj njegovih najbolj znanih 
pesmi ter z zanimivim pripovedovanjem predstavil 
junake svojih knjižnih uspešnic. Po dobri uri nastopa 
je med učence pripeljal še svojo psičko, poskrbel za 
nekaj nepozabnih fotografij ter druženje zaključil z 
besedami, da se z veseljem še vrne. 
 
Šahovski turnir – Jure Štokovnik 
 
V četrtek, 10. 3. 2016,  se je šolska ekipa  učencev 
(letnik 2004 in mlajši) udeležila  področnega 
šahovskega prvenstva celjskega področja, ki je 
potekalo na OŠ Šmarje pri Jelšah.  
Mladi šahisti so si z udeležbo pridobili dragocene tekmovalne izkušnje in v ekipnem duhu preživeli zanimivo 
popoldne.  
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XXIII. sanktpeterburška astronomska olimpijada 2016 – Tatjana Hedžet 
 
Na mednarodno sanktpeterburško olimpijado se je uvrstil Andraž Hribernik iz 7. a razreda z odlično uvrstitvijo 
na državnem tekmovanju iz astronomije, kjer je dosegel 2. mesto in 2. nagrado ter zlato Dominikovo 
priznanje iz astronomije. 
Tekmovanje je potekalo v treh sklopih. Najprej je bilo 
izbirno tekmovanje, kjer se je Andraž uvrstil v zaključni 
teoretični del tekmovanja, ki je bil 13. 2. 2016 na OŠ 
Turnišče. Dosegel je zadostno število točk in se uvrstil še v 
finalni praktični del tekmovanja, ki je bil 11. 3. 2016 na isti 
šoli. 
Dosegel je odlične rezultate. Vsi skupni rezultati 
olimpijade bodo znani šele v mesecu maju. 
Andražu čestitamo za izjemno uvrstitev in odlične 
rezultate. Ime OŠ Vojnik je ponesel v sam vrh najboljših 
astronomov Evrope.  
 
 
Naravoslovni dan v 9. razredu  – Polona Bastič 
 
Tokratni naravoslovni dan smo izvedli v sredo, 14. 3. 2016. Zajemal je tri delavnice, vsebina vseh pa se je 
dotikala genetike. V prvi delavnici so učenci spoznavali in reševali naloge z rodovniki ter tako utrjevali snov. V  
drugi so kot pravi mladi raziskovalci izolirali molekulo DNA iz brokolija. Tretja delavnica je bila namenjena 
dedovanju krvnih skupin in krvodajalstvu.  
Da je bilo vse še bolj zanimivo in na trenutke napeto, smo v goste povabili poklicnega reševalca, in sicer 
gospoda Selimirja Ćopiča iz Ljubljane, ki nam je zaupal svoje izkušnje o krvi s terena. Skupaj z njim so 
devetošolci ponovili kako ustaviti krvavitev in kaj narediti, ko se zgodi nesreča.  
 
Tekmovanje Kuhnapato - Polona Bastič 
 
Tudi v tem šolskem letu je ekipa naše šole preizkusila svoje kuharske sposobnosti na tekmovanju Kuhnapato. 
Letos so bile ponovno v ospredju jedi naših prednikov, vse s poudarkom na značilno lokalnih sestavinah in 
prigrizek oz. jed, ki bi jo ponudili gostu, ki obišče domači kraj. Ker je torej glavni cilj tekmovanja ohranjanje 
prehranske dediščine, smo letos ob pomoči gospoda Zidarja razmišljale in obujale kulinariko gradu Lemberg.  
Tekmovalno ekipo z imenom Vojčice so sestavljale Sara Boršič, Jerneja Jezernik, Nuša Goručan  in Lara 
Zupanc Rojc. 
Na regijskem nivoji so 7. marca svoje 
kuharsko znanje pokazale na Ljubnem ob 
Savinji. Pred strogo komisijo v gostišču 
Prodnik so pripravile  grahovo juho, slano 
torto s piščancem in mandljev puding z 
jabolki. 
Organizatorka tekmovanja je ob razglasitvi 
povedala, da so odločale malenkosti. Res 
so. Naša ekipa je zasedla odlično 4. mesto. 
Čestitamo!  
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

 
Izdelovanje rož – Mojca Podjavoršek 
 
23. 3. je učence četrtega in petega razreda obiskala gospa Štefka Škorjanc, ki v prostem času ljubiteljsko 
izdeluje tudi cvetje iz krep papirja. Pokazala nam je, kako se izdelujejo različne rože. Z nekaj truda in malo 
pomoči nam je uspelo izdelati nekaj rožic, ki so jih otroci podarili svojim mamicam ob materinskem prazniku. 
 
Izdelali smo ljudska glasbila – Monika Dimec 
 
V mesecu marcu smo se tretješolci učili o naši kulturni dediščini. Spoznavali smo ljudske pesmi, ljudska 
glasbila ter ljudske plese. 
Pri  pouku glasbe pa smo izdelali vsak svoje glasbilo, na katero smo tudi zaigrali. 
 
Ogled stare kmečke hiše – Marjana Pikelj 
 
Ker  v  prvem in drugem razredu  spoznavamo tudi  življenje ljudi  nekoč, smo se  zato  namenili obiskati  našo  
krajevno  znamenitost  - več kot 300 let staro kmečke hišo  na Brezovi.   V njej  smo si  poleg  prostorov, kot 
so »hiša«, črna kuhinja, lopa, kamrica ... ogledali  in spoznali najrazličnejše predmete, ki nam govorijo  o 
življenju in delu  prednikov   te hiše.   Po končanem ogledu  smo  se  ob topli peči v »hiši«  še posladkali.  Za 
prijazen sprejem se  družini  Kožuh, posebno pa še gospe Ireni prav lepo zahvaljujemo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV  
 
Na predvečer gregorjevega – Ida Grobelnik 

 

Učenci, učiteljice in starši otrok POŠ Nova Cerkev so se pripravljali na spust hišic kar nekaj časa. Otroci so na 

delavnicah sami, ob pomoči staršev in učiteljic, izdelali hišice. Domišljiji je bila prepuščena izbira oblikovanja 

hišic, izbira barv in materialov. Izdelki so bili zelo raznoliki in estetsko lepo izdelani. Vsi učenci so z velikim 

pričakovanjem čakali na spust hišic po reki Hudinji. Da je bilo na večer pred gregorjevim praznično in 

čarobno, so pripomogli: gostitelj Oton Samec, člani turističnega društva, ki so poskrbeli za zdrav prigrizek, 

člani Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev pa za varnost. Njihova naloga je bila tudi ta, da so vse 

hišice spravili na suho, jih vrnili lastnikom in poskrbeli, da je narava ostala čista. 

 

Ustvarjalno druženje je uspelo. Zadovoljni so bili 

vsi, saj je po reki Hudinje zaplavalo preko 40 

različnih, lepo izdelanih »gregorčkov«.  

 

 

Skoči z nami – Ida Grobelnik 

 

Naša drugošolka Nastja Premrl se je udeležila šolskega 

tekmovanja  v smučarskih skokih v organizaciji Smučarske zveze 

Slovenije. V Ljubnem ob Savinji se je uvrstila na 1. mesto v svoji 

kategoriji in zato odšla še na državno tekmovanje v Planico. Tu 

se je uvrstila na 3. mesto. Nastji čestitamo za trud in pogum! 

 

 

Dediščina domačega kraja – Damjana Ferlic 

 
Tretješolci smo pri urah okolja raziskovali dediščino domačega kraja in vsekakor je ob tem najboljši 
sogovornik g. Oton Samec, ki o teh stvareh zelo veliko ve in zna otrokom na primeren, zabaven in hkrati 
poučen način predstaviti te vsebine. Zato smo se odpravili na njegov dom, mu pozorno prisluhnili in mu 

postavili mnogo vprašanj, ki so se nam sproti 
porajala. S takšnimi pogovori otroci dobivajo 
senzibilen odnos do dediščine naših prednikov. 
 
Zahvaljujemo se mu tudi za odličen čaj, ki nas je v 
zelo hladnem marčevskem dnevu dobro ogrel. 
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Predpraznično ustvarjanje- Ida Grobelnik 

 

V tednu pred praznikoma ob materinskem dnevu 

in veliko nočjo se nam je pri ustvarjanju 

pridružila Davidova babica, in sicer gospa Mlakar. 

Naučila nas je izdelovati rože iz krep papirja. 

Povezali smo jih v pisan šopek in mamice so jih 

bile vesele. Tako smo poskrbeli tudi za 

ohranjanje kulturne dediščine. S keramofiksa 

smo ulivali račke, ki so služile za podstavek 

pirhom. 

 

Zelo smo uživali. 

 
 
  

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

 
Pekli smo lectova srca in medenjake  – Maja Drobnič Grosek 

Za presenečenje za materinski dan smo se letos odločili, da naredimo lectova srca iz medenega testa. V 

razredu je vsaka razredničarka skupaj z učenci pripravila testo in izrezala srčke. Le-te smo spekli v pečici, nato 

pa nam jih je pomagala okrasiti gospa Romana Štrlic iz TD Nova Cerkev. Vsak otrok je svojemu srčku dodal 

lepo misel ter ga okrasil s sladkornimi okraski in s posebno maso dodal osebni pridih. Gospe Romani se za 

njeno pomoč in pripravo ledene mase za okraševanje najlepše zahvaljujemo. 

Srčke smo nato zavili v celofan in podarili 

mamicam ob koncu popoldanskega druženja s 

starši, ki je bilo posvečeno mamicam in očkom.  

Ker pa nam je peka lectovih src šla tako dobro, 

smo se učenci 4. in 5. razreda odločili, da 

napečemo še manjše piškotke s katerimi 

pogostimo obiskovalce našega druženja. Zato je 

zopet zadišalo iz pečice in spet so nastale 

okusne in slastne dobrote. 

 

 

Zdravi in okusni namazi  – Suzana Jelenski Napotnik 

Ob materinskem dnevu smo pripravili presenečenje za mamice. Eno od teh je bila pogostitev ob koncu 

proslave. Pridne in spretne roke naših  učencev so poleg sladkih dobrot pripravile tudi  tunin in čemažev 

namaz. Ob pripravi smo spoznali čemaž  in njegove zdravilne lastnosti. Seveda smo ga tudi sami poskusili in 

bili presenečeni nad odličnim okusom, saj smo ga pripravili s skuto, jogurtom, kislo smetano in različnimi 

začimbami. 
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Popoldansko druženje s starši  – Maja Kovačič 

Skupaj z vrtcem smo se odločili, da ob letošnjem materinskem dnevu pripravimo  za starše kratek kulturni 

program in v njem predstavimo delo v skupini vrtca, delo učencev pri pouku in v oddelku podaljšanega 

bivanja. Da pa starši ne bodo imeli le najtežje naloge, kot pravijo naši učenci, kar je sedeti in poslušati, smo za 

njih pripravili tudi pogostitev ob druženju po kulturnem programu. Učenci prvega in drugega razreda so 

spekli mini mafine in mini čokoladne mafine, učenci tretjega razreda nabrali čemaž in naredili zdrav namaz, 

učenci četrtega in petega razreda pa so naredili tunin namaz in spekli medene piškotke. Namaza smo jim 

postregli na doma pečenem kruhu. 

 

Od zrna do kruha – Lidija Vrečko 

V začetku marca je v Celju  potekal sejem 

Altermed. To je sejem predstavitve zdravega 

načina življenja. Udeležile so se ga mnoge šole in 

vrtci iz vseh koncev Slovenije. Na njem smo 

sodelovali tudi učenci POŠ Socka skupaj s III. OŠ 

Celje z razstavo izdelkov in z glasbenim 

prispevkom našega harmonikarja  Nejca Škrbota. 

V okviru tega projekta smo spoznavali žita. 

Naredili smo plakat, razstavili izdelke, pripravljali 

jedi iz žit in razstavo pripomočkov,  ki so jih 

uporabljali nekoč. Otroci iz OPB smo na to temo 

zaigrali igrico Od kod si, kruhek? na 

popoldanskem druženju s starši 31. 3. 2015. 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

Računalniško obdelal: Jure Uranič     
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Okoli nas vse cveti, dehti in raste. Pomlad se nam kaže v vsej svoji lepoti. 
Pisan šopek dejavnosti pa se je pretekli mesec odvijal tudi na naši šoli. V tej številki Vojča vam 
poročamo, kako smo peli, brali in plesali, kako smo tekmovali. 
Prijetno branje vam želimo. 
 
Pozdrav pomladi – Polona Ahtik 
V četrtek, 14. 4. 2016, so se učenci vojniške šole predstavili na vsakoletni pomladni prireditvi, z 
naslovom Pozdrav pomladi. Ta je bila glasbeno obarvana, saj glasba povezuje ljudi, gradi 
prijateljstvo. Otroci so nam pokazali, da so na svojih instrumentih že pravi mali virtuozi in vse so 
zelo navdušili. 
 
Gorski tek – Polona Ahtik 
V nedeljo, 10. 4. 2016 je ŠD Socka že peto leto zapored odlično organiziralo državno prvenstvo v 
gorskih tekih za štafete. Tekmovanja so se zelo uspešno udeležili tudi učenci naše šole. V kategoriji 
mlajših učencev so Urban Brecl, Gal Petek in Enej Šrlah osvojili 2. mesto, na 3. mesto pa so se 
povzpeli Miha Vilč, Žiga Marš in Tilen Lah. V kategoriji starejših učencev si je ekipa, v kateri so tekli 
Jurij Jurčenko, Martin Rautar in Gašper Videnšek, pritekla 6. mesto. Na oder za zmagovalce pa so 
se povzpeli Filip Vranc, David Videnšek in Luka Tamše Žmavc, ki so osvojili 2. mesto. Z naslovom 
državnih prvakov pa se je okitila mešana ekipa, v kateri so tekli Urh Čeperlin, Špela Špegelj in 
Lenart Operčkal. Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežen uspeh in izjemno borbenost.  
 

 
  
Matematično tekmovanje – Vilma Ošlak 
V soboto, 16. aprila 2016,  je na III. OŠ Celje potekalo državno tekmovanje iz matematike. 
Naši učenci so se odlično odrezali, saj so vsi dosegli Vegovo priznanje. To so bili:  Kamil Wahibi iz 8. 
a, ki je osvojil  zlato Vegovo priznanje, Jan Mernik iz 5. c, Enej Šarlah iz 5. b, Pia Vrečko iz 6. a, Urh 
Čeperlin iz 7. c, Jakob Ban iz 8. a in Anja Kitek iz 9. b pa so osvojili srebrno Vegovo priznanje. 
Vsem dobitnikom priznanj in njihovim mentorjem iskreno čestitamo.                                                                            
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Obisk dijakov Šolskega centra Celje – Urška Agrež 
V torek, 17. aprila, so se dijaki Šolskega centra Celje z 
mentorico dr. Tanjo Jelenko predstavili učencem 
naše razredne stopnje. Ob ilustracijah in branju 
odlomkov iz knjige Naj odnesem domov so učencem 
povedali, da ne moremo imeti pri sebi doma vsega, 
kar bi si želeli, si pa lahko to ustvarimo.  
Zgodbo o dečku, ki si želi vzeti domov nekoliko 
nenavadne stvari, kot so slona iz živalskega vrta, 
sliko iz galerije in celo pevkino melodijo, je z branjem 
odlomka iz knjige zaključila prvošolka Tjaša Šteklič. 
Ob koncu prireditve so učenci z glasnim aplavzom 
nagradili nastopajoče.  
 
Roditeljski sestanek za starše petošolcev – Olga Kovač 
V četrtek, 7. aprila 2016, smo v jedilnici šole organizirali roditeljski sestanek za starše otrok 
petošolcev. Gospa Polona Ahtik je staršem predstavila izvedbo poletne šole v naravi in jih 
seznanila s podrobnostmi izpeljave. Na sestanek smo povabili tudi strokovno sodelavko Zavoda za 
zdravstveno varstvo Celje gospo Albino Prevolnik, ki je staršem predstavila prednosti cepljenja 
deklic proti virusu HPV.  Starše smo seznanili tudi z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta 
nemščina, ki ga bodo lahko učenci obiskovali tudi v naslednjem šolskem letu.  
V drugem delu pa so starši, ki imajo svoje otroke vključene v oddelek podaljšanega bivanja na 
matični šoli v Vojniku, spoznali delo v tem oddelku. Čas preživljanja v oddelku jim je predstavila 
gospa Rebeka Dečman, starši pa so izpolnjevali tudi anketo o zadovoljstvu z delom v oddelku. 
 
Gledališka predstava Pekarna Mišmaš – Mateja Fidler 
Vsi poznamo zgodbo Pekarna Mišmaš. Učenci razredne stopnje pa smo zgodbo lahko spoznali v 
gledališki predstavi v gledališču v Celju. Z avtobusi smo se odpeljali v Celje. Udobno smo se 
namestili in čakali na začetek predstave. Skozi igro, ples in petje so nas igralci popeljali skozi dobre 
in slabe plati dela peka Mišmaša. Vsi smo v predstavi zelo uživali. Z močnim aplavzom smo ob 
koncu nagradili igralce. Polni lepih vtisov smo se vrnili šolo. 
                                                             
Državno tekmovanje za Preglovo priznanje 2016 – Edi Fidler 
2. aprila 2016 je bilo na OŠ Ljubečna državno tekmovanje za Preglovo priznanje. Po dokaj 
uspešnem šolskem tekmovanju so štirje učenci zastopali našo šolo tudi tukaj. To so bili osmošolci 
Jakob Ban, Kamil Wahibi in Kaja Jezernik ter devetošolka Maruša Kajzba. Kljub trudu niso dosegli 
potrebnega števila točk za srebrno ali zlato priznanje, čeprav je nekaterim zmanjkalo minimalno 
število točk.  
                                                                                                        
Ekskurzija v Celje – Jure Štokovnik 
V torek,  26. 4. 2016, smo se z učenci petega 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 kustosi smo se sprehodili med zbirkami in zavrteli kolo časa v različna zgodovinska obdobja.  
Zelo zanimiv je bil ogled Celjskega stropa ter ogled razstave Celeia – mesto pod mestom. Na 
povratku do avtobusne postaje smo srečali tudi svetovno popotnico Almo Karlin (njen kip!). 
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Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 
 Za nami je še ena uspešna zbiralna akcija starega papirja, ki je 
potekala 20. 4. 2016.  Skupaj smo zbrali  3244 kg.  
Vsem učencem, staršem in delavcem šole se zahvaljujemo za zbran 
papir.  
 
Planinski pohod na Šmohor – Natalija Mažič 
Mladi planinci 2. in 3. razreda naše šole se 16. 4. 2016 podali na nov 
vrh. Z vlakom smo se odpeljali do Laškega, kjer smo začeli z našim 
pohodom proti Šmohorju. Lepo sončno vreme nam je vlivalo moči, da 
smo lažje premagovali strmino proti 776 m visokemu vrhu. Tam smo 
malicali, se posladkali s sladoledom ter videli zanimivi drevesi. Nato 
smo  se z dobro voljo in nekaj energije odpravili še na Malič, kjer smo 
z razgledne točke občudovali čudovit razgled na Laško, Kopitnik, Lisco 
in ostale hribe. S prijetnimi vtisi in že malo utrujeni smo se odpravili 
proti Tremerjam, kjer so nas čakali starši.  
 
                       
Mladi čebelarji na ekskurziji – Katarina Krajnc 
V sklopu čebelarskega krožka in ČD Vojnik so se mladi čebelarji Osnovne šole Vojnik , POŠ Nova 
Cerkev, POŠ Socka ter Osnovne šole Frankolovo 19. aprila 2016 odpravili na strokovno ekskurzijo 
Po čebelarski poti Slovenije. 
 
Pot nas je vodila najprej na sedež Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici, kjer smo  si 
bomo ogledali delo v njihovi hiši, delovanje in pomen same zveze ter strokovno knjižnjico Janeza 
Goličnika. 
Pot smo nadaljevali proti Radovljici v Čebelarski muzej. Tu smo pobližje spoznali zgodovino 
slovenskega čebelarstva skozi slovstvo, simboliko, slikovno umetnost, ogledali smo si stare panjske 
končnice in orodje, učencem pa je bilo predstavljeno delo čebelarjev nekoč in danes. Slišali smo 
zvočne posnetke čebel in matice ter dogajanja v panju. 
Obiskali smo tudi čebelnjak Antona Janše v Breznici pri Žirovnici na Gorenjskem, dediščino prvega 
učitelja modernega čebelarstva. Pod vodenim ogledom smo spoznavali Janšev pomen in dogodke 
iz njegovega življenja ter delo, s katerim je oral ledino. Učenci  so spoznavali simboliko in pomen 
poslikave panjskih končnic na čebelnjaku ter se seznanili z načinom Janševega čebelarjenja v 
kranjičih in kako to poteka dandanes. 
 
Pot smo zaključili v dolini Završnici pri 
čebelarstvu predsednika ČZS Boštjanu 
Noču in njegovem očetu Antonu. Ta nam 
je prijazno predstavil njuno dejavnost, lep 
čebelnjak in trgovino medenih izdelkov.  
Krožkarji so tokrat doživeli čudovit dan, 
poglobili svoje znanje, na ekskurziji pa 
tudi spletali prijateljske vezi med vrstniki. 
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Projekt Starši za otroke – Somone Golež 
Tudi letos smo z učenci prvih razredov v okviru projekta Starši za otroke staršem pripravili 
predstavo, ki je bila v obliki glasbene pravljice » Daj mi poljubček!«. Kužek Šnuki je nekega jutra ob 
zbiranju poljubčkov odkril in staršem potrdil, da je mamičin poljubček najboljši na svetu. 
Po prireditvi so nas starši presenetili s predstavitvijo športnih aktivnosti, v katerih so se sami 
preizkusili. V telovadnici so se otroci na pripravljenih postajah, ki so jih zanje pripravili in vodili 
zunanji izvajalci, preizkusili v košarki, plezanju na plezalni steni, atletiki in smučarskih skokih. 
Igrivemu in aktivnemu gibanju v telovadnici je sledila sladka pogostitev, ki so jo prav tako pripravili 
starši. 
Iskrena hvala vsem staršem in zunanjim izvajalcem, ki so nam s svojimi prispevki obogatili in 
pričarali čudovito popoldne. 
                                                                   
 
Pesemca - medobčinska revija šolskih pevskih zborov – Emilija Kladnik Sorčan 
Tudi letos se je Mladinski zbor OŠ Vojnik udeležil revije Pesemca, ki je potekala v dvorani Celjskega 
doma v sredo, 13. aprila, na njej pa  so nastopili zbori iz Celja in okoliških občin. Naš zbor je 
prepeval v večernem delu, dostojno se je predstavil s tremi slovenskimi skladbami. Revijo je 
strokovno spremljala ga. Danica Pirečnik, ki je podala tudi oceno. 
 

 
 
Državno tekmovanje v Veseli šoli - Petra Ofentavšek 
Štirje učenci naše šole so se uvrstili na državno tekmovanje iz Vesele šole, ki je bilo letos 
organizirano na 2. osnovni šoli v Celju. Pripravljali smo se kar nekaj časa, pridno prebirali določene 
članke in reševali interaktivne vaje na spletu. Imeli smo dober občutek, zato smo se nabiti znanja 
in polni novih izzivov lotili pisanja tekmovanja. 
Ne boste verjeli, občutek nas ni prevaral, saj je so vsi osvojili potrebno število točk in s tem srebrno 
priznanje. Čestitamo Hani Ravnak, Ani Polenik, Ožbeju Vačovnik Kotnik in Davidu Liscu. 
 
 

 

Stran letnika XI: 75



6 

 

Zapoj z menoj _ Emilija Kladnik Sorčan  
V četrtek, 21. aprila, je v Novi Cerkvi spet zazvenelo petje vseh šolskih zborov OŠ Vojnik. Predstavili 
so se otroški zbori s podružnic: Socka, ki ga vodi ga. Suzana Jelenski Napotnik, Nova Cerkev pod 
vodstvom ge. Sabine Penič in Šmartno pod vodstvom ge. Monike Dimec, pri klavirju pa sta jih 
spremljala ga. Sanja Poljšak Pesan in g. Nejc Cehner. Zapeli so tudi trije otroški zbori iz Vojnika, 
prvošolci z mentorico go. Vesno Kotnik in zbora 2. in 3. ter 4. in 5. razreda, ki ju vodi ga. 
Emilija  Kladnik Sorčan. Vsi so se predstavili s tremi skladbicami, prav tako Ženski zbor, Mladinski 
zbor, ki vključuje učence iz vseh sredin od 6. do 9. razreda, pa je nastopil z nekoliko daljšim 
programom. Vsi skupaj so nato zaključili s skupnim petjem, ki je že dolgoletna tradicija teh lepo 
obiskanih koncertov. Tokrat sta se kot povezovalca dopolnjevala učenec Vid Benčina in ga. Klavdija 
Winder Pantner.  
 

 
 
Državno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
9. aprila 2016 je v Mariboru na Fakulteti za matematiko in naravoslovje potekalo državno 
tekmovanje iz fizike za zlato in srebrno Stefanovo priznanje. 
Tekmovanja sta se udeležila Jakob Ban in Kamil Wahibi, osvojila pa sta srebrno Stefanovo priznanje 
iz fizike. 
Čestitamo. 
                 

Evropska vas  2016 – Nataša Jager 
Tudi v  šolskem letu 2015/16 smo na OŠ Vojnik  sodelovali v vseslovenskem in mednarodnem 
projektu Evropska vas. Evropska vas je po številu sodelujočih največji projekt v Sloveniji, saj poteka 
v devetih regijah, v vsaki pa sodelujejo tako osnovne kot tudi srednje šole. 
Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno 
razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih 
narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati 
zavedanje lastne kulturne identitete.  
V evropskem duhu smo 26. april posvetili  Malti, kjer smo z 
učenci šestih, sedmih in osmih razredov izvedli kulturni dan. 
V uvodnem delu smo si lahko ogledali  nekaj krajših filmov o 
Malti in malteškem jeziku,  sledilo pa je reševanje tematske 
križanke, kjer si je zmagovalna skupina prislužila simbolično 
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nagrado. Osrednji del kulturnega dne so bile zanimive delavnice, skozi katere so učenci in učitelji  
na inovativen način spoznavali Malto – deželo sonca, morja, skalnatih pečin, arhitekturne 
dediščine in še bi lahko naštevali. 
Prav tako so se projektu pridružili tudi učenci razredne 
stopnje, kjer so v okviru rednega pouka našli  prostor za 
kakšno malteško posebnost in zanimivost. Učenke drugih 
razredov pa nam z mentorico Milanko Kralj pripravljajo 
malteški ljudski ples deklet s košarami, s katerim se bo 
naša šola predstavila na zaključni prireditvi v Celju. 
 
                                                                                            
Delavnica slovenskega jezika – Amalija Kožuh 
V petek, 8. 4. 2016, je potekala 3. delavnica slovenskega 
jezika, ki je bila namenjena učencem 6. in 9. razredov. Vsebina je bila priprava učencev na 
nacionalno preverjanje znanja. Učenci so doma rešili test iz prejšnjega leta in ga prinesli v šolo, kjer 
so z učiteljicama imeli podrobno analizo. 
Na podlagi svojih rezultatov rešenega testa so učenci (in učitelji) dobili informacije o bralni 
pismenosti, o svojih zmožnostih natančnega branja in razumevanja neznanega umetnostnega in 
neumetnostnega besedila in znanju posameznih vsebin iz jezikovnega in književnega področja 
slovenščine. Prav tako je bila to informacija učiteljem, kako uspešni so njihovi učenci pri doseganju 
ciljev in standardov znanja ter kako naj načrtujejo svoje nadaljnje delo pri pouku.  
Žal se je delavnice udeležilo le 7 devetošolcev  in 16 šestošolcev. Zlasti pri devetošolcih smo 
pričakovali večjo udeležbo.  
          
Poskusno šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2015/2016 – 1. razred 
– Amalija Kožuh 
Državna komisija za Cankarjevo tekmovanje je letos ponudila poskusno tekmovanje tudi za učenke 
in učence 1. razredov. Dejstvo je, da v 1. razred prihajajo učenke in učenci različno opismenjeni. 
Prav je, da šola tistim, ki že zmorejo brati in pisati preprosta/krajša besedila, ponudi nekaj več. 
Tekmovanje je prostovoljno, učenke in učence pa šola prijavi na podlagi učiteljeve presoje bralno-
pisnih zmožnostih. Tekmovanja naj bi se torej udeležili le tisti učenci, ki zmorejo samostojno brati 
in pisati. 
Na vabilo k sodelovanju se je odzvala tudi naša šola s podružnicami. Na tekmovanje se je prijavilo 
16 učencev (7 učencev s centralne šole in po 3 učenci z vsake podružnice). Tekmovanje je potekalo 
v sredo, 6. 4. 2016.  
Prvošolci so pod vodstvom svojih mentoric brali besedilo Ele Peroci Muca Copatarica in se 
pripravljali na tekmovanje z večkratnim branjem besedila, pogovorom o prebranem ter vajami v 
razumevanju in pisanju. 
Na tekmovanju  so morali učenci pokazati, da natančno poznajo vsebino pravljice in napisati krajše 
besedilo – pismo, ki se je navezovalo na prebrano pravljico. Vsi tekmovalci so pokazali zelo dobro 
poznavanje vsebine pravljice in prepričljiv osebni odziv (doživljanje sporočila). Razlike pa so se 
pokazale v pisanju (obseg besedila, čitljivost zapisa). Nekaj učencev je zapisalo zelo kratke 
odgovore (samo besede, ne povedi), kar dosti učencev pa je že znalo napisati daljše povedi in 
smiselno ter povezano besedilo. Na splošno so bile mentorice zadovoljne z  dosežki svojih učencev.  
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežke, njihovim mentoricam pa se zahvaljujem za  sodelovanje 
pri pripravi učencev na tekmovanje in vrednotenju njihovih besedil. 
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Zbirali smo plastenke – Natalija Mažič 
V mesecu aprilu se je OŠ Vojnik kot ekošola priključila vseslovenskemu okoljsko– humanitarnemu 
projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara  plastenka za nov inkubator. V šolo smo prinašali plastenke, 
ki jih lahko ponovno uporabijo in predelajo. Zabojnik pred šolo ter veliki škatli na razredni in 
predmetni stopnji so čakali, da se napolnijo do svetovnega dneva Zemlje. Zelo vestni so bili 
predvsem učenci razredne stopnje, ki so škatlo večkrat napolnili. Na predmetni stopnji sta največ 
plastenk prinesla Janez Krajnc iz 9. a ter David Pintarič iz 7. c razreda.  Skupaj smo zbrali 100 kg 
stisnjenih in izpraznjenih plastenk.  Na ta način smo pokazali, da nam je mar za okolje ter prijazni 
do drugih, saj smo tako porodnišnici Kranj olajšali nakup novega inkubatorja.  
        
Noč branja – Ivanka Krajnc  
»Knjiga ni samo prijateljica, ampak vam prijatelje tudi najde. Ko z umom in duhom posvojite 
knjigo, ste bogatejši. Ko jo posredujete naprej, ste trikrat bogatejši.« Henry  Miller 
Da je vse to res, smo na letošnjem projektu Noč branja, ki je na naši šoli namenjen učencem od 6. 
do 9. razreda tudi dokazali. Z dejavnostjo branja smo pričeli meseca novembra, vse pa se je vrtelo 
okoli srednjega veka. Učenci so prebirali knjigo Jurij Kozjak ter jo doma poljubno ilustrirali. Ob 
zaključku projekta smo njihove izdelke v šolski knjižnici tudi razstavili. Letos smo zaključno 
prireditev projekta izvedli na svetovni dan knjige, to je 22. in 23. april, ko je tudi v naši državi 
potekala Noč knjige, ki smo se ji pridružili tudi mi. 
V okviru projekta smo letos v svojo sredino povabili Jožeta Žlausa, občinskega nagrajenca s 
področja kulture. Vsi, ki smo bili prisotni na slovesnem zaključku, smo ga obiskali v Globočah. 
Predstavil nam je svoje bogato delo, nam povedal veliko zanimivega o pravljičarki Dototheji Hauser 
in uživali v njegovi galeriji Piros. Zelo lepo nam je predstavil tudi svojo knjigo Turki na Dednem 
Vrhu. Ker pa je Jože Žlaus tudi uspešen glasbenik, smo bili deležni še lepega igranja in petja 
skupine Kitarakon. 

Učenci so nato večer nadaljevali z večerjo, 
sledilo je delo v plesni in likovni delavnici. 
Okoli ene ure zjutraj pa smo v učilnicah, ki so 
bile tokrat tudi spalnice, in v knjižnici brali 
svoje najljubše knjige. Najprej smo jim brali 
učitelji, kasneje pa so to počeli še učenci 
sami. Branje z bralnimi lučkami, prijateljski 
klepet in smeh otrok je potihnil okoli tretje 
ure zjutraj. Nič zaspani so se otroci prebudili 
že pred sedmo uro. Kasneje je sledil zajtrk, 
pospravljanje učilnic ter odhod domov. 
Tudi tokrat smo skupaj preživeli lep bralni 
dogodek  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Čistilna akcija  -  Damjana Ferlic 
Čeprav je bil 1. april dan šaljivcev, smo učenci  s 
smehom in humorjem ter  polni delovnega  elana 
izpeljali pomladansko očiščevalno akcijo.  
Uredili smo okolico šole in gredice ter pobrali smeti ob 
šolskih poteh in na vasi. 
V zahvalo za sodelovanje nas je KS Nova Cerkev tudi 
tokrat pogostila s sladoledom in sokom.  
 
 
 
 

Tek štafet - Ida Grobelnik  
Športno društvo Socka je 10. aprila že peto leto zapored 
izvedlo državno prvenstvo v gorskih tekih za štafete. 
Navdušenje nad športom širijo tudi med našo mladino, zato 
vzporedno organizirajo tekmo za najmlajše. V prijetnem 
nedeljskem dopoldnevu se jim je pridružilo tudi 23  
tekmovalcev, učencev naše šole. Čestitamo vsem za 
sodelovanje. Ekipi, ki so jo sestavljali  Neža Videnšek, Tevž 
Lečnik in Tobias Flajs,  pa čestitamo za 1. mesto v njihovi 
kategoriji. 
 
 
 
Dan Zemlje– Ida Grobelnik 
Učenci naše podružnice in »vrtičkarji« enote Mavrica smo se 
letos poklonili Zemlji. Vsak učenec in vrtičkar je zasadil svojo 
medonosno ali zdravilno rastlino. Barvite lončke bomo negovali v razredih in igralnicah, ko pa bo 
čas, bomo rastline posadili doma na vrtu. 

Člani Turističnega društva iz Nove Cerkve so 
pomagali otrokom in skupaj smo  posadili 
medonosno cvetje. Projekt  bomo s svojimi 
aktivnostmi nadaljevali do svetovnega dneva 
čebel. Ob strokovnem vodstvu in pomoči 
članic TD je vsak otrok izbral in posadil svojo 
rastlino. Okrepčali smo se z domačim čajem, 
se nekaj naučili o zdravilnih rastlinah in 
posadili na šolskem vrtu drevo, ki bo čez nekaj 
let že rodilo.  
Naš dan Zemlje je bil lepo doživetje za otroke 
in lep vzgled, saj so spoznali, da je za  Zemljo 
potrebno skrbeti. 
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Tretji planinski pohod- Ida Grobelnik 
Otroci planinskega krožka POŠ Nova Cerkev in Socka so na pomladanski planinski pohod na Veliko 
planino povabili starše, babice in dedke. Skupaj smo planinarile kar tri generacije. 
Odzvalo se jih je toliko, da smo napolnili dva velika avtobusa. Vse je bilo popolno – sneg, cvetoči 
žafrani, sonce, naša vodnika Beno in Slavko … Le veter nam je dobro kuštral lase. 
Hvaležni smo PD Vojnik za odlično sodelovanje, saj  našim otrokom omogočajo nepozabna 
doživetja. 
 

 
 
 

DEJAVNOSTI V ŠMARTNEM V ROŽNI DOLINI 
 
Ogled  gledališke predstave - Marjana Pikelj 
V ponedeljek, 18. 4. 2016,  smo si  z učenci naše podružnice  v  SLG Celje  ogledali  gledališko 
predstavo  Svetlane Makarovič  Pekarna Mišmaš.  Vsem je bila igra zelo  všeč,  pa tudi prostor  
gledališča  je na učence naredil poseben vtis.  Po predstavi  pa  je bilo  tudi  pri pouku slovenščine  
zanimivo  primerjati  gledališko  delo  s književno  vsebino. 
 
Tudi drugačni so med nami -  Monika Dimec 
Že četrto leto se je na naši podružnici odvijal 
projekt Tudi drugačni so med nami. Tokrat smo 
gostili  tri varovance Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna ter njihovega vzgojitelja 
Robija. Najprej smo si ogledali polurni film Moja  
zgodba, ki je na zanimiv način predstavil  
aktivnosti varovancev. Nato je sledil kratek 
razgovor. Zanimalo nas je, kje živijo njihovi 
varovanci, kakšna je njihova hrana, kako 
pogosto odhajajo domov, kako se vozijo na delo …  
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Obisk Vivapena in Dinosa  – Monika Dimec 
Tudi to leto smo v  mesecu aprilu tretješolci OŠ Vojnik in podružnice obiskali tovarno pisal Vivapen 
v Celju. Najprej smo se razdelili v dve skupini. 
Prva skupina si je ogledala proizvodnjo nalivnih peres, izdelavo brisalcev ter flomastrov, druga 
skupina pa je risala v delavnici z Rokom. Nato smo se zamenjali. Na koncu so nas presenetili s 
prelepim darilom. Vsak učenec je dobil nalivno pero, dobili pa smo tudi veliko brisalcev in bombic.  
Po malici pa smo se odpravili še  na ogled odlagališča odpadkov Dinos. Videli smo, kako poteka 
sortiranje odpadnega papirja ter ločeno zbiranje nevarnih odpadkov. 
Spoznali smo pomen ločenega zbiranja odpadkov, kako poteka sortiranje ter da se surovine 
ponovno uporabijo v industriji. Izvedeli smo, da se število odpadkov vsako leto povečuje. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Državno prvenstvo v gorskih tekih  – Suzana Jelenski Napotnik 
V nedeljo, 10. 4. 2016,  je v Socki potekalo državno prvenstvo v gorskih tekih, ki ga je organiziralo 
ŠD Socka. Na tem tekmovanju so sodelovali tudi učenci naše podružnice. Učenci so tekmovali v 
ekipah po trije in se zelo dobro uvrstili. Bili smo tudi najglasnejši navijači, saj smo glasno spodbujali 
prav vse tekmovalce.  Tudi  najmlajši udeleženci, ki so pritekli v cilj,  so  prejeli medalje. ŠD Socka je 
vse sodelujoče ekipe  obdarila z 
majicami, toplo malico, s pijačo in z 
domačimi dobrotami. Po razglasitvi 
uradnih rezultatov je sledilo še obvezno 
fotografiranje in druženje.   
 
 
Planinski pohod na Veliko planino  – 
Suzana Jelenski Napotnik 
V soboto, 16. 4. 2016, smo odšli na 
planinski pohod na Veliko planino. 
Združili smo se planinci z dveh 
podružnic, s seboj povabili še starše, 
stare starše ter brate in sestre.  Z dvema polnima avtobusoma smo se odpravili proti Mozirju in 
naprej do Črnivca ter Podvolovjeka, kjer  smo v lepem vremenu začeli naš pohod. Velika planina 
nas je pričakala v čudoviti vijoličasti preprogi iz žafrana, nad katero smo bili očarani. Navdušile so 
nas pastirske koče, čudovit razgled in lepota narave. Okrepčali smo se s toplo malico, posedeli v 
eni izmed koč in se zadovoljno vrnili v dolino. Na poti domov smo se ustavili v Mozirju, kjer smo si 
privoščili še sladoled. 
 

Tehniški dan - Maja Drobnič Grosek 
25. aprila smo se z učenci  in 
vodnikom odpravili na ogled 
nekaterih znamenitih stavb v Celju in 
pri tem spoznali kratko zgodovino 
mesta.  
Nato smo si v Pokrajinskem muzeju 
ogledali znameniti Celjski strop v 
osrednji dvorani Stare grofije in 
njihove stalne zbirke pohištva, slik, 
grafik, kipov, posod, orožja itd. od 13. 
do konca 19. stoletja.  
Arheološko razstavišče Celeia - mesto 
pod mestom v kleti Knežjega dvora je 

v nas pustil poseben pečat. Tam smo si ogledali ostanke rimske Celeie – makadamsko cesto iz 1. 
stoletja,  tlakovano mestno ulico s pločnikoma iz 3. stoletja, prostore dveh bogatejših rimskih 
mestnih hiš, del kleti palače Grofov Celjskih in še mnogo drugega. 
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Izdelava vodnega hrama, škatlice iz lesa, toplotne kače vetromera, vetrnice in barometra - Maja 
Drobnič Grosek 
Učenci so glede na teme, ki jih obravnavamo pri predmetu naravoslovje in tehnika, izdelali različne 
izdelke. Pri tem so uporabljali načrt in materiale, ki so jih dobili v škatli za tehniko ali prinesli od 
doma. Izdelke so tudi preizkusili in razložili njihovo uporabo. 
 
ŠVK  karton – Maja Drobnič Grosek 
Učenci naše podružnice so se odpravili v Vojnik, 
kjer smo imeli pripravljene že vse rekvizite za 
izvedbo športnovzgojnega kartona. Razdelili smo 
se v skupine in ob pomoči učiteljev športne vzgoje 
ter starejših učencev je delo potekalo hitro in 
dinamično.  
 
 
Obisk drugošolcev iz Dobrne  – Maja Kovačič 
Prav na prvega aprila in čisto nič prvoaprilsko so našo podružnično šolo obiskali naši vrstniki iz OŠ 
Dobrna. Drugošolci so se z razredničarko odpravili na pohod. Iz Dobrne so prišli v Socko, kjer so se 
družili z nami, se igrali na naših igralih, pomalicali in se nato vrnili  na Dobrno. Lepo jih je bilo 
spoznati. Povabili so nas, naj se tudi mi na našem vsakoletnem pohodu na Dobrno oglasimo pri 
njih. 
 
Sadili smo zelišča – Maja Kovačič 
V torek pred počitnicami so nas obiskali člani TD Nova Cerkev. Gospod Miha Srše nam je predstavil 
zelišča in medonosne rastline, ki jih goji. Njegove rastline so gojene sonaravno. Spoznali smo 
poprovo meto, pomarančno meto, mačjo meto, plavico, ognjič, artičoko, pegasti badelj, zeleno … 
Otroci so si nato izbrali rastlino, ki so si jo zaželeli. Največ navdušenja je požela mačja meta, saj 
otroci komaj čakajo, da se bodo njihove domače 
mačke razvajale ob njej. Ob pomoči odraslih so 
otroci izbrane rastline posadili v pisane, naravi 
prijazne lončke, jih zalili in ob koncu dneva odnesli 
domov. Gospod Miha nam je prinesel tudi nekaj 
rastlin za šolski zeliščni vrt. Vse rastline nam je 
podarilo TD Nova Cerkev. Najlepša hvala vsem, ki 
ste pripomogli, da otroci spoznavajo zelišča, se 
naučijo njihovega pomena za ljudi in živali ter tega, 
da bodo znali poskrbeti, da bodo njihove rastlinice 
dobro uspevale.  
 
Tekmovanje Cici vesela šola  – Maja Kovačič 
Učenci od 1. do 4. razreda na naši šoli že tradicionalno sodelujejo na tekmovanju Cici vesela šola. 
Udeležijo se ga prav vsi in ob reševanju zabavnih ter poučnih nalog resnično uživajo. Ob koncu 
šolskega leta pa s spričevalom prejmejo za to posebno priznanje. 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
 
Zaključili smo še eno uspešno šolsko leto. 
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. 
 
Počitnice, ki ste jih težko pričakovali in si jih tudi zaslužili, preživite lepo, predvsem pa varno.  
Ob morju, v planinah ali senci kje doma pa naj vam družbo dela  tudi kakšna dobra knjiga. 
 
 
Natečaj za najboljšo poslikavo panjskih končnic – Katarina Krajnc 
 
Čebelarska zveza Slovenije je tudi letos razpisala 
natečaj za najboljšo poslikavo panjskih  končnic. Na 
njem so lahko sodelovali člani čebelarskih krožkov 
delujočih v šolskem letu 2015/2016. Čelarski krožek 
je lahko na natečaju sodeloval z največ 3 
poslikanimi panjskimi končnicami.  
Poslikave končnic je ocenjevala tričlanska komisija 
ČZS po vnaprej določenih merilih: izpovednost, 
originalnost, tehnična dovršenost in estetika. 
Izbranih je bilo 10 najboljših končnic, izmed katerih 
so iz vsake triade izbrali po tri končnice ter 
zmagovalno končnico iz katerekoli triade. 
Zmagovalce natečaja za najboljšo poslikavo panjske 
končnice so razstavili in  razglasili 7. maja 2016 na 
39. državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev v Markovcih. Zmagovalci so prejeli priznanja in praktične 
nagrade.  
 
Na navedenem natečaju so sodelovali tudi člani čebelarskega krožka OŠ Vojnik. Dosegli so lep uspeh, in sicer:  
Eva Kočet, 4. razred, POŠ Socka, 4. mesto ter 
Janja Štraus, 1. razred, POŠ Socka, 6. mesto. 
Čestitamo. 
 
Zaključne ekskurzije na razredni stopnji – Mateja Fidler 
 
Tudi v tem šolskem letu smo v mesecu maju izvedli zaključne poučne ekskurzije. 
V Kekčevo deželo so se odpravili prvošolci, kjer so spoznali in srečali junake Vandotove zgodbe o Kekcu. Kljub dolgi 
poti so se veseli vračali domov. 
Velenjski grad, življenje graščakov in zanimive delavnice pa so spoznavali drugošolci. Obiskali so tudi Šoštanj in si 
ogledali Majerjevo vilo. Po sladoledu pa so se naužili še sproščanja v čudovitem parku z igrali. 
Središče Slovenije, Vaško situlo in življenje pastirjev pa so spoznali tretješolci. 
Šolski muzej in Hiša eksperimentov je bila cilj četrtošolcev. Ogledali pa so si tudi središče Ljubljane in uživali v 
živalskem vrtu. 
V vzhodni del Slovenije pa so se podali naši petošolci. V Razkrižju so si ogledali prazgodovinsko vas. Na Ptujskem 
gradu pa so se seznanili s preteklostjo. 
Polni lepih vtisov so se vrnili domov, kjer so jih pričakali starši. 
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Matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
 
Naši učenci so vključeni v številne obšolske dejavnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času. V želji, da se lahko 
udeležijo tudi katere od matematičnih delavnic,  že drugo leto izvajamo delavnice na različne dneve v tednu. 
Tretja delavnica je potekala v petek, 29. 1. 2016, na njej pa je sodelovalo 36 učencev od 4. do 9. razreda. Četrto 
delavnico smo imeli v četrtek, 10. 3. 2016, sodelovalo pa  je 30 učencev. Na obeh delavnicah so se učenci 
seznanjali z nalogami in načini reševanja tekmovalnih nalog, saj je v drugi polovici marca potekalo tekmovanje v 
znanju matematike. 
 
 
39. državno tekmovanje mladih čebelarjev – Katarina Krajnc 
 
V soboto, 7. 5. 2016, se je 10 učencev in učenk Osnovne šole Vojnik (4 iz matične šole, 4 Nova Cerkev, 2 Socka) in 
6 učenk Osnovne šole Frankolovo udeležilo 39. državnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki je letos potekalo na 
OŠ Markovci. 
Gostitelji so tekmovalcem in mentorjem pripravili prisrčen sprejem. 
Ob prijavi so tekmovalci prejeli prisrčna darilca, nato pa zajtrk. Sledila je razstava panjskih končnic, kjer smo si 
ogledali tudi dve naši nagrajeni deli. Po pozdravnem govoru je sledilo tekmovanje. Letos se ga je udeležilo kar 485 
učencev iz 103 čebelarskih krožkov. 
Ko smo končali s tekmovanjem, je sledilo kosilo, za njim pa zanimiva predstavitev kraja. Ogledali smo si lep učni 
čebelnjak, se sprehodili do Ptujskeja jezera, nato pa smo si ogledali še Markovce. Gostitelji so nam pripravili tudi 
bogat etnološki program “fašenk”, to je zanimivosti in običaje pustnega časa v Markovcih, ter prijeten kulturni 
dogodek. Nato je sledila razglasitev rezultatov. Tudi letos so učenci čebelarskega krožka dosegli lepe rezultate, in 
sicer: 
Beti Kočet, Sara Slemenšek – OŠ Vojnik – zlato priznanje; 
David Lisac, Jakob Hladnik – POŠ Nova Cerkev -zlato priznanje; 
Adrian Šeško, Lea Šeško – POŠ Nova Cerkev - zlato priznanje; 
Eva Kočet, Špela Špegelj – POŠ Socka – srebrno priznanje; 
Jaka Kočet, Vilč Jernej – OŠ Vojnik – priznanje za udeležbo na 
tekmovanju. 
Dobro so se odrezale tudi tekmovalke iz Frankolovega. 
Vsem tekmovalcem čestitam za dobre rezultate. 
 
 
 
 
Matematično tekmovanje – Vilma Ošlak 
 
Društvo matematikov fizikov in astronomov podeljuje priznanja diamantni kenguru. Prvič so sig a prislužili tudi 
učenci naše šole, in sicer Jerneja Čerenak iz 9. b ter Tadeja Žlaus iz 9. C razreda. Omenjeni učenki sta vsa leta 
osnovnošolskega izobraževanja osvojili vsaj bronasto Vegovo priznanje. 
Dobitnicama tega prestižnega priznanja iskreno čestitamo in jima želimo veliko uspehov v nadaljnjih letih 
izobraževanja. 
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Mladi člani Rdečega križa - Mateja Fidler 
 
V mesecu maju obeležujemo teden Rdečega 
križa. Učenci  drugih razredov so v tem tednu 
postali člani te velike humanitarne organizacije. 
V uvodnem delu jih je pozdravila predsednica 
krajevnega odbora RK v občini Vojnik ga. Milena 
Jurgec. V nadaljevanju so devetošolke 
predstavile pomen in naloge RK. Predstavile so 
zgodbico Križem Kapica. Ob zaključku programa 
so učenci prejeli še nekaj zgibank na temo RK, 
obešanko za ključe in majhen posladek.Potudili 
se  bomo, da bodo učenci tudi z majhnimi dejanji 
obogatili poslanstvo te organizacije. 

                                             
 
 
Naravoslovni dan v 7. razredu – Tatjana Hedžet 
 
V torek, 31. maja 2016, so imeli učenci 7. razreda naravoslovni dan. Tema tega dne je bila svetloba. Učenci so 
izdelali camero obscuro, barvno vrtavko, spoznali, zakaj vidimo Luno, lastnosti svetlobe, opazovali odboj svetlobe 
v zrcalu in eksperimentirali lom svetlobe. 
                                                                                           
 

 

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 v Ljubljani, v soboto, 14. maja 
2016, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. 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 našemu 
učencu Andražu Hriberniku. Dobil je 2. nagrado, ki si jo je 
prislužil z odlično uvrstitvijo na državnem tekmovanju iz 
astronomije in se tako uvrstil med  bistroume leta 2016. 
Čestitamo. 
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Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc   
 
Uspešno smo zaključili z zadnjo zbiralno akcijo odpadnega papirja, ki je potekala v mesecu maju. Zbrali smo 2260 
kg papirja. V letošnjem šolskem letu smo skupno zbrali 23 741 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.   
Razred, ki je zbral največ odpadnega papirja, bo nagrajen. Prva tri mesta so v letošnjem šolskem letu zasedli 
naslednji razredi: 1. mesto: 8. b –  6302 kg;  2. mesto: 4. b –  2078 kg; 3. mesto: 4. a – 1814 kg. 
 

 
 
 

Nagradni izlet zlatih bralcev - Gregor Palčnik 
 
V torek, 31. maja, se je 17 naših t. i. zlatih bralcev, 
učencev, ki so bili zvesti knjigi in bralni znački celo 
osnovno šolo, odpravilo na nagradni izlet. V 
organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine 
Celje so se z učenci osnovnih šol z Dobrne in iz 
Frankolovega odpeljali v Ljubljano. Tam so si najprej 
ogledali stalno razstavo slovenskih klasikov v 
moderni galeriji in prisluhnili zanimivemu odstiranju 
tančic znanih umetniških del. Nato so se skupaj z 
zlatimi bralci iz cele Slovenije in tudi zamejstva v 
Cankarjevem domu udeležili prireditve, ki se tradicionalno organizira ob zaključno bralne značke; Iiterarni 
obarvano prireditev je vodil Boštjan Gorenc Pižama. Za zares sproščen zaključek dneva je biIo poskrbljeno v svetu 
vodnih doživetij, Atlantisu. Učenci so skupaj z obema spremljevalcema preživeli Iep dan in se v Iiterarnem 
tekmovanju na avtobusu naučili še kaj novega.  
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Vpis šolskih novincev na Osnovni šoli Vojnik – Nina Smerke 

Vpis šolskih novincev je na OŠ Vojnik potekal med 15. 2. in 19. 2. 2016. Starši so v šolo vpisali otroke, ki so rojeni v 

letu 2010 in glede na to, kje otrok stalno oziroma začasno prebiva. Starši lahko otroke vpišejo tudi v šolo zunaj 

šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. 

Vpis je potekal na centralni šoli Vojnik in na posameznih podružničnih šolah (POŠ Nova Cerkev, POŠ Šmartno v 

Rožni dolini ter POŠ Socka). Staršem smo ob vpisu predstavili našo šolo in jim razložili aktivnosti, ki sledijo do 

všolanja njihovih otrok (zdravniški pregled otroka, uvajalne urice, uvodni roditeljski sestanek). Hkrati smo pridobili 

nekatere informacije o njihovih namerah glede vključitve njihovega otroka v jutranje varstvo, oddelek 

podaljšanega bivanja, potrebe po organiziranem šolskem prevozu. Glede oblikovanja oddelkov bodočih 

prvošolčkov pa nas je zanimal tudi podatek, kje je otrok v vrtcu, kaj rad počne, s kom se rad druži.  

V letošnjem šolskem letu smo na vpis povabili na vpis največ staršev na centralno šolo Vojnik, nato na POŠ Nova 

Cerkev, POŠ Šmartno v Rožni dolini in POŠ Socka. Tudi dejansko največ vpisanih je bilo na centralni šoli Vojnik, 

sledile so si POŠ Nova Cerkev, POŠ Šmartno v Rožni dolini in POŠ Socka. Prizadevamo si, da bi na podružnične šole 

starši vpisovali svoje otroke, ki v teh šolskih okoliših bivajo. S tem pa tudi bogatimo in ohranjamo kulturno raven 

teh krajev. 

V primerjavi z lanskim šolskim letom beležimo višje število vpisanih otrok, saj je tudi generacija otrok rojenih leta 

2010 statistično najštevilčnejša po slovenski osamosvojitvi.   

Ob vpisu je starše najbolj zanimalo, kakšna je organizacija pouka, oddelkov podaljšanega bivanja, ponudba 

interesnih dejavnosti in predmetnik v prvem razredu. V novem šolskem letu se veselimo sodelovanja s starši, saj 

lahko na otroke vzgojno vplivamo le, če smo skupaj v partnerskem odnosu. Z navdušenjem pričakujemo novo 

generacijo prvošolčkov, ki bodo pod mentorstvom učiteljic in vzgojiteljic v prijaznem okolju rastli v znanju in 

ustvarjalnosti.   

 

 

Naravoslovni tabor v Socki – Maja Kovačič, Tatjana Hedžet 
 
Naravoslovni tabor je letos potekal v spomladanskem času, in sicer 20. in 21. maja na POŠ Socka.  

Dvodnevni tabor je potekal že 5. šolsko leto. Organiziramo ga za učence petih in šestih razred OŠ Vojnik ter vseh 

treh podružničnih šol. Tokrat se ga je udeležilo 36 učencev.  

Poseben poudarek naravoslovnega tabora je na spoznavanju življenjske pestrosti izbranega naravnega ekosistema 

– gozda. Učenci so o gozdu učijo prav v gozdu in ne v učilnici. Pri tem jim pomagamo učitelji OŠ Vojnik in POŠ 

Socka in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje.  

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 jim omogoča, da pustijo 

domišljiji prosto pot.  

Letos smo spoznali pomladni gozd, ustvarjali v 

ustvarjalnih delavnicah, pogledovali v zvezdne 

karte in nebo, odšli na nočni sprehod, opazovali 

male gozdne živalice, ki se skrivajo v gozdnih tleh, 
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po določevalnih ključih prepoznavali drevesa, se učili in igrali gozdno 

angleščino in za konec v biološko razgradljive lončke posadili vsak 

svojo gozdno rastlinico. Za starše smo pripravili razstavo in kratek 

kulturni program.   

Najlepše bi se zahvalili vsem, ki so nam pomagali, da je naš tabor 

uspel, posebna zahvala pa gre vsem lastnikom gozda Gobnik, v 

katerem smo pridobivali nova znanja.  

 

. 
Zbiralna akcija odpadnih mobilnih telefonov - Halo si za to? – Metka Klinc 
 
V mesecu aprilu se je naša šola pridružila akciji zbiranja starih mobilnih aparatov pod naslovom Halo si za to?, ki so 
jo organizirali Rotary distrikt 1912 in Rotary klubi po Sloveniji ter Zveza prijateljev mladine Slovenije.  
Namen akcije je bil ekološki in humanitarni. Stare, odslužene, neuporabne, zlomljene, pa tudi nekoristne še 
delujoče mobilne telefone, so prodali  in s pridobljenimi sredstvi želijo financirati različne projekte za otroke in 
mladostnike. 
Zbrali smo kar nekaj telefonov in vsem, ki ste v akciji sodelovali, se vam zahvaljujemo. 

 
Uspešni na odbojki na mivki – Robert Suholežnik  

Z ekipo dečkov smo se letos udeležili tekmovanja v odbojki na mivki. Naši učenci, v postavi Lan Tominc, Jaka 
Samec, Vid Kačičnik, Tilen Randl, Vid Pikelj, Tjan Vinder in Kamil Wahibi, so osvojili odlično tretje mesto na 
medobčinskem prvenstvu. Želja vseh je, da bi tudi v Vojniku zgradili igrišče za odbojko na mivki, saj  je to šport, ki  
zaradi atraktivnosti privablja otroke in tudi ostale na igrišča. 

 
Zaključne ekskurzije na predmetni stopnji - Leonida Godec Starček 
 
Za učence predmetne stopnje smo v četrtek, 26. 5. 2016, izvedli zaključne ekskurzije.. 
Učenci šestih razredov so si ogledali Belokrajnski muzej v Metliki in krajinski park Kolpa. 
Sedmošolci so obiskali Postojnsko jamo, si ogledali vivarij in Predjamski grad, z  lojternikom pa so se zapeljali tudi 
ob Cerkniškem jezeru. 
Osmošolci so  v Vrbi obiskali rojstno hišo pesnika Franceta Prešerna, v Kropi pa so si ogledali muzej kovaštva ter  
se preizkusili v izdelovanju žebljev. 
Tudi devetošolci so bili na Gorenjskem. Njihove aktivnosti so bile bolj  adrenalinske. V Radovljici so se po jekleni 
vrvi spustili prek Save, na Bledu pa so doživeli poletno sankanje. 
 
Roditeljski sestanek za starše tretješolcev – Olga Kovač 
 
12. maja smo imeli roditeljski sestanek za starše tretješolcev, kjer smo jim predstavili izvajanje neobveznih izbirnih 
predmetov. Učencem bomo tudi v prihodnjem letu ponudili nemščino kot drugi tuj jezik v obsegu dveh ur na 
teden. Učenje drugega tujega jezika otrok ne obremenjuje dodatno, saj se izvaja na sproščen način in se učenci 
jezika učijo preko pesmic, izštevank, didaktičnih igric, iger vlog ipd. Praksa na naši šoli kaže, da so učenci nad 
načinom dela navdušeni in pri učenju nimajo nikakršnih težav. Gospa Simona Šarlah je staršem predstavila način 
poučevanja, ocenjevanja in osvajanja znanj pri teh urah. 
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Plesna produkcija 2016 – Mateja Fidler 
 
Tudi letos je na šoli deloval plesni krožek. Uspešno ga je vodila ga. Milanka Kralj. Z različnimi plesi so nastopali na 
prireditvah v šoli in izven nje.  Staršem so pripravili zanimivo plesno doživetje. Učenci 1., 2. in 3. razreda so se 
predstavili z otroškimi plesnimi igrami. Petošolci so zaplesali v živahnih ritmih Bruna Marsa.  Nikakor pa ni šlo brez 
harmonike in ljudskih plesov. Učenci 4. razredov so prikazali Splet štajerskih plesov. Zanimiv ljudski ples z Malte so 
odplesale drugošolke, ki so ples predstavile tudi na Evropski vasi v Celju. Čisto na koncu pa so vsi skupaj zaplesali 
ples primeren času, to je Mi gremo pa na morje. Čas je kar prehitro minil, razigrani in nasmejani smo zapuščali 
Kulturni dom. 
    
Tehniški dan za osmošolce – Petra Strnad 
 
7. 6. 2016 so imeli osmošolci tehniški dan na Srednji strojni šoli v  Celju. Z avtobusoma so se ob 8.00 odpeljali v 
Celje, kjer so jih pred srednjo šolo pričakali profesorji, ki so jim tekom dopoldneva prikazali delo na srednji strojni 
šoli. Osmošolci so se razdelili v 6 skupin, v katerih so potem krožili po različnih delavnicah. Vsak izmed njih je 
izdelal po tri zanimive izdelke iz kovin 
(kocka v kocki, stojalo za rože, skiro, 
piščal in igralno kocko). Prvič so se pri 
delu spoznali s CNC stružnico in s 
točkovnim varilnikom. Delo je bilo 
zanimivo, zato je dopoldne hitro minilo in 
prišel je čas,  ko se je bilo treba posloviti 
in odhiteti do avtobusov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstilne delavnice v 5. razredu – Polona Bastič 
 
V mesecu maju in juniju so petošolci obiskali EKO.TCE Kamrica v centru Vojnika. Gospa Nataša Kveder nam je z 
ostalimi zaposlenimi pripravila praktično delavnico s spoznavanjem tehnik šivanja in ponovne uporabe tekstila. 
Prav vsi učenci so se vneto lotili šivanja gumbov in z malo pomoči ter veliko vztrajnosti uspeli izdelati svoj unikaten 
obesek za ključe. 
 
Tehniški dan – Vilma Ošlak 
 
Šestošolci so imeli zadnji tehniški dan v torek, 21. 6. 2016. Ta dan so si najprej ogledali žago pri Zupancih , kjer so 
jih zelo lepo sprejeli. Ko so prišli na šolo, so  jih pričakali v mali telovadnici ljudski godci, in sicer Joškova banda. 
Najprej so jim predstavili glasbo, ki jo igrajo, prav tako so jim predstavili inštrumente in skupaj z otroki zapeli. Nato 
je potekalo delo v treh delavnicah, v katere so se otroci s pomočjo razrednikov že prej razporedili. Približno 
tretjina otrok je igrala na svoje oziroma ljudske inštrumente, druga tretjina je izdelovala svoje inštrumente iz 
embalaže, zadnja tretjina pa je pela in se učila jodlanja. Pri igranju je pomagala kar Jožkova banda, inštrumente so 
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izdelovali pod vodstvom gospe Petre Strnad in gospoda Dušana Žgajnerja,  petja pa so se učili pod vodstvom dveh 
pevk iz Jožkove bande in gospe Emilije Kladnik Sorčan. Tehniški dan smo zaključili v mali telovadnici, kjer so pevci 
peli, otroci, ki so si ta dan izdelali inštrumente so z njimi zaigrali poleg otrok, ki so igrali na svoje oziroma ljudske 
inštrumente. Tako so skupaj najprej zaigrali in zapeli Moj očka ima konjička dva. Kasneje so zaigrali še kar nekaj 
ponarodelih. Veliko otrok je tudi zaplesalo. Na koncu tehniškega dne so otroci povedali, da so uživali. 

 
Joškova banda je znala na 
neprisiljen način otroke 
vzpodbuditi, da so v igranju, 
petju in plesanju uživali. Prav 
tako smo uživali tudi vsi učitelji, 
ki smo na tem tehniškem dnevu 
prisostvovali. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tehniški dan v 7. razredu – Polona Bastič 
 
V okviru zadnjega tehniškega dne so učenci 7. razredov  22. 6. 2016 obiskali podjetje MIK in si ogledali njihovo 
proizvodnjo. Po vrnitvi v šolo pa je sledile delavnice, namenjene prehrani. Posvetili smo se sladkorju in njegovim 
učinkom na zdravje. V prvi delavnici so učenci spoznavali PDS – pijače z dodanim sladkorjem in s tehtanjem 
sladkorja nazorno pokazali, koliko se ga skriva že v 0,5 litrski plastenki. V drugi so spoznavali sladkor skozi njegove 
kemijske lastnosti, v tretji pa izračunavali, kolikšen priporočeni dnevni delež sladkorja zaužijemo, oziroma kakšen 
je vnos energije, ko popijemo PDS. Mnogi so bili nad v šoli narejenimi sladkimi pijačami presenečeni, saj so jim bile 
presladke in nezanimive brez vseh ostalih dodatkov, ki jih doda živilska industrija. Tehniški dan smo sklenili z 
mislijo, da je za žejo najboljša voda. 
 
 
Gostivanje mladinskega zbora na Češkem - Emilija Kladnik Sorčan 
 
Od 2. do 6. junija je naš mladinski zbor preživel nepozabne dni na obisku pri dveh prijateljskih zborih iz Jirkova in 
Chomutova. Osemintrideset pevcev sta poleg zborovodkinje spremljali ga.Kovač in ga.Šarlah ter pianistka 
ga.Zdolšek. V okviru gostovanja smo vsi trije zbori izvedli skupni koncert v Viteški dvorani mestne hiše. Naš zbor se 
je predstavil z osmimi skladbami, zapeli pa smo tudi vsi skupaj po eno češko in slovensko pesem.  V soboto smo si 
ogledali turistični kraj Marianske lazne in stalno razstavo božičnih izdelkov. Vmes smo se tudi kopali, nakupovali in 
preživeli čas z družinami gostiteljev. Na poti nazaj smo se ustavili v Pragi in se sprehodili mimo največjih 
znamenitosti. Pred odhodom smo tudi povabili češke prijatelje, da nas naslednje leto spet obiščejo, saj bomo 
obeležili dvajset let sodelovanja.  
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Tabor Brihtne glav'ce – Tanja Hedžet 
 
V okviru programa delo z nadarjenimi učenci smo v torek, 21. 6. 2016,  in sredo, 22. 6. 2016, organizirali tabor 
Brihtne glav'ce.  
Nanj so bili povabljeni učenci, ki so celo šolsko leto sodelovali pri raznih aktivnostih, natečajih, delavnicah, 
tekmovanjih, raziskovali in s svojim delom prispevali k uspešnosti šole. Tema tabora je bila narava, gibanje in 
zdravje. 
Z učenci smo izvedli nasledne delavnice: moda v šoli, minutka za  zdravje in tehnika sproščanja - braingym,  
pripravili smo si zdravo večerjo, naslednji dan pa si ogledali drevesno hišo v Mestnem gozdu Celje.  Pri vodenju 
delavnic so pomagali tudi učenci naše šole, in sicer : Evelina Pristovšek, Špela Gosnik, Nika Paradižnik, Lana Zupanc 
Rojc in Kamil Wahibi, ki se jim zahvaljujemo za pomoč. 
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Proslava ob dnevu državnosti – Amalija Kožuh 
 
V petek, 24. junija, smo tudi na naši šoli obeležili 25-letnico samostojne države Slovenije z zaključno prireditvijo v 
telovadnici. 
Najprej smo vsi prisotni skupaj z mladinskim pevskim zborom pod vodstvom ge. Emilije Kladnik Sorčan zapeli 
Zdravljico. Nato sta učenki Tia Krhlanko in Pina Berk povedali, zakaj obeležujemo dan državnosti in da se je naša 
šola letos pridružila praznovanju pomembne obletnice s sodelovanjem v projektu, ki ga je pripravil Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo z naslovom »Inovativnost mladih za prihodnost domovine«. Na šolskem natečaju 
(potekal je 2 meseca) z naslovom »To je in bo moja domovina« so učenci razredne in predmetne stopnje 
sodelovali z literarnimi, likovnimi in fotografskimi prispevki. 
Povedali pa sta tudi, da smo sodelovali na zaključni prireditvi obeležitve 25. obletnice 3. junija v Ljubljani  z likovno 
delavnico, ki jo je vodil g. Dušan Žgajner z učenkama Veroniko Preložnik in Julijo Stolec. Šola je prejela posebno 
priznanje za sodelovanje na tej slovesni prireditvi.  
Proslavo so zaznamovale recitacije izbranih  literarnih besedil učencev razredne in predmetne stopnje ter 
učiteljice ge. Milene Jurgec z natečaja To je in bo moja domovina, pesmi mladinskega pevskega zbora, venček 
plesov folklorne skupine pod vodstvom ge. Milanke Kralj, Mia Marguč je zaigrala skladbo Pastirček na klarinet, na 
harmoniko pa je zaigral Niko Armič.  
Na koncu je  imela govor še ravnateljica ga. Olga Kovač, ki je prebrala še poslanico ministrice za šolstvo ob 
zaključku šolskega leta. 
 
 
Obisk Sorževega mlina – Mateja Fidler 
 
Pouk se prepleta tudi z dnevi dejavnosti. Ena takih je naravoslovni dan. Drugošolce je popeljal v vas Polže. Tukaj 
smo si ogledali staro žago »venecijanko« in mlin na vodno kolo. Gospod  Oton Samec nam je razkazal njive,  vrt, 
drevesa in različne živali. Te so nase opozarjale že s svojim značilnim oglašanjem. 
Najbolj pa je bilo zanimivo v mlinu, kjer smo okušali različne vrste moke in opazovali, kako so se zrna koruze 
spreminjala  v moko. Žago nam je razkazal g. Franc, ki nas je popeljal ob reki Hudinji in v notranjost žage. Ob 
pripovedovanju smo spoznali, da je bilo delo zelo naporno. 
Žuborenje potoka nas je pripeljalo nazaj v sedanjost. Poslovili smo se in odpeljali proti Vojniku. 
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Učni uspeh na 2. redovalni konferenci v šolskem letu 2015/2016 pred popravnimi izpiti – Aleš Kolšek 

 
 

RAZREDNA STOPNJA VOJNIK 
 

Razred Število učencev Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.a 25 25 100% 

1.b 26 26 100% 

2.a 23 23 100% 

2.b 20 20 100% 

2.c 20 19 95% 

3.a 28 28 100% 

3.b 28 27 96,4% 

4.a 21 21 100% 

4.b 21 21 100% 

4.c 20 20 100% 

5.a 20 19 95% 

5.b 20 20 100% 

5.c 20 18 90% 

SKUPAJ 292 287 98,28% 

 

 

 

PREDMETNA STOPNJA  VOJNIK 
 

Razred Število učencev Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

6.a 20 20 100% 

6.b 21 21 100% 

6.c 20 20 100% 

7.a 22 21 95,5% 

7.b 24 24 100% 

7.c 27 27 100% 

8.a 24 24 100% 

8.b 24 24 100% 

8.c 26 24 92% 

9.a 18 16 88,9% 

9.b 21 19 90,4% 

9.c 19 19 100% 

SKUPAJ 266 259 97,36% 
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PODRUŽNIČNE ŠOLE 

 
 
 
POŠ ŠMARTNO 
 

Razred Število učencev Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.raz. 5 5 100% 

2.raz. 8 8 100% 

3.raz. 8 8 100% 

4.raz. 8 8 100% 

5.raz. 11 11 100% 

SKUPAJ 40 40 100% 

 
 
 
 
POŠ NOVA CERKEV 
 

Razred Število učencev Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.raz. 9 9 100% 

2.raz. 12 12 100% 

3.raz. 12 12 100% 

4.raz. 9 9 100% 

5.raz. 15 15 100% 

SKUPAJ 57 57 100% 

 
 
 
POŠ SOCKA 
 

Razred Število učencev Število pozitivnih Učni uspeh (%) 

1.raz. 10 10 100% 

2.raz. 6 6 100% 

3.raz. 10 10 100% 

4.raz. 6 6 100% 

5.raz. 9 9 100% 

SKUPAJ 41 41 100% 
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SKUPNI UČNI USPEH OB KONCU ŠOLSKEGA LETA  2015/2016 PRED POPRAVNIMI IZPITI 

 

Šola/enota Razred Število učencev Število pozitivnih Učni uspeh % 

RS Vojnik in POŠ – i  
 

1. – 5. 430 425 98,83% 

 
PS Vojnik 

 

 
6. – 9. 

 
266 

259 97,36 

 
SKUPAJ 

 

 696 684 98,27% 

 
 
NEGATIVNO OCENJENI UČENCI PRI PREDMETIH:  

ZGO: 6 učencev 
MAT: 2 učenca 
SLO: 1 učenec 
FIZ: 1 učenec 
DIE: 1 učenec 
GEO: 1 učenec 
TJA: 1 učenec 
BIO: 1 učenec 
KEM: 2 učenca 
* En učenec osmošolec ima 6 negativno zaključenih predmetov, zato ponavlja razred. 
 
 
 
POPRAVNI IZPITI: 

ZGO: 5 
KEM: 2 
MAT: 2 
BIO: 1 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI                                   
                                                                            

 
Evropska vas - Malta – Tina Majcen 
 
Na POŠ Šmartno smo imeli tehniški dan na temo 
Evropska vas – Malta. Ogledali smo si nekaj posnetkov 
o Malti, najbolj pa nam je bil všeč prispevek o Popaju – 
junaku, ki ga učenci še niso poznali. Vsaka razredna 
skupnost je naredila nekaj izdelkov, ki so značilni za 
Malto. Razstavili smo jih v naši avli. 
 

 

 
 
Zaključna ekskurzija tretješolcev  – Monika Dimec 
 
Tretješolci OŠ Vojnik smo se v mesecu maju odpravili na 
zaključno ekskurzijo v Vače. V družinskem gledališču 
Kolenc so nas prijazno sprejeli. Najprej smo si ogledali 
živali: dva ščurka, miško, dve krastači, ježka ter kačo. 
Nato smo odšli do »pridelovalnice lanu«, kjer smo 
izvedeli, kako so včasih pridelovali lan. Ogledali smo smo 
si tudi hišo Janeza Grilca, ki je zaslušen, da je Vaška 
situla znana po vsem svetu. Tudi to smo si ogledali in 
izvedeli veliko o njej. Nato smo dobili pastirsko malico v 
culici. Po njej smo odšli na pašo, kjer smo peli pastirske pesmi, pasli koze, igrali pastirsko košarko, hodili na 
hoduljah ter se na koncu posladkali s pastirsko sladico. Z avtobusom smo se odpeljali do Geossa, kjer smo videli 
državne simbole, zapeli državno himno ter pesem Sloveniji. Za  konec smo se v Žalcu posladkali s slastnim 
sladoledom. Preživeli smo nepozaben dan. 
 

 

 

 

 

 
 
Tekmovanje za čiste žobe – Monika Dimec 
 
Letos smo na POŠ Šmartno zmagali tretješolci. Za nagrado smo 
smo se odpeljali v Planet Tuš, kjer smo ogledali čudovit kulturni 
program, podelili so nam nagrade, ogledali pa smo si tudi film 
Angry birds.  
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Srečanje mladih planincev PD Celje – Matica – Mojca Podjavoršek 
 
V soboto, 16. 4. 2016, smo se s planinskim krožkom udeležili srečanja mladih planincev Planinskega društva Celje 
– Matica na Pečovniški koči. Zjutraj smo se zbrali pri gasilskem domu v Zagradu, od koder smo se čez Grmado 
odpravili do Pečovniške koče. Tam so se že zbirali planinci iz drugih šol. Po kratkem počitku smo se udeležili 
športnih tekmovalnih iger in suvereno zmagali med mlajšimi skupinami. Nagrada je bila sladka, še slajši pa je bil 
občutek zmage. Po prihodu nazaj smo bili prijetno utrujeni in razigrani. 
 
 
Srečanje podružnic – Mojca Podjavoršek  
 
V petek, 6. maja 2016, smo v Šmartnem v Rožni dolini  organizirali srečanje podružničnih šol OŠ Vojnik. Zjutraj 
smo se zbrali v našem novem Domu krajanov Šmartno v Rožni dolini, kjer je učence čakalo presenečenje, to je 
igrica gledališkega krožka Lisica sodnica. Ker pa je bila tema letošnjega srečanja plesno obarvana, smo nadaljevali 
s plesi, ki so jih pripravili učenci vseh treh podružnic. Srečanje smo nadaljevali na igrišču za šolo, kjer so nas po 
malici naši četrto in petošolci skupaj naučili še enega plesa. Sledile so športne štafetne igre, kjer so učenci 
tekmovali v mešanih skupinah z namenom, da se bolje spoznajo in družijo med seboj. Čas druženja nam je hitro 
minil in ohranili ga bomo v lepem spominu. 
                                                                                                                        
Planinski pohod na Malič – Mojca Podjavoršek 
 
V soboto, 28. 5. 2016, smo se s planinskim krožkom odpravili na zadnji planinski pohod v tem šolskem letu. 
Povzpeli smo se na Malič. Naše druženje se je pričelo na železniški postaji v Celju, od koder smo se z vlakom 
odpeljali do Laškega. Pot smo nadaljevali peš, večinoma po gozdni planinski poti. Ker je bilo vreme sončno in tudi 
že precej toplo, nam je to zelo ustrezalo. Po poti smo jedli gozdne jagode in prve borovnice. Ko smo prispeli na 
vrh, smo se malce okrepčali, se spočili in napisali planinske dnevnike. V dolino smo se vrnili po drugi poti. Sestopili 
smo v Tremerje, kjer so nas čakali starši. 
                                                                                                                    
Srečanje s plezalno steno – Marjana Pikelj 
 
Z novim kulturnim domom  smo v Šmartnem pridobili tudi manjšo  
plezalno  steno, ki smo jo s prvošolci in drugošolci  želeli tudi preiskusiti. 
Medse smo povabili  g. Brežnika, očeta našega drugošolca,  ki je tudi sam 
plezalec, da nas je podučil, kako  varno pristopiti  k tej obliki plezanja. 
Pokazal pa nam je  tudi del svoje  in sinove plezalne opreme.  Nato smo  
se vsi preiskusili  v plezanju in pridobili  novo  športno  iskušnjo 
 
Zaključna ekskurzija  prvošolcev v Kekčevo  deželo – Marjana Pikelj 
 
Že kar nekaj let  z učenci  prvih razredov naše šole  na  zaključni  ekskurziji  
obiščemo Kekčevo  deželo. Tudi  letos smo  se  v dveh  skupinah odpeljali  
proti  Kranjski  Gori,  od koder smo  se   s posebnim  pravljičnim  
avtobusom  odpeljali   do  gozdne jase,  od  tam pa smo   peš   krenili  še 
po  gozdni poti, da  smo  se se  lahko  srečali  s pravljičnimi  junaki: Pehto, 
Kekcem, Bedancem, Mojco,... Najbolj   nas  je seveda prestrašil  Bedanec, ki pa smo  ga  uspešno  pregnali  s 
trikom.  Pravljični junaki  so  nas tudi pogostili s planinskim  čajem in pecivom  ter  učencem pokazali  in  povedali  
marsikatero  skrivnost  Kekčeve dežele.  Po kosilu  na OŠ Josipa Vandota  v Kranjski Gori  smo se  odpeljali še na 
ogled   skakalnic v Planici.  Preživeli  smo  lep in zanimiv  dan,  bil pa bi še boljši,  če nam ne bi  nagajalo  vreme,  
saj  je  pod Julijci vseskozi deževalo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 

Zaključna ekskurzija  – Maja Drobnič Grosek 
 
V četrtek, 19. 5. 2016, 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 h išo v Gorišnici. Na koncu 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogled gledališke predstave Pekarna Mišmaš  – Maja Drobnič Grosek 
 
V SLG Celje smo si v maju ogledali gledališko predstavo, ki je nastala po zgodbi Pekarna Mišmaš, ki jo je napisala 

Svetlana Makarovič. To je zgodba o dobrem peku, ki je pekel najboljši kruh in z njim razveseljeval vse ljudi okoli 

sebe. Njegovo čisto nasprotje je bila mlinarica Jedrt, nevoščljiva in zlobna gospa, ki je s svojo negativnostjo ter 

ljubosum prijaznega peka izgnala iz vasi. 

V predstavi Pekarna Mišmaš smo uživali. 

 
Srečanje podružnic – Maja Kovačič 
 
V petek, 6. 5. 2016, smo se v sončnem 

vremenu odpravili na POŠ Šmartno v 

Rožni dolini, kjer smo imeli srečanje 

podružnic. Najprej nas je v njihovi novi 

kulturni dvorani čakalo presenečenje, 

člani dramske skupine POŠ Šmartno so 

nam zaigrali igrico o zviti lisici, ki so ji 

sodili na gozdnem sodišču. Nato so se 

vse tri podružnične šole predstavile s 

plesnimi točkami. Tem je sledil skupinski ples, ki smo se ga naučili vsi in zabavne športne igre. 

Letošnji gostiteljici POŠ Šmarno se najlepše zahvaljujemo za zabavno druženje vseh učencev podružničnih šol OŠ 

Vojnik. 
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Evropska vas - Suzana Jelenski Napotnik, Maja Kovačič 
 
Tretješolci smo imeli v ponedeljek, 9. 5. 2016,  tehniški dan. V 
okviru projekta Evropska vas smo spoznali otoško državico 
Malto. Spoznali smo njihov jezik, kulturo, naravne in turistične 
znamenitosti. V ustvarjalnih delavnicah smo izdelali viteza, 
pobarvali malteško zastavo, narisali kužka maltežana in se 
nasmejali ob gledanju risanke Popaj. Poskušali smo se naučiti 
štetja do 10, a nam ni šlo najbolje, saj smo ugotovili, da je 
malteški jezik zelo zahteven. Ob koncu dneva smo pripravili tudi 
razstavo izdelkov. 
 

Malto so spoznavali tudi učenci 1. in 2. razreda. Poslušali so 
njeno himno, spoznali njene značilnosti in zanimivosti, 
poslušali malteški jezik … Ogledali smo si tudi risanko Popaj, 
Popajevo vas, maltežana, malteškega viteza... Sledile so 
ustvarjalne delavnice, na katerih smo izdelali njihov značilni 
ribiški čoln in malteški križ. Vse to smo nato postavili na 
razstavo in s tem na ogled vsem učencem in obiskovalcem 
naše šole. 
 
 
 

 
Ustvarimo svojega junaka - Suzana Jelenski Napotnik 
 
Tudi letos smo se udeležili ustvarjalnega natečaja, ki ga je razpisal Uhu. Tema  letošnjega natečaja so bili slovenski 
junaki. Na razpis smo se prijavili učenci od 3. do 5. razreda. Tretješolci so spoznali viteza Krištofa Lambergarja in 
njegov junaški ep. Iz odpadne embalaže je nastal pravi pravcati vitez, ki smo ga posadili v šolsko klop. Tako smo 
dobili novega prijatelja, ki nemo opazuje in spremlja naš pouk. Četrti in peti razred je ustvaril Petra Klepca.  V 
ustvarjanju smo spoznavali  recikliranje, lastnosti različnih odpadnih materialov in delo z različnimi lepili. Pri tem 
smo uživali,  se navajali na skupinsko delo, medsebojno sodelovali in uresničili marsikatero zamisel.  
  
 
Sprejem drugošolcev med mlade člane RK - Maja Kovačič 
 
V petek, 13. 5. 2016, so nas obiskale ga. Katica Pešak,  ga. 
Magda Kajzba in ga. Olga Močenik iz organizacije Rdeči križ 
Slovenije.  Predstavile so nam dejavnosti organizacije in njen 
namen. Drugošolci smo spoznavali  pojme solidarnost, 
prostovoljstvo, pomoč sočloveku in sodelovanje. Pogovarjali 
smo se o zdravem načinu življenja, o varovanju okolja, 
odnosu do ljudi in živali. Sprejeti smo bili  med mlade člane 
RK Slovenije, ob tem smo prejeli tudi darila, različne brošure 
RK, brisačo, zvezek … Druženje je bilo poučno in zanimivo, drugošolci pa so ponosni na to, da so postali mladi člani 
RK Slovenije. 
 
Obisk petošolcev v Vojniku  – Maja Drobnič Grosek 
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Tudi letos 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. 
V telovadnici so se  pomerili v nekaterih športnih igrah, si ogledali medgeneracijski center Kamrica, kjer so si 
izdelali obesek za ključe. Po kosilu pa so se z avtobusi odpravili domov. 
Čeprav so na koncu ugotovili,  kako je na podružnični šoli prijetno in domače, so priznali, da se bodo nove 
preizkušnje lotili pogumno in optimistično. 
 
Planinski izlet na Golico – Suzana Jelenski Napotnik 
 
Mladi planinci smo se v soboto, 21. 5. 2016, skupaj s planinci POŠ Nova Cerkev odpravili na Golico. Imeli smo 
čudovit dan, nebo brez oblačka, prijeten sonček, prijazne planinske vodnike, spremljevalce in polne nahrbtnike. 
Pot nas je vodila po avtocesti do Jesenic, od tam pa so nas usmerjale table. Kar hitro smo spoznali, da je  »Golica, 
narcis kraljica«.  Travniki,  posuti z nešteto narcisami,  so nas spremljali na naši poti. Vzpon do koče na Golici je 
trajal dobri dve uri. Golica nas je pričakala in očarala s čudovitim razgledom na Triglav in ostale gore. Po varnem 
vzponu in sestopu smo si ob koncu izleta privoščili tudi sladoled. Na poti nazaj pa smo na avtobusu preizkušali tudi 
svoje pevske talente. Takšnih razgledov, odličnega vremena in odlične družbe si  želimo tudi v prihodnje. Ju, ju, 
juhuhu! 
 

 
 
Zaključek tekmovanja  za čiste zobe ob zdravi prehrani - Maja Kovačič 
 
V petek, 27. 5. 2016, smo se prvošolci in drugošolci 
udeležili zaključne prireditve kot zmagovalci 
razrednega tekmovanja na POŠ Socka.   Zmage smo 
bili zelo veseli, saj smo se vso leto zelo trudili za čiste 
zobe. V Celju, v dvorani Cineplexx-a,  so nam 
pripravili kratek kulturni program, ki so ga vodili 
učenci 4. razreda POŠ Nova Cerkev z mentorico Petro 
Ofentavšek, nato pa je sledil ogled risanega filma. 
Prejeli smo tudi priznanja in darilo – zobno ščetko, 
zobno pasto, zobno nitko, radirko, urnik … Kot 
zmagovalci smo si obljubili, da bomo še naprej tako 
odlično skrbeli za svoje zobke. 
Bronasta učenka Julija Štravs – Suzana Jelenski 
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Napotnik 
 
Učenka Julija Štravs je prejela bronasto priznanje in medaljo za likovni izdelek, s katerim je sodelovala na 
mednarodnem likovnem natečaju. 28. mednarodni likovni natečaj je razpisal in organiziral  Mizyal Art Museum iz 
Turčije. Na natečaj je prispelo preko 4200 likovnih del z vsega sveta. Julijina slika je nastala pod mentorstvom 

Suzane Jelenski Napotnik in je objavljena v katalogu 
izbranih in nagrajenih del ter razstavljena v otroški 
galeriji v Gaziantepu. Z nagrajenko smo se veselili vsi 
otroci in učiteljice  POŠ Socka, saj radi sodelujemo v 
različnih natečajih in smo vsakega priznanja, še 
posebej pa mednarodnega, zelo veseli.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan čebel v Novi Cerkvi – Maja Kovačič 
 
V sodelovanju s TD Nova Cerkev smo se tudi učenci POŠ Socka udeležili srečanja na vasi v Novi Cerkvi, kjer smo se 
spoznavali s čebelicami, medonosnimi rastlinami, pobarvali smo pobarvanke, ustvarjali čebelice iz papirja in 
domov odnesli semena in sadike medonosnih rastlin.  
 
Športni dan  – Maja Kovačič 
 
V čudovitem in sončnem dopoldnevu  so se učenci 1., 2. in 3. razreda pomerili v športnih igrah. Zjutraj so v šolski 
telovadnici spoznali  borilno veščino tekwando. Predstavila jim jo je naša učiteljica Sabina Javornik. Nato so se 
odpravili v park, kjer so se naučili skakati gumitvist in se igrali skrivalnice. Za konec pa so jih čakale  vodne igre na 
šolskem igrišču in tako jim klub vročemu soncu ni bilo prevroče. 
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Planinski pohod na Strnadov travnik  – Maja Kovačič 
 
V sredo, 8. 6. 2016, smo se po pouku odpravili na Strnadov travnik. Pogumno smo zakoračili v hrib in prišli že 
skoraj do vrha, ko nas je ujel dež. Upali smo, da bo kmalu ponehal, pa se nam želja ni izpolnila. Dež se je spremenil 
v pravo ploho in na pomoč so nam priskočili soški gasilci, ki so nas s kombijem prepeljali nazaj v šolo. Za njihovo 
pomoč se jim lepo zahvaljujemo. 
 
Planinski pohod v Mestni gozd in na Drevesno hišico – Sabina Javornik 
 

Za zadnji planinski pohod v letošnjem šolskem letu smo si 
izbrali prav posebno lokacijo. Najprej smo se sprehodili po 
prijetno hladnem Mestnem gozdu v Celju. Po krajšem 
vzponu smo prispeli do Drevesne hišice. Z velikim veseljem 
smo si jo ogledali in posedeli na njenih balkonih, kjer nas je 
prevzel pomirljiv razgled na drevesne krošnje. V senci 
dreves smo potem tudi sodelovali v ustvarjalnih delavnicah. 
Okrasili smo lesene hišice in slikali na les. Nekaj prostih 
trenutkov smo izkoristili za preizkušanje zanimiv lesenih 
igral, ki so nas očarala predvsem zaradi lokacije – senčna 
jasa sredi gozda. Ta pohod je bil res nekaj posebnega in 
učenci so sklenili, da bodo to pot pokazali še svojim staršem. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo gospodu Štimulaku, ki 

nam je poklonil prevoz iz Socke v Celje in nazaj. 
 
Zbiranje starega papirja  – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V četrtek, 9.6.2016,  smo se udeležili zaključne prireditve ob akciji zbiranja odpadnega papirja, ki ga je organiziralo 
in pripravilo podjetje Simbio iz Celja. Pripravili so nam zanimiv program, kjer nas je razveselil in nasmejal čarodej 
Toni. Njemu se je pridružila še Pika Nogavička, ki nam je spekla slastne palačinke. Po končani predstavi so razglasili 
zmagovalce v količini zbranega papirja. V tej akciji so sodelovale šole, podružnične osnovne šole in vrtci iz celjske 
regije. Skupaj smo zbrali 603 tone odpadnega papirja, to je 125 ton več kot lani  in s tem ohranili 10000 dreves. 
Naša podružnica je zmagala v kategoriji podružničnih osnovnih šol in si s prvim mestom prislužila še dodatnih 150 
evrov nagrade. Zbrali smo 309 kg odpadnega papirja na otroka. Prehiteli smo vse sodelujoče in zasluženo zmagali. 
Nagrade smo bili zelo veseli. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem krajanom, staršem in otrokom, saj lahko le 
z združenimi močmi in dobrim sodelovanjem zmagujemo. Ob zbiranju odpadnega papirja nas spremlja načelo 
»Vsak košček papirja šteje – ohranimo drevesa in naravo«. 
 
Športni dan  – Maja Kovačič 
 
Predzadnji šolski dan smo se peš odpravili na Dobrno. Imeli smo srečo z vremenom, da nam ni bilo prevroče. V 
slaščičarni smo si privoščili slasten sladoled in se nato odšli igrat v park. Ker pa je sonce postajalo vedno močnejše, 
smo se v šolo vrnili s kombiji. Najlepša hvala gospodu Štimulaku, ki nam je za konec šolskega leta podaril prevoz 
nazaj v Socko.  
  
Kulturni dan - Maja Kovačič 
 
Zadnji šolski dan so učenci 4. in 5. razreda ter učenci, ki obiskujejo otroški pevski zbor, pripravili proslavo ob dnevu 
državnosti. Proslavi je sledila svečana podelitev spričeval in priznanj. Nato pa smo se učenci in učiteljice še zadnjič 
v tem šolskem letu podružili in se ob koncu dneva poslovili ter si zaželeli vesele in sončne počitnice. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

 
Malta - Damjana Ferlic 
 
V  začetku meseca maja smo se v okviru projekta Evropska vas seznanili z lepotami Malte, male evropske otoške 
države. Ob projekciji in reportaži popotnikov smo si ogledali njeno lego, zgodovino, tradicijo, kulturo in ostale 
znamenitosti. Ogledali smo si risanko Popay, glavnega junaka tudi narisali in izdelali malteški grb. 
Ta dežela nas  je zelo navdušila in  prepričani smo, da jo bo vsakdo sedaj znal poiskati tudi na zemljevidu. Mogoče 
pa jo bo kdo še kdaj obiskal. 

 
 
 

Planinci v objemu narcis - Ida Grobelnik 

 

Na planinski pohod smo poskušali znova in znova, saj nam je vreme vse od prve majske sobote pošteno nagajalo. 

A vztrajnost je bila poplačana. Skupaj s starši, dedki, babicami, smo se 21. maja povzpeli na Golico. Kraljica narcis  

se nam je predstavila v vsej svoji lepoti. Poleg čudovitega sončnega dneva smo doživeli lep pogled na zahodne 

Karavanke, del Julijskih Alp s Triglavom in sosednjo Avstrijo. 

Golica nas je očarala.  

Otroci, starši in mentorice planinskega krožka obeh šol se vodnikom Benu Podergajsu, Mirku Blazinšku in Hermini 

Stipčič  zahvaljujemo za vodenje in podarjen čas. Prav oni so »krivi«, da smo na naši šoli skoraj že vsi planinci in 

prav oni so poskrbeli za prave medgeneracijske izlete, kakršnih do sedaj še nismo izvajali. To so prijetna in 

zabavna druženja, ki se jih zelo veselimo. 
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Živimo hitro. Naša vsakdanja igra se imenuje »dajmo, dajmo…«. Gore pa počivajo nad tem nenehno priganjajočim 

svetom.  

Planinski pozdrav do naslednjega pohoda v novem šolskem letu. 

 

Ob mesecu Rdečega križa - Ida Grobelnik  
 
Živimo v času, ko je potreba po humanitarnih programih vse večja.  O tem nas ozaveščajo tudi predstavnice KO RK 
iz Nove Cerkve.  Ob tej priložnosti so nas  v ob tedna RK obiskale gospa Magda Kajzba, gospa Olga Močenik in 
gospa Katica Pešak, ki  delujejo na  področju prostovoljstva v naši KS.  Svoje izkušnje pa tudi nasvete so delile z 
našimi drugošolci. Ob mesecu Rdečega križa so predstavile dejavnosti  organizacije in nas razveselile še z darilom. 
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Zaključna ekskurzija drugošolcev – Ida Grobelnik 
 
Učenci drugega razreda centralne šole in podružnic so se 19. maja 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  so se 
odpravili še v Šoštanj, kjer so si ogledali vilo Mayer in spoznali življenje  meščanske družine nekoč. 
 
 
Na obisku pri sošolcu – Ida Grobelnik 
 
17. maja smo se odzvali povabilu Lanovih staršev in odšli na njihov dom. Lan nam je predstavil svoji želvi in še 
mnogo domačih živali, za katere zna dobro skrbeti. Nekaj časa smo preživeli tudi ob igri in nogometu . Hvala za 
povabilo, pogostitev in sodelovanje. 
 
 
Nastop na zaključni prireditvi tekmovanja za čiste zobke -  Petra Ofentavšek 
 
Na povabilo preventivne zobne sestre ge. Karoline Praprotnik sem s svojimi učenci 4. razreda  pripravila program 
za zaključno prireditev, na kateri so podelili priznanja učencem za najbolj čiste zobe v občini Celje, Štore, Dobrna 
in Vojnik. 
Pripravili smo pester kulturni program, ga glasbeno obarvali z našimi nadarjenimi glasbeniki in plesnimi 
skupinami. Prireditev sta 27.5. v Celju  povezovala vsestransko nadarjena Hana Ravnak in Ožbej Vačovnik Kotnik, 
ki je s svojimi šaljivimi opazkami zabaval vso dvorano kot nagajivi zobni škrat. 
Na naši šoli so bili zmagovalci drugošolci, ki so četrtošolce le za las premagali, ter si zasluženo ogledali prireditev in  
še film Angry Birds. 
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Intervju na VTV -  Petra Ofentavšek 
 
Naša učenca Hana Ravnak in Ožbej Vačovnik Kotnik sta bila povabljena na intervju v oddajo Dobro jutro na 
Velenjski televizijski studio. Spremljali sva ju razredničarka in preventivna zobna sestra ga. Karolina Praprotnik. 
Simpatična voditeljica ju je izprašala o zobni higieni doma in v šoli, prehranskih navadah in šolski zobni preventivi.  
Bila sta sproščena, zabavna in iskriva, takšna, kot sta tudi v razredu. Zelo smo bili ponosni na njiju.  
 
Tekmovanje Znam za več  – Damjana Ferlic 
 
V mesecu maju je za učence 2. in 3. razreda potekalo tekmovanje znam za več.  
V 2. razredu se je tekmovanja udeležilo 10 tekmovalcev, zmagovalec pa je postal Lovro Kok. V 3. razredu pa je 
tekmovalo 7 učencev, najuspešnejši je bil Gal Dernovšek. 
Zmagovalca sta prejela majico z logotipom  Lili in Bine, vsi sodelujoči pa njuno zapestnico. 
Vsem učencem čestitamo za pridno in uspešno celoletno sodelovanje pri pripravi na tekmovanje. 
 
Dan čebel - Sabina Penič 
 
V nedeljo, 22. 5. 2016, smo z ustvarjalno delavnici v okviru Turističnega društva Nova Cerkev sodelovali  na 
prireditvi ob dnevu čebel z ustvarjalno delavnico. Otroci so si lahko izdelali vsak svojo čebelico in se posladkali z 
medenim pecivom. 
 
 
Športni dan -  Damjana Ferlic, Mojca Buršič 
 
V sredo, 1. junija 2016, smo imeli zadnji športni dan. Odšli smo na sveže pokošen travnik v Vizore, kjer so se učenci 
razdelili v skupine in tekmovali v raznih štafetnih igrah.  
Na čudovitem travniku smo v igrah zelo uživali. 
 

 
 
Uvajalne urice za šolske novince - Sabina Penič 
 
V ponedeljek, 13. 6. in torek, 14. 6. so se odzvali povabilu na uvajalne urice naši novinčki, ki bodo jeseni prvič 
prestopili prag naše podružnične šole. V svoji sredini se veselimo 8 deklic in 6 dečkov. 
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Svoj pogum in samostojnost so pokazali že takoj na začetku, ko so se na dvorišču šole poslovili od svojih staršev in 
sami zakorakali v šolske prostore, Otroci, ki obiskujejo vrtec v Novi Cerkvi, so ostalim pokazali pot do učilnice 
prvega razreda. 
Preko različnih dejavnosti in iger smo se spoznali, povedali kaj zanimivega o sebi, prisluhnili pravljici, se naučili 
otroškega plesa, narisali sebe in po vseh teh aktivnostih je sledila prava šolska malica. Ker pa se v prvem razredu 
tudi igramo, smo oba dneva zaključili s prosto igro v kotičkih, saj se prav tam stkejo najlepša prijateljstva. 
Zdaj se prvega šolskega dneva veselimo vsi, otroci in jaz. 
 
 
Dan odprtih vrat - Damjana Ferlic  
 
19. junija je bil za tretješolce  in petošolce ter njihove starše malce drugačen dan kot običajno. Starši so skupaj z 
učenci prisostvovali in sodelovali pri predstavitvi  šolskega dne, ki smo ga imenovali Dan odprtih vrat. 
Ker se je bližal že zaključek šolskega leta, je bilo temu naravnan tudi ta učni dan. Skupaj smo izvedli uro likovne 
umetnosti, ga. Mojca Buršič je prikazala uro učenja angleškega jezika, v nadaljevanju pa smo za starše pripravili 
malce drugačni uri glasbe in slovenskega jezika in se tako s kulturnim programom poslovili od šolskega leta, ki je 
minilo v prijetnem druženju in sodelovanju dveh generacij. 
 
 

 
 
Dopoldne pri sošolcih – Ida Grobelnik 
 
21. junija so drugošolci preživeli zanimivo dopoldne. Pri sošolcu Gašperju so spoznavali življenje s konji. Preizkusili 
so se tudi v jezdenju. Bilo je zabavno in poučno. Dopoldne so zaključili pri sošolcu Žanu, kjer so se naužili igranja in 
okusnih pic. 
Dan kasneje smo pouk izvedli na Sorževi domačiji na prostem pod lipo. Spoznavali smo domačo pokrajino in delo 
na kmetiji. 
 
  
Orientacijski pohod - Ida Grobelnik 
 
V četrtek, 23. junija,  so imeli učenci naše šole zadnji športni dan. S pomočjo načrta so raziskovali predvsem gozd v 
bližini šole. Pohvaliti jih moramo, saj so se v naravi dobro znašli in uspešno reševali zastavljene naloge. 
 
Obiskali so nas petošolci z Dobrne - Petra Ofentavšek 
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V zadnjem tednu so nas obiskali še petošolci z OŠ Dobrna. Zelo dolgo smo se že veselili obiska, saj smo se za to 
srečanje dogovorili že septembra, ko smo šli peš iz Nove Cerkve na Dobrno. Pričakali smo jih z domačim čajem, 
sladoledom in veliko dobre volje. Z njimi smo se pomerili tudi v igri Med dvema ognjema in jih tudi premagali. 
Zmaga je bila toliko slajša, saj so bili letošnji prvaki na regijskem tekmovanju v Celju. Da pa poraz ne bi preveč 
bolel, pa smo poskrbeli za sladko presenečenje. 
 
Petošolci na obisku v Vojniku  - Damjana Ferlic 
 
V sredo, 22. junija 2016, so petošolci odšli  na  ogled šole Vojnik.  
Ogledali so si šolske prostore,  se družili  z bodočimi  sošolci in sošolkami ter se razvedrili s športnimi igrami v 
telovadnici. 
Želimo jih uspešen začetek novega šolskega leta. 
 
Dan državnosti - Sabina Penič 
 
24. junija 2016 so naši otroci še zadnjič prestopili šolski prag v tem šolskem letu. Zaradi gradbenih del v šolskih 
prostorih smo dopoldne preživeli v prostorih naše večnamenske dvorane.  
V času do malice so si otroci  ogledali film Lassie se vrača, ki jih je zelo navdušil.  
Po malici smo se spet zbrali na naši galeriji in uro posvetili državnemu prazniku. Predvajali smo našo slovenski 
himno in prisluhnili poslanici naše šolske ministrice.  
Petošolci so ob slikovnem gradivu predstavili, kako je pred 25. leti potekala osvoboditev Slovenije. Prvošolci, ki so 
si pri pouku izdelali slovenske zastave, pa so ob tej priložnosti ponosno plapolali z njimi. 
Za tem smo razdelili še spričevala, pohvale in priznanja ter se poslovili za dva meseca.  
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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