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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

 

»Biti učenec je prelepo! 

Odslej bodo dnevi tekli tako, 

da bom spoznaval vse več stvari: 

neznane predmete in nove ljudi. 

Biti učenec ni kar tako! 

Brez nas tudi šole ne bi bilo.« 
Z. Majcen 

 

 

 

Prvi šolski dan – Jelka Kralj 

 

Prvi šolski dan je naznanil konec počitnic. Prvošolčki, starši in učitelji smo ga pričakali »z metuljčki« v 

trebuhu. Otroci zato, ker so postali učenci, starši zato, ker bodo njihovi otroci prvič pričeli hoditi po novi 

poti modrosti in postajali iz leta v leto zrelejši in polni znanja. Učitelji pa smo postavljeni pred  nove 

izzive, kako učence dovolj dobro opremili z znanjem za življenje. Čeprav je ta dan povezan z mnogimi 

vprašanji in poln različnih občutkov, je najlepši dan vsakega prvošolca, starša in učitelja, ki poučuje v 

prvem razredu.  

Učiteljice prvih razredov so se prav posebej potrudile, da so otrokom pričarale prijeten prvi šolski dan.  V 

Socki so z go. Majo Kovačič in go. Leo Rezar prvošolčke slavnostno sprejeli otroci višjih razredov in jim 

pripravili igrico. V Novi Cerkvi jih je sprejela ga. Sabina Penič s pravljičarko, ki jim je dan pravljično 

obarvala. V Šmartnem v Rožni dolini sta jih sprejeli ga. Milanka Kralj in ga. Jelka Kralj z otroki 4. razreda, 

ki so jih s pesmijo in gibalno igrico popeljali  v 1. razred. Na centralni šoli  so jih pričakale gospe Urška 

Agrež, Simone Golež, Anka Krajnc in Jelka Kralj. Skupaj so odigrale lutkovno igrico Medvedek gre prvič v 

šolo. 

Znanje je največja naložba za življenje, zato želimo vsem prvošolcem, da ga pridobijo čim več. 

 

 

 

Kulturni dan v 8. razredu – Emilija Kladnik Sorčan   

   

V sredo, 13. 9. 2017, smo za osmošolci izvedli prvi kulturni dan na temo "Stare podobe Šentjurja". 

Učenci so obiskali Šentjur, ki ima bogato zgodovino in si ogledali tri muzejske enote: Muzej južne 

železnice, rojstno hišo družine Ipavec ter arheološko zbirko Zakladi Rifnika. 
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1. matematična delavnica – Leonida Godec 

 

V ponedeljek, 25. septembra 2017, je med 16. in 18. uro potekala prva matematična delavnica. 

Namenjena je bila učencem od 4. do 9. razreda. 57 udeležencev se je seznanilo z izbranimi vsebinami s 

področja logike in različnimi miselnimi igrami ter se tako pripravljalo na tekmovanje iz logike. 

Delo v posameznih skupinah so vodili Jure Štokovnik, Maja Drobnič Grosek, Petra Strnad Ermenc, Metka 

Klinc, Vilma Ošlak in Leonida Godec Starček. 

 

 

Sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek 

 

V sredo, 27. septembra 2017, je v zbornici OŠ Vojnik potekal prvi sestanek Sveta staršev v tem šolskem 

letu. Za predsednico Sveta staršev so prisotni soglasno izvolili go. Barbaro Mikuš Marzidovšek, za 

podpredsednika pa je bil izbran g. Aleksander  Jurčenko. Zapisnike vseh sestankov si lahko preberete na 

spletni strani OŠ Vojnik. 

 

 

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 

 

Prvi tehniški dan za učence šestih in sedmih razredov smo izvedli v ponedeljek, 2. oktobra 2017.  

Na tem tehniškem dnevu jim je najprej policist g. Bogdan Robnik povedal, kako pomembno je, da so v 

vozilu pripeti brez šolskih torb na rami, če tudi se ne peljejo daleč. Opozoril jih je tudi na to, da se po 

avtobusu ne sprehajajo, da imajo primerno obutev med vožnjo s kolesom oziroma kolesom s pomožnim 

motorjem. Poudaril je pomembnost pripenjanja z varnostnim pasom in uporabe čelade pri vožnji s 

kolesom ali kolesom z motorjem, odgovoril pa je tudi na vsa zastavljena vprašanja.  

Učenci šestih razredov so reševali pole za kolesarski izpit, risali geometrijske like, prav tako pa so si 

izdelali prometni znak iz papirja. 

Sedmošolci so si ta dan izdelali prometni znak iz lesa ter si ogledali zbirko starega kmečkega orodja ter 

kovačnico pri družini Ribič v Ivenci. Gospod Jože Ribič jim je pokazal postopek vročega kovanja in jim 

odgovarjal na zastavljena vprašanja. 
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Šolsko tekmovanje iz logike - Petra Strnad  

 

V četrtek, 28. 09. 2017, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju logike. Tekmovanja se je udeležilo 169 

učencev predmetne in razredne stopnje. Tekmovali so v kategorijah do tretjega razreda, 4. in 5. razred, 

6. in 7. razred ter 8. in 9. razred skupaj. V tretjem razredu sta učenca Anže Božnik in Evita Hebar osvojila 

vse možne točke, v 9. razredu pa je Andraž Hribernik izgubil le eno točko. Osvojenih je bilo 54 bronastih 

priznanj: 

 

1. razred 

Patrik Petek 

 

2. razred 

Ema Božnik 

Lina Vidič 

Tijan Kostanjšek 

Bine Poznič 

Maks Rojc 

Ajda Koprivnik 

Aleksej Jonak 

 

 

5. razred                                 6. razred                                     7. razred 

 

Luka Rojc 

Nika Založnik 

Nik Goručan 

Julija Štravs 

Gašper Krajnc 

Gal Dernovšek 

Hana Krušič 

Sara Selčan 

 

 

8. razred                             9. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petja Berk 

David Lisac 

Nika Krošelj 

Nik Vidmar Sotošek 

Hana Ravnak 

Nejc Kugler 

Jaka Jalšovec 

Galen Vasič 

Tia Brežnik 

Ana Polenik 

Matija Pesan 

Svit Dimović 

Špela Ramšak 

Eva Kovač 

Aljaž Bratušek 

Jan Mernik 

Beti Kočet 

Urh Videčnik 

Vid Benčina 

Saša Špegelj 

Pina Berk 

Andraž Hribernik 

Lara Vozlič 

Luka Lamprečnik 

Ava Boštjančič 

Urh Čeperlin 

Erik Senegačnik 

3. razred 

Anže Božnik 

Evita Hebar 

Ana Marguč 

Jaka Bekovič 

Nana Pantner 

Neja Založnik 

Tjaša Šteklič 

Tinkara Štravs 

   

  4. razred 

Peter Bevc 

Žak Krajcar 

Žana Gostenčnik 

Vid Lebič 

Alina Crnčec 

Matej Majdič 

Nika Kramar 

Jon Jurčenko 

Črt Vraneševič 

 

Vojč - XIII - 6



Na državno tekmovanje se avtomatsko uvrstijo prvo uvrščeni učenci od 7. do 9. razreda. Našo šolo bodo 

na državnem tekmovanju zastopali: 

7. razred 

Matija Pesan 7. d 

Svit Dimović 7. b 

 

8. razred 

Beti Kočet 8. b 

Urh Videčnik 8. c 

 

9. razred 

Andraž Hribernik 9. a 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 

Policist na obisku - Ida Grobelnik 

V četrtek, 21. septembra, je drugošolce obiskal policist. Z učenci se je odpravil na poučen sprehod proti 

centru vasi. Med potjo jih je opozarjal na pravila varne hoje po pločniku in po cesti brez pločnika. 

Preizkusili so se še v pravilnem prečkanju ceste. 

 

 
 

Pohod po vaseh Krajevne skupnosti Nova Cerkev – Ida Grobelnik 

 

22. septembra smo prehodili kar nekaj kilometrov po vaseh naše KS. Pot nas je vodila skozi Polže, Vizore, 

Landek in Vrbo pa vse do sosednje občine Dobrna. Tam smo še imeli prav dovolj moči za kepico 

sladoleda in tekmo med dvema ognjema z učenci OŠ Dobrna.  Preživeli smo čudovito in težko 

pričakovano sončno dopoldne. 

 

 

Nastop za starejše krajane - Damjana Ferlic  

V soboto, 23. septembra 2017, so učenci folklorne skupine naše šole nastopili na Srečanju starejših 

krajanov v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi. Letošnje leto so predstavili splet pastirskih iger in plesov z 

naslovom Pastirji se imamo fajn, pri čemer najbolj lepo zveni piščal ali flavtica, zato smo za pomoč pri 

spremljavi prosili učiteljico gospo Vesno Kotnik. Zahvaljujemo se tudi članicam Karitasa za  pogostitev 

plesalk in plesalcev ob koncu našega nastopa. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 

Prvi šolski dan – Maja Kovačič 

Prvi september je bi za naši šest prvošolčkov prav poseben dan. To je bil njihov čisto prvi prvi šolski dan. 

V šolo so prišli nasmejani in polni pričakovanj. Učenci drugega, tretjega, četrtega in petega razreda so jih 

toplo sprejeli s pesmijo. Zapeli so jim šolsko himno. Pozdravile so jih še učiteljice Maja, Lea, Sabina, 

Suzana in Maja ter šolska svetovalna delavka Nina Smerke. Skupaj smo jim izrekli dobrodošlico, jim 

zaželeli, da bi se med nami dobro počutili in veliko novega naučili. Prvošolčke je obiskal tudi poštar 

Amadej in jim prinesel veliko sestavljanko. Le-to so s skupnimi močmi sestavili in tako opravili svojo prvo 

šolsko nalogo. Sprejeli smo jih v šolsko skupnost OŠ Vojnik in jim podarili darilca. Dobili so rumene 

rutice, da bodo v prometu dobro vidni,  diplomo ter kapico s šolskim logotipom. Ogledali so si lutkovno 

igrico Lili in Bine gresta v šolo, ki sta jo za njih zaigrala Sara Selčan  in Leon Lončarevič Videtič, učenca 

petega in četrtega razreda . Na koncu pa so se naši prvošolčki posladkali še s slastno tortico. 

 

 

 
 

Varno v prometu  – Lea Rezar 

V petek, 8. 9. 2017, je učence prvega in drugega razreda obiskal rajonski policist Danilo Ungar. Učencem 

je predstavil varno pot v šolo, oblačila, primerna za promet,  rumene rutice, odsevnike, policijsko osebno 

opremo … 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 v avtomobilu sedeli zadaj, v otroških sedežih, in da bodo pripeti z 

varnostnim pasom, na poti v šolo in iz nje pa bodo nosili rumene rutice. 
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Obiskal nas je župan – Lea Rezar 

V četrtek, 21. 9. 2017, je prvošolčke na naši šoli obiskal župan občine Vojnik gospod Branko Petre z višjo 

svetovalko za investicije za šolstvo gospo Vesno Poteko. Prvošolčkom sta podarila fotografije v spomin 

na prvi šolski dan, jim zaželela lepo in uspešno šolsko leto, z njimi pokramljala in si ogledala našo 

podružnico. 

 

Nastop za starejše krajane v Novi Cerkvi – Sabina Javornik  

Učenci naše šole so se z veseljem odzvali povabilu župnijske Karitas za sodelovanje na srečanju starejših 

krajanov v Novi Cerkvi. V pestrem programu so se predstavili s pesmijo Mali potepuh, ki je odlično 

zvenela ob spremljavi flavt. V nadaljevanju pa so s plesom na Kekčevo pesem marsikomu narisali 

nasmeh na obraz. Krajani si vedno z veseljem ogledajo nastope učencev, učenci pa vsako leto znova radi 

pokažejo, kaj znajo.  

 

Naravoslovni dan - Zdravi zobki ob zdravi prehrani -  Maja Kovačič  

Učenci prvega in drugega razreda so imeli v petek, 29. 9. 2017, naravoslovni dan. Obiskali sta nas zobni 

sestri Barbara Krajnc in Senta Kahvedžič, ki sta pripravili zgodbico, ob kateri so otroci spoznali, kako 

pomembna je skrb za zdrave zobe. Teorijo so nato podprli še s prakso in se zobke naučili tudi pravilno 

umivati. Pogovarjali so se o zdravi prehrani in o tem, kako to, kar pojemo, vpliva na naše zobe.  

Odpravili smo se še v Zdravstveno postajo Vojnik, kjer je naše zobke pogledala se zobozdravnica. 

Zobnima sestrama  se najlepša zahvaljujemo za zanimiv in poučen dan. 

 

 

 

DEJAVNOSTI  NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 

Šolska vrata so se ponovno odprla – Milanka Kralj 

September je tu in šolska vrata so se ponovno odprla. Šolo bo letos obiskovalo 46 učencev, od tega 13 

prvošolcev, ki so se  prvič podali na šolske dogodivščine. 

Prvi dan so z njimi v šolo prišli tudi starši, četrtošolci so za njih pripravili krajši program. Prvošolce bosta  

skozi šolsko leto spremljali ga. Milanka Kralj in ga. Jelka Kralj, ki sta jih prvi šolski dan pozdravili skupaj s 

pomočnico ravnateljice ga. Natašo Čerenak in jih seznanili s prvimi podatki.  

Prvošolci in njihovi starši so prvi šolski dan šolo zapustili z nasmehom na obrazu in prepričana sem, da se 

veselijo šolskih izzivov in dogodivščin , ki jim jih bo prineslo leto. 

 

    

 

 

 

 

 

 

       

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

»Čebela posrka nektar iz cvetlice. 
Buden človek izlušči znanje iz dogodka.« 

/E. Škobalj/ 
 
Za nami sta dva meseca pouka, teden otroka, jesenske počitnice … 
Veliko lepih dogodkov se je pri nas zvrstilo v tem času. O njih vam poročamo v tej številki Vojča. 
Prijetno branje vam želimo. 
 
 
Projekt Mirno morje – Nataša Potočnik 
 
Projekt je potekal od 16. 9. do 23. 9. 2017 v okolici Splita. 
Udeležili so se ga Eva Kovač, Nik Svrzin, Tadej Žavski ter 
učiteljica Nataša Potočnik. Na jadrnici smo bili skupaj s petimi 
učenci iz Slovenskih Konjic in spremljevalko Manco Macuh ter 
skipperjem Robertom Filipičem. 
Vesela sem, da smo kljub slabemu vremenu preživeli lep teden 
na jadrnici. Skupina otrok, ki smo jih združili, se je lepo 
razumela, vedno so bili skupaj, spoštovali so vse dogovore, med 
seboj in do vseh odraslih so bili spoštljivi. 
Hvala vsem donatorjem, občini Vojnik, Lions klubu Slovenske Konjice, Osnovni šoli Vojnik, podjetjem Arami, 
Fegy, Kabis in Duseti, da so nam omogočili sodelovanje na projektu.  
 
Četrtošolci so raziskovali v naravi – Lidija Eler Jazbinšek 
 

 
V jesenskem času so se vsi četrtošolci skupaj s petošolci POŠ 
Šmartno   udeležili planinske šole v naravi.  Za nekatere je bil 
to prvi daljši samostojni odhod od doma. 
 
V planinski šoli so pridobivali številne veščine, ki jim bodo 
spremljale v vsakodnevnem življenju,  med njimi pospravljanje 
in postiljanje postelje, priprava mize in pribora. Seznanjali so 
se s spretnostmi različnih športov,  kot so lokostrelstvo, 
plezanje, varno pohodništvo… 
 
 

Pestremu naboru aktivnosti smo v letošnjem letu 
dodali še  ustvarjanje z volno in seznanitev s postopkov 
filcanja ali polstenja.  
 
Otroci so se v naravnem okolju učili orientacije, 
raziskovali vodo in izdelali mlinček. 
Neposreden stik z naravo in učenje v njem je otrokom 
ponudilo priložnost, da so opazovali pojave v njej, 
bogate barve in spremembe ter se učili spoznavati 
gozdne sadeže in gobe, ki jih je letos jesen bogato 
obrodila. 
 
Vsako  druženje takšne vrste  otroke še bolj poveže  med sabo in omogoči, da razvijajo dobre odnose, si med 
seboj pomagajo in se družijo v igri, učenju ter spodbujajo pri pridobivanju novih veščin. 
 
        

Vojč - XIII - 12

http://193.2.12.193/fotogalerija/index.php?spgmGal=04_-_LETOŠNJE_ŠOLSKO_LETO_-_2017-2018/08-Gorenje_2017_-_planinska_šola_v_naravi_(matična_šola)&spgmPic=53&spgmFilters=#pic
http://193.2.12.193/fotogalerija/index.php?spgmGal=04_-_LETOŠNJE_ŠOLSKO_LETO_-_2017-2018/08-Gorenje_2017_-_planinska_šola_v_naravi_(matična_šola)&spgmPic=28&spgmFilters=#pic


 

 

Medobčinsko tekmovanje v košarki – Robert Suholežnik 
 
V mesecu oktobru je bil čas za začetek košarkarskih tekmovanj starejših dečkov in deklic. Ekipo dečkov so 
zastopali Miha Čakš, Matic Marčič, Rok Vranc, Erik Senegačnik, Gal Podergajs, David Čadej, Florian Plankl, Nejc 
Zakonjšek, Luka Ravnak, Ambrož Rihtar in Luka Lamprečnik. Ekipo deklic so zastopale Lara Strgar, Eva Slana, 
Asibe Islamaj, Tjaša Tržan, Neža Rošer, Nika Kuntič, Ingrid Kotnik, Nastja Borinc, Severina Štante, Eva Majcen, 
Sara Jevšenjak in Ana Vranc. Ekipa deklic je osvojila četrto mesto, ekipa dečkov pa tretje mesto. Vsem 
sodelujočim čestitamo za zastopanje naše šole. 
 
Rastem s knjigo – Ivanka Krajnc 
Branje je temeljnega pomena za človeka in človeštvo, za vsesplošen napredek, žal pa zadnje čase zelo upada. 
Na naši šoli mu zaradi tega posvečamo veliko pozornosti. Zelo skrbno izbiramo naslove knjig, ki jih prebiramo 
skupaj z učenci in tudi s starši. Da bi ohranjali ali večali ljubezen do branja, se vključujemo tudi v razne 
projekte, ki to dejavnost povečujejo. Eden takih je tudi nacionalni projekt Rastem s knjigo, v katerega smo 
vključeni že od vsega začetka.. Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, 
najprej zgolj za osnovne, kasneje pa še za srednje  šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je 
začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Na naši šoli ga izvajamo v 7. razredu in mu posvetimo kar veliko časa.  
V okviru dejavnosti del knjižnično-informacijskih znanj v 7. razredu ga povežemo tudi s tradicionalnim 
kulturnim dnevom, katerega tema je  Rastem s knjigo, obisk Fotografskega ateljeja Josipa Pelikana in obisk 
Muzeja novejše zgodovine Celje.  
Najmanj dve uri pred kulturnim dnevom so učenci preživeli v šolski knjižnici, kjer so spoznali temo kulturnega 
dne, okvirni načrt dela, vrste knjižnic, osnove fotografskega ateljeja in muzeja. To se je izkazalo za zelo 
pozitivno, saj so se učenci tako na kulturni dan pripravili in na njem potem dobro sodelovali.  
V šolski knjižnici so med drugim tudi iskali podatke o pisatelju Mihi Mazziniju in si ogledali  zanimiv 
videoposnetek o njem. V eni izmed ur smo se z učenci pogovarjali o pomenu branja in nastali so lepi pisni 
izdelki, ki smo jih v knjižnici tudi razstavili. 
 
V mesecu oktobru smo izvedli tudi kulturni dan z 
naslovom Rastem s knjigo. Učence je v Celje, kjer se je ta 
dan odvijal, spremljalo 8 učiteljev. Med njimi so bili vsi 
učitelji slovenščine na naši šoli, knjižničarka, ki vodi 
projekt in še nekaj drugih. Učitelji slovenščine in 
knjižničarka zato, ker se tema tega kulturnega dne 
navezuje tako na KIZ kot slovenščino v 7. razredu in 
medpredmetna povezava tukaj uspešno poteka že vsa 
leta. Kasneje jih na posameznih delavnicah v muzeju in v 
splošni knjižnici v Celju sprejmejo in vodijo vodniki ali pa 
knjižničarke, učitelji spremljevalci pa smo tudi tukaj ves 
čas z učenci.  
 
Kulturni dan se je tudi letos izkazal za uspešnega, saj so učenci na njem osvojili veliko novih znanj. V dar so v 
knjižnici prejeli knjigo Zvezde vabijo avtorja Mihe Mazzinija, ki smo jo uvrstili že v začetku šolskega leta na 
seznam domačega branja,vse ostale iz prejšnjih let pa v priporočilo za bralno značko. Učenci so jo knjigo hitro 
prebrali, saj je tematika izjemno zanimiva in aktualna.  
Ustvarjanje lažnih profilov ter nadlegovanje preko njih je učencem znano, soočanje s problemi, povezanih z 
internetom in sodobnimi tehnologijami, pa mnogo manj, zato smo nadgradnjo projekta usmerili tudi v to smer. 
Pri urah slovenščine  so sledili pogovori in debate o knjigi, ki so jo učenci dobili v dar in prebrali za domače 
branje, ustvarjanje različnih literarnih prispevkov, pogovori o knjigah s podobno tematiko, o prijateljstvu, o 
varni uporabi spleta in sodobni tehnologiji, ozaveščanje o nevarnostih spleta ter osveščanje o posledicah 
nepravilnega delovanja.  
V knjižnici je na ogled tudi razstava izdelkov, ki so jih učenci ustvarili v okviru tega projekta, ter nekaj foto 
utrinkov s te dejavnosti.  
Izbor knjig v projektu Rastem s knjigo je izvrsten, tematika zelo sodobna, zato bomo z njim v naslednjih letih še 
nadaljevali. Branje se bo z letošnjo knjigo Zvezde vabijo prav gotovo povečalo.  
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Ogled vojniških podjetij za učence osmih in devetih razredov – Urška Kovač Jurčenko 
 
V sodelovanju z vojniškim Klubom podjetnikov oz. g. Amadejem Bastlom je bil v sredo, 25. 10. 2017, in v 
četrtek, 26. 10. 2017, organiziran dan odprtih vrat v vojniških podjetjih Alba d. o. o., Čepin d. o. o., Kolar Dejan 
s. p. in Šeško d. o. o.. Namen dneva odprtih vrat je bil, da učenci osmih in devetih razredov bolje spoznajo 
različne poklice, podjetništvo, se udeležijo delovnih procesov pri podjetnikih v naši občini ter tako pridobijo 
boljšo predstavo o posameznih poklicih in delovnih procesih v praksi. Na dan odprtih vrat so bili vabljeni učenci 
8. in 9. razreda skupaj s svojimi starši, zato so bili ogledi v popoldanskem času, to je ob 16. uri. Na ogled 
posameznega podjetja se je lahko vključilo 15 učencev. Vsem podjetjem in njihovim direktorjem se iskreno 
zahvaljujemo, da so bili pripravljeni odpreti vrata svojih podjetij in sprejeti naše učence. Hvala tudi g. Amadeju 
Bastlu za koordinacijo in organizacijo. 
 
Tehniški dan za učence osmih razredov – Urška Kovač Jurčenko 
V četrtek, 5. oktobra, smo za učence osmih razredov na šoli pripravili tehniški dan, ki smo ga poimenovali 
»Karierni dan«. Namen dejavnosti v okviru kariernega dne na šoli je bila krepitev zavedanja o vseživljenjski 
karierni orientaciji in razvoj spretnosti za lažje samostojno odločanje pri učencih o njihovi poklicni in nadaljnji 
izobraževalni poti.  
 

Tematske delavnice na šoli so 
potekale štiri šolske ure, učenci so 
se razdelili v štiri skupine in krožili 
po delavnicah tako, da so bili vsi 
deležni vseh vsebin. Prva delavnica 
je bila tematsko usmerjena v 
širjenje poznavanja različnih 
poklicev, druga v spoznavanje 
značilnosti poklicev s pomočjo 
urejanja in primerjanja. V tretji 
delavnici so učenci s pomočjo 
osebnega kolesa in samoanalize 
swot spoznavali samega sebe, 

svoje sposobnosti, interesna področja, ugotavljali primernost posameznega poklica zanje ipd. Četrta delavnica 
pa je bila namenjena temu, da učenci skozi igro, npr. Activity poklicev, Spopad poklicev… na igriv način 
razmišljajo o različnih poklicih.  
 
Okrogla miza »izbira poklica – izziv za prihodnost« - Urška Kovač Jurčenko 
 
V četrtek, 19. oktobra, je na šoli potekala okrogla miza na temo »Izbira poklica – izziv za prihodnost«. Okrogle 
mize so se kot gostje udeležili mag. Alenka Rumbak, direktorica ZRSZ OS Celje, Lena Korber, direktorica in 
lastnica podjetja Agencija NERA, Ivan Robačer, direktor podjetja Domofinal in mag. Tatjana Štinek, samostojna 
svetovalka OOZ Celje, ki je tudi vodila okroglo mizo.  
Gostje so na srečanju učencem osmih in devetih razredov naše šole predstavili različne poklicne poti, 
predstavili podatke o zaposljivosti posameznih poklicev, spregovorili o deficitarnih poklicih in poklicih 
prihodnosti, podali informacije o različnih štipendijah ipd. Učenci, ki so se udeležili okrogle mize, so tako prejeli 
obilo koristnih informacij in napotkov, da bodo lažje ustrezno načrtovali svojo poklicno pot in pa, da se bodo 
vključili v ustrezen srednješolski program, ki jih bo pripeljal do tega cilja. 
 
Državno tekmovanje iz logike - Petra Strnad Ermenc  
 
V soboto, 21. 10. 2017,  je na Osnovni šoli Frana Roša v Celju potekalo državno šolsko tekmovanje v znanju 
logike. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci naše šole. Tekmovali so: Matija Pesan, Špela Ramšak in  Svit 
Dimović (vsi 7. razred), Beti Kočet in Urh Videčnik (oba 8. razred) in Andraž Hribernik iz 9. razreda. Špela, Svit, 
Beti in Urh so osvojili bronasto priznanje. Andraž in Matija pa sta osvojila zlato priznanje. Tekmovala je tudi 
naša bivša učenka Pia Vrečko, ki je osvojila 1. mesto v kategoriji 8. razredov in s tem seveda tudi zlato 
priznanje. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke. 
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Naravoslovni dan v 7. razredu – Tatjana Hedžet  
 
V torek, 3. oktobra 2017,  je za učence sedmih razredov potekal naravoslovni dan v Živalskem vrtu Ljubljana. 
Učenci so imeli voden ogled s strokovnim vodstvom in delavnici, kjer so spoznavali značilnosti živali, njihova 
ogrodja… Živali so lahko prijeli in pobožali, nekateri so imeli celo kačo okrog vratu. 
Spoznali so delo oskrbnikov in se polni novih vtisov in spoznanj vrnili v Vojnik. 

 

 
 
Naravoslovni dan v 8. razredu – Tatjana Hedžet 
 
V ponedeljek, 2. 10. 2017, so imeli osmošolci naravoslovni dan. Merili so prostornino teles, maso snovi, 
ploščino dlani, šteli zrna na koruznem storžu, določili maso koruznih zrn, računali gostoto snovi in rokovali z 
merskimi pripomočki ter se urili v eksperimentiranju. 
 
Gledališke predstave – Maša Stropnik 
 
Šolski sklad vsako šolsko leto pokrije strošek vsaj ene predstave za otroke. Ob tednu otroka so si tako otroci 
prve triade ogledali gledališko predstavo O dimnikarčku, ki je srečo iskal. Izvedla jo je pravljičarka Renate. Ker 
so bili v času tedna otroka četrtošolci v šoli v naravi, so si gledališko predstavo Zvezdico zaspanko v izvedbi KUD 
Zarja učenci druge triade ogledali šele konec oktobra. Obe predstavi so si ogledali tudi učenci naših podružnic. 
Predstava za učence predmetne stopnje je planirana v prihajajočih mesecih. 

 

 
 
Komemoracije – Emilija Kladnik Sorčan 
 
Na zadnji šolski dan pred jesenskimi počitnicami se učenci in učitelji OŠ Vojnik tradicionalno udeležijo 
komemorativnih slovesnosti na različnih lokacijah. 27. oktobra so učenci 5. razreda pripravili kulturni program 
pod vodstvom Ivanke Krajnc na Dobrotinu. Nagovor je imela gospa Lidija Eler Jazbinšek.  
Ob spominskih obeležjih padlih domačinov v središču Vojnika pa so učenci predmetne stopnje prisluhnili 
kulturnemu programu, ki ga je pripravil Gregor Palčnik. Sodeloval je tudi mladinski pevski zbor in učenci - 
instrumentalisti. Nagovor župana Branka Petreta je mlade spomnil na pomen spoštovanja življenja, miru in 
domovine. 
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Sestanek za starše učencev šestošolcev – Olga Kovač 
 
5. oktobra 2017 smo za starše učencev šestošolcev organizirali roditeljski sestanek. Predstavili smo jim 
organiziranost, potrebno opremo in ceno zimske šole v naravi. 
Učitelji športne vzgoje so jim predstavili tudi način izbiranja smuči, smučarskih čevljev in dolžino palic. Staršem 
smo svetovali nakup smučarske opreme na sejmu rabljene smučarske opreme, ki bo v novembru v dvorani 
sejmišča Golovec. O podrobnostih izbire opreme in fizične priprave otrok bodo učitelji seznanili tudi otroke v 
okviru pouka športne vzgoje. 
Na skupnem sestanku smo staršem lahko odgovorili na njihova vprašanja in prisluhnili njihovim dilemam. 
 
 
Naravoslovni dan v 6. razredu  – Rebeka Žagar  
 
4. oktobra  2017 je potekal prvi naravoslovni dan za učence šestega razreda. Delali so v petih delavnicah. 
Spoznali so teorije, kako je nastala Zemlja, pogovarjali so se o vulkanih, ki jih lahko srečamo po svetu in tudi 
sami izdelali mini vulkane. Poučili so se o nastanku in vrstah kamnin in s poskusi določali različne vrste kamnin 
ter delali z e-gradivom.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Športni dan – Maja Kovačič 
 
Na podružnici smo teden otroka začeli kar s športnim dnem. V ponedeljek, 2. 10. 2017,  smo izvedli prvi športni 
dan, kjer so se učenci preizkusili v atletskih disciplinah: tek na 60 m, tek na 600 m, skok v daljino, skok v višino 
in met žogice. 
Učenci so drug drugega  spodbujali in navijali čisto za vsakega. Ne glede, da so bili nekateri učenci bolj uspešni 
kot drugi, so prav vsi ugotovili, da je važno sodelovati in ne zmagati.  
 
Obisk policistov in predstavitev njihovega dela  – Lea Rezar 
 
V tednu otroka smo se učenci in učiteljice POŠ Socka odpeljali v Novo Cerkev polni pričakovanj, saj so nas tam 
čakali policisti. Predstavili so nam njihova vozila in opremo. Povedali so nam, v katerih primerih se določena 
oprema in vozila uporabljajo. Za učence je bilo zagotovo zelo zanimivo, ko so lahko šli v prostor v policijskem 
kombiju, kjer vozijo prestopnike. Učenci so se tudi »prelevili« v policiste na motorju. Najbolj pa jim bo v 
spominu ostal policijski pes, ki je s svojo predstavo pokazal, da je res zelo izšolan in discipliniran. Polni novih 
informacij in doživetij smo se vrnili v Socko. 
 
Naravoslovni dan v 3. razredu  – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V sredo, 4. 10. 2017, in v četrtek, 5. 10. 2017,  smo imeli 
tretji razredi naravoslovni dan na turistični kmetiji 
Razgoršek v Zavrhu nad Galicijo. Ogledali smo si 200 let 
staro kmečko hišo s črno kuhinjo in se odpravili v 
preteklost naših dedkov in babic. Preizkusili smo se v 
različnih delavnicah. Izdelali smo zapestnice iz ličja, pletli 
košarice iz vrbovih šib, si pripravili zeliščne namaze, na 
palicah pekli kruh ob ognju in si izdelali naravno milo. 
Preizkusili smo se tudi v hoji s hoduljami in tiho opazovali 
jelene v ogradi. V čudovitem, sončnem, jesenskem dnevu 
smo se v šolo vrnili polni novega znanja in nepozabnih 
izkušenj. 

 
 
Kino v šoli – Maja Kovačič 
 
Da je teden otroka res pravi teden naših otrok, smo imeli v šoli pravi kino. Otroci so pripravili učilnico, izdelali 
kino karte, učiteljice pa so spekle kokice. Ko smo se vsi udobno namestili, smo si ogledali sinhronizirano risanko 
Viktor in Balerina. 
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Bodimo prijatelji – Maja Kovačič 
 
V petek, 6. 10. 2017, smo se učenci prvega, drugega in tretjega razreda odpeljali v Novo Cerkev, kjer nas je 
čakala Pravljičarna z igrico Bodimo prijatelji. 
V pravljici nas je obiskal ježek Pik, ki se je do nedavnega igral s svojimi gozdnimi prijatelji. Ko pa je dobil tablico, 
za njih ni imel več časa. Na koncu je ugotovil, da v resničnem življenju štejejo le pravi prijatelji in ne tisti, ki smo 
jih spoznali prek interneta. 
Otroci so v igrici uživali, saj so lahko v njej tudi aktivno sodelovali. 
 
 
Evakuacijska vaja v sodelovanju s PGD Socka – Lea Rezar 
 
Ker je mesec oktober mesec požarne varnosti, smo tudi letos imeli evakuacijsko vajo. Pri sami evakuaciji smo 
sodelovali otroci vrtca, šole in zaposleni. Da se je vse srečno končalo, so poskrbeli gasilci PGD Socka. 
Po uspešni evakuacijski vaji smo si ogledali gasilski dom, oblačila gasilcev in kako je vsa oprema pospravljena. 
Otroci  so lahko poskusili gašenje z vodo in ročnikom. Nato smo se peljali z gasilskimi vozili po vasi in se 
posladkali s priboljškom, ki so nam ga pripravili gasilci. Vsem gasilcem PGD Socka se najlepše zahvaljujemo za 
izvedeno vajo. 
 

 
 
Komemoracija na Veliki Ravni – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V četrtek, 26. 10. 2017, smo v sodelovanju z Občino Vojnik in z organizacijo ZB za vrednote NOB pri 
spominskem obeležju na Veliki Ravni izvedli komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve. Pripravili smo krajši 
kulturni program, učenci pa so v spomin na padla borca prižgali tudi svečke in položili cvetje. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
Teden otroka - Petra Ofentavšek 
 
Ob tednu otroka smo želeli našim učencem ponuditi kar nekaj izvenšolskih dejavnosti, za katere smo menili, da 
jim bodo všeč. 
Povabili smo članice Turističnega društva Nova Cerkev, ki so nam pripravile delavnice, na katerih smo izdelovali 
volnene obeske in dežnike. Pekli smo palačinke z go. Ireno Kraljič in go. Barbaro Ribič, ob kokicah pa smo si 
ogledali film Impijev otok. 
Naslednji dan so k nam prišli policijski psi in njihovi vodniki, policist na motorju in »policijska marica«. V goste  
so prišli tudi učenci in učiteljice iz Socke, da smo si skupaj ogledali njihov zanimiv program.  Naslednji dan so 
učenci 3. razreda imeli naravoslovni dan na kmetiji Razgoršek, ostali pa smo imeli delavnice po razredih (peka 
kruha, likovne delavnice). Zadnji dan smo imeli na obisku Pravljičarno s pravljico o ježku in njegovih prijateljih. 
Zopet pa smo povabili učence iz sosednje šole Socka in seveda tudi naše najmlajše iz Vrtca Mavrica. Zadnja 
aktivnost pa je bila plesna delavnica, ki jo je izvedla naša zunanja sodelavka ga. Monika Jurgec iz plesne šole Jay 
dance. Učenci so neizmerno uživali ob norih ritmih slovenske in tuje zabavne glasbe.  
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Prvi planinski pohod – Ida Grobelnik 
 
V soboto, 7. oktobra, smo se člani planinskega krožka povzpeli na Čemšeniško planino, ki je s svojimi vrhovi 
med posavskimi hribi zelo mogočna gora. Na vrhu planine so nas pričakali planinski dom, igrala in kosilo na 
prostem. Ob povratku skozi Trojane nismo pozabili na sladoled in krofe. Ves dan nas je spremljalo sonce. Hvala 
vsem spremljevalkam in gospodu Mirku Blazinšku za varno vodenje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peka pirinega kruha – Ida Grobelnik 
 
Iz 2. razreda je v tednu otroka zadišalo po slastnem, sveže 
pečenem kruhu. Posebnost je bila ta, da smo piro v učilnici 
zmleli sami. Mleli smo jo v mlinu na kamne. Namesto kvasa 
smo moki dodali vinski kamen. Kruh je bil odličen, predvsem 
pa zdrav. 
 
 
 
Naravoslovni dan – Ida Grobelnik 
 
V sredo, 25.10., smo dopoldne preživeli s preventivno sestro ZD Celje. Pogovarjali smo se o zdravi prehrani in 
ponovili pravilno umivanje zob. Dejavnosti smo zaključili s pregledom zob v ZD Vojnik. Trudili se bomo, da nam 
bo iskren in bleščeč nasmeh čim večkrat polepšal dan. 
 
Komemoracija - Mojca Buršič 
 
26. 10. 2017 so se učenci s kratkim kulturnim programom poklonili padlim borcem, našim prednikom in 
sokrajanom. K spomeniku v središču kraja so položili cvetje in prižgali svečke. Komemoracije so se udeležili tudi 
predstavniki Zveze borcev in predstavniki Občine Vojnik, ki so nagovorili šolarje in zbrane krajane. Borci so 
nastopajoče in tudi vse ostale šolarje pogostili s sladkim presenečenjem. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Pester oktober na naši šoli – Milanka Kralj 
 
Mesec oktober je bil pester in bogat z raznoraznimi dogodki. Kot vsako leto je se je mesec začel s tednom 
otroka, ki je bil bogat z različnimi dejavnostmi. 

 V ponedeljek, 2. 10., smo imeli tehniški dan na temo jesenskih delavnic. Učenci so ustvarjali raznimi 
materiali in s tem urili ročne spretnosti in burili domišljijo. 
 

 V torek, 3. 10.,  nas je obiskal policist in nas seznanil s pravili varne hoje v prometu. 
 

 V sredo, 4. 10., smo se z učenci 3. razredov podali na poučno kmetijo Razgoršek, kjer so nas srčno in 
toplo sprejeli  in nas skozi dan popeljali od delavnice do delavnice, ene zanimivejše do druge. Za 
zaključek in piko na i, smo si spekli kruhke ob tabornem ognju in nanj namazali skutin zeliščni namaz, 
katerega smo izdelali sami v eni od delavnic. Hvala članom kmetije Razgoršek, bilo je nepozabno. 
 

 Četrtek, 5.10., smo se ob čudovitem sončnem 
dnevu podali na pohod proti gospe Ivanki 
Brežnik, ki nas je z nasmehom na obrazu sprejela 
in nas obogatila z znanjem o bučah, s katerimi se 
je skozi leto ukvarjala. Pripravila je čudovito in 
zanimivo razstavo ter nas pogostila z domačim 
pecivom in domačim sokom. Za spomin pa nas je 
opremila še z okrasnimi bučkami. Bilo je 
čudovito. Hvala gospe Brežnik. 
 

 V petek, 6.10., pa smo si učenci 1. triade ogledali 
pravljico v Kulturnem domu v Vojniku z naslovom 
Kaj je sreča. 
 

 Od 9. do 13. oktobra so imeli tretješolci plavalni tečaj v Golovcu. Z veliko dobre volje in vztrajnosti so 
vsi tretješolci zelo dobro opravili tečaj in vsak zase osvojili diplomo plavalca. Čestitam, tretješolci! 
Četrti in peti razred pa so se je v tem tednu mudili na Gorenju nad Zrečami, kjer so imeli planinsko šolo 
v naravi. Imeli so čudovit teden, poln raznoraznih aktivnosti , ki so jim obogatili znanje (pohodi, 
plezanje, lokostrelstvo …). Skozi cel teden jih je spremljalo sonce in naredilo teden še toliko bolj 
čaroben. Stkala so se tudi nova poznanstva, saj so učenci sodelovali s prijatelji iz Nove Cerkve. 
 

 18. 10., pa je sledil nov dan dogodivščin, prepleten s pohodom, soncem in kostanji. Imeli smo namreč 
tradicionalno srečanje podružničnih šol na kmetiji Langeršek. Gospod in gospa sta nas že pričakala s 
pečenim in kuhanim kostanjem, ki smo si ga z užitkom privoščili, nato pa smo se zapletli v klepet in igro 
s prijatelji iz podružničnih šol. Dan je kar prehitro minil, zahvalili smo se gostiteljema, se poslovili in že 
odhiteli v dolino. 
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 V petek, 19.10., pa so se v Vojnik v Kulturni dom odpravili učenci  četrtega in petega razreda ter si 
ogledali gledališko igro Zvezdica Zaspanka KUD Zarja. 
 

  V soboto, 21. 10.,  smo s plesalci in pevci popestrili srečanje starejših občanov in jim s svojim plesom 
in pesmijo pričarali nasmeh na obraz. 
 

 V sredo, 25. 10., so se pri nas v šoli oglasili gasilci Gasilskega društva Šmartno v Rožni dolini. Predstavili 
so nam uniforme in delo gasilcev, nagradili najboljši likovni izdelek učencev iz posameznega razreda ter 
nam predstavili gašenje  ognja, ki nastane  ob gorenju olja. Seveda pa je bilo nadvse zanimivo, ko so 
učenci sami poprijeli za gasilsko cev in gasili. 
 

 Mesec oktober smo tudi letos zaključili s komemoracijo. Ga. Jelka Kralj je pripravila kratek program s 
pesmijo in recitalom ter tako obudila skupaj z učenci spomin na naše najdražje. 

 
Zelo pa smo ponosni na uspeh Urške Komez iz 2. razreda, ki na Festivalu lepopisja v Žički kartuziji osvojila 3. 
mesto. Čestitamo.   
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jurij Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

Leto 2017 se počasi poslavlja. Oziramo se nazaj  in analiziramo, kaj vse smo postorili v iztekajočem letu, 

hkrati pa kujemo načrte za naprej.  

Na naši šoli smo se na čarobni december dobro pripravili in mnoge dejavnosti, ki smo jih izvedli, pričajo o 

tem. Ustvarjali smo ljubke božične okraske, izdelovali darila z osebno noto, pekli pecivo … Ob vsem tem 

pa smo se veliko družili.   

Ne bogata darila, pač pa čas, ki ga namenimo otroku, svoji družini in bližnjemu, človeka najbolj osrečuje.  

Neznani avtor je zapisal: »Zjutraj se zbudite in glej, vaša denarnica je čudežno napolnjena s 

štiriindvajsetimi urami neobdelanega tkiva univerzuma vašega življenja! Te ure so vaše. So vaša 

najdragocenejša lastnina. Nihče vam jih  ne more odvzeti. Ne da se jih ukrasti. In nihče jih ne prejme ne 

več ne manj kot vi!« 

 

Želimo vam prijetno branje ob preživljanju najlepšega časa v letu! 
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Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak 

V petek, 17. novembra 2017,  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 35 četrtošolcev in petošolcev ter 60 učencev predmetne stopnje. 

Ta dan so udeleženi učenci četrtih in petih razredov izdelovali darilne škatlice pod vodstvom gospe Klavdije 
Winder Pantner, božična drevesca pod vodstvom gospe Sabine Javornik in gospe Marije Kotnik, novoletne 
bučke pa pod vodstvom gospe Lidije Vrečko. 

Učenci ostalih razredov so  izdelovali obešanke  iz  lesa pod vodstvom gospe Petre Strnad  in gospe Tatjane 
Hedžet,  božične  aranžmaje  iz  naravnih materialov  pod  vodstvom  gospoda  Dušana  Žgajnerja,  adventne 
venčke  pod  vodstvom  gospe Milene  Jurgec,  darilne  škatlice  pod  vodstvom  gospe  Vilme Ošlak,  namizne 
svečnike  z  jelenčkom  pod  vodstvom  gospe Metke  Klinc,  dekorativne  smrečice    pa  pod  vodstvom  gospe 
Lijane Žilavec Žerjav in gospe Simone Šarlah.  

Učenci so na teh delavnicah izdelali zelo lepe izdelke zase in za svoje bližnje ter dokazali, da so res 
ustvarjalni in polni izvirnih idej. Nekaj teh izdelkov bo mogoče kupiti tudi na šolskem bazarju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 

17. novembra smo na šoli  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. Dekoracija  bo 
poživila  zunanjo podobo  šole.  Letos bodo  to papirnate  smrečice  in  snežinke. Pri  sami  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  jih  bodo  prodali  na  novoletnem 
bazarju.  Izdelali  so  zelo  veliko  različnih  in  zanimivih  izdelkov, 
precej  tudi  iz  odpadnega  materiala  in  embalaže.  Dokazali  so 
veliko mero kreativnih idej. 

Prav tako so ta dan imeli tretji tehniški dan tudi devetošolci, in 
sicer na temo aditivi v prehrani. 
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Ekskurzija na Goričko – Nataša Jager 

V petek, 10. 11. 2017, so devetošolci odšli na naravoslovni dan v Prekmurje. Na poti so opazovali naravne in 
družbene značilnosti Obpanonske Slovenije in reševali tematske učne liste. 

Ob prihodu na Goričko so se razdelili v skupine, ki so tekom celega dne krožile med različnimi delavnicami. 
Obiskali  so  doživljajski  park  Vulkanija,  na  tematskih  delavnicah  na  OŠ  Grad  pa  spoznavali  naravne  in 
družbene značilnosti krajinskega parka Goričko.  

Pri lončarski delavnici niso spoznavali le značilnosti starih obrti, 
ampak so svoje dlani ogreli v glini  in  izdelali prekrasne glinene 
izdelke. Narečno obarvana delavnica je bila dinamična, zabavna 
in  poučna,  saj  nas  je  popeljala  v  svet  prekmurske  govorice.   
Slabo vreme  je spremenilo potek naravoslovne delavnice, ki  je 
bila sprva načrtovana na terenu ob ribniku, izvedena pa je bila v 
razredu, kjer so učenci pripravljali preparate in mikroskopirali. 

 

 

 

Ekskurzija knjižničarskega krožka – Ivanka Krajnc 

Ob dnevu splošnih knjižnic, 22. 11. 2017, so v knjižnici pri Mišku Knjižku v Celju pripravili srečanje s Petrom 
Svetino, vrhunskim slovenskim pisateljem.  

Srečanja  so  se udeležili  tudi  člani  knjižničarskega  krožka naše  šole. Druženje,  ki  se  ga  je udeležila  velika 
skupina osnovnošolcev,  je bilo zanimivo  in poučno. Pisatelj  je učencem razkril zanimivosti svoje mladosti, 
predvsem pa svojega literarnega ustvarjanja.  

V okviru ekskurzije so učenci obiskali in si ogledali medijsko hišo Novi tednik ter Radio Celje. Srečali so se z 
urednico časopisa in nekaterimi novinarji ter spoznali njihovo delo. Odgovorna urednica Radia Celje pa jih je 
popeljala še h glasbenemu tehniku in radijski napovedovalki.  

Krožkarji so bili tudi na ogledu knjigarne Mladinska knjiga.  

Skupaj smo preživeli lepo in poučno dopoldne. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

Solidarnost v 3. razredu – Damjana  Ferlic 

Učenci 3. razreda so novo naučeni pojem solidarnost pri pouku SPO dokazali z idejo, da bi darovali svoje 
igrače in oblačila dobrodelni organizaciji Rdečega križa.  

Pridno in skrbno so jih zbirali, nato pa so po predhodnem dogovoru  vse zbrano odnesli predstavnicam RK v 
Novi Cerkvi. Ob predaji darovanih predmetov so jih vljudno povabile na ogled njihovih prostorov, hkrati pa 
so jim povedale še več zanimivih stvari o dejavnostih njihove organizacije. 

Prepričani  smo,  da  bodo  njihovi 
darovani  predmeti  polepšali  trenutke 
otrokom,  ki  si  igrač  ne  morejo 
privoščiti. 

 

 

 

 

 

 

Kulturni dan v Cankarjevem domu – Damjana Ferlic 

23. novembra letos so se učenci naše šole udeležili projektnih dni v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer so 
poleg ogleda Slovenskega knjižnega sejma tudi nastopili v okviru projekta Pesmi naših dedkov  in babic.   S 
plesom, petjem in igranjem na instrumente so se predstavili v dvorani Lučke Počkaj, za nagrado so si lahko 
ogledali otroško dramsko – plesno predstavo z naslovom Ivan Cankar, ki so jo pripravili otroci s posebnimi 
potrebami, ki obiskujejo šolo v Ljubljani. 

Kasneje smo se ob lepem in sončnem dnevu še sprehodili po mestnem jedru ter si ogledali nekaj 
zanimivosti našega glavnega mesta.  

Posnetek našega nastopa si lahko ogledate na naši spletni strani. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

Nočni planinski pohod na Strnadov travnik – Sabina Javornik  

V petek, 10. 11. 2017, so se učenci POŠ Socke, ki so vključeni v planinski krožek, popoldneva zelo veselili. Ob 
16. uri so se zbrali pred šolo, kjer sva jih pričakali učiteljici. Termo steklenice smo napolnili z okusnim čajem 
in se odpravili na pot. Tokrat smo se odšli kar na bližnji hrib, in sicer na Strnadov travnik. Ko smo zapustili 
šolsko dvorišče, smo del poti prehodili po cesti. Kmalu smo zavili v gozd, kjer smo nekaj časa še hodili ob 
dnevni svetlobi. Vsi pa smo že komaj čakali, da smo lahko prižgali naše svetilke. Takrat se je pravo 
vznemirjenje šele začelo. S svetilkami smo iskali oznake planinske poti, kar je bilo še posebno doživetje. 
Utrujeni smo prispeli na vrh, kljub temu pa smo se sprehodili še do lovske opazovalnice, kjer smo 
občudovali prekrasen razgled. V koči Športnega društva Socka smo pojedli malico in se pogreli s čajem. 
Nazaj v dolino smo se odpravili kar po cesti. Spremljala nas je svetloba svetilk in pesem, ki je prešerno 
prihajala iz naših ust. Pred šolo smo se poslovili utrujeni, a polni vtisov tega posebnega pohoda. 

 

Tehniški dan v 1. in 2. razredu ‐ Maja Kovačič 

Tretji petek v novembru imamo na šoli tradicionalni slovenski zajtrk. Letošnje leto je bil res pravi zajtrk, saj 
smo ga pojedli takoj, ko smo pričeli s poukom. Poleg medu, domačega kruha , mleka in jabolk smo se letos 
posladkali tudi s slovenskimi kakiji. Bilo so odlični. Pogovarjali smo se o zavrženi hrani in sklenili, da si bomo 
na krožnik vedno dali le toliko, kolikor bomo pojedli. 

Nato so sledile delavnice. V šoli se nam je 
pridružila gospa Stanka Štravs, i je z nami 
pripravljala domače rezance za juho in široke 
špinačne rezance. Izdelovali smo tudi voščilnice. 
Naše izdelke za dobrodelni bazar smo nato lepo 
zavili in že komaj čakamo, da jih ponudimo 
obiskovalec našega bazarja. Gospe Stanki Štravs 
pa se iskreno zahvaljujemo za njeno pomoč. 

 

 

 

 

 

Vojč - XIII - 28



 

Pekli smo jabolčni zavitek – Suzana Jelenski Napotnik 

V petek, 17. 11 . 2017, po tradicionalnem zajtrku, smo s tretješolci pripravili in spekli pravo domačo 
jabolčno poslastico. Učenci so v šolo prinesli domača jabolka in predpasnike. Nekateri so prvič preizkusili 
lupljenje jabolk z nožem, nekateri pa so bili vešči lupljenja z lupilnikom. Vsak je svoje olupljeno jabolko tudi 
naribal. Jabolka s cimetom smo zavili v testo, ga položili v pekač in ga spekli v šolski kuhinji. Jabolčni zavitek 
je bil zelo okusen, saj so se v njem prepojili okusi različnih sort domačih jabolk. Otroci so bili navdušeni nad 
pripravo in peko, zato že razmišljamo, kaj bomo pripravili v decembru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniški dan v 3. razredu – Suzana Jelenski Napotnik 

V torek, 21. 11. 2017, smo imeli tretješolci tehniški dan, kjer smo pripravili izdelke za božični bazar. Izdelali 
smo novoletne voščilnice v različnih likovnih tehnikah, okrasili darilne vrečke in skuhali naravno sivkino 
milo. Pri izdelavi mila je v razredu dišalo po sivki, ki smo jo nabrali na cvetlični gredi, ki krasi vhod naše 
podružnice. Milo smo skrbno zavili v darilni papir in vse izdelke opremili z znakom naše šole. Izdelki so 
pripravljeni, mi pa komaj čakamo, da se preizkusimo še v vlogi prodajalcev na šolskem bazarju. 

 

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

Z učenci 4. in 5. razreda smo pri likovni umetnosti ustvarjali izdelke za bazar. Da so bili izdelki res popolni za 
prodajo na šolskem bazarju, smo temu namenili še tehniški dan, ki smo ga izvedli meseca novembra.  
Izdelovali smo snežake iz nogavic, ki smo jih napolnili z rižem in jim dodali šale ter kape. Nato smo izdelovali 
podstavke iz filca ter voščilnice.  
Ob tem smo poslušali božične pesmi in si ustvarili pravo praznično vzdušje.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

Krajevni praznik in odprtje novega učnega čebelnjaka – Milanka Kralj 

V mesecu novembru sta se v našem kraju zgodila dva pomembna dogodka, na katerem so sodelovali tudi 
učenci naše podružnične šole. 

Kraj Šmartno v Rožni dolini je praznoval svoj krajevni praznik. V ta namen je bila v soboto, 11. novembra, ob 
17. uri v kulturnem domu osredja prireditev, na kateri so se učenci šole predstavili s skečem in plesno točko 
Ostržek.  

V nedeljo, 12. novembra, pa so ob 11. uri slavnostno odprli nov učni čebelnjak. Tudi na tej prireditvi so 
sodelovali naši učenci. Tokrat s plesno‐glasbeno točko in čebelarskim skečem. Učenci 4. In 5. razreda so 
naslikali panjske končnice, ki sedaj krasijo čebelnjak. Učiteljica ga. Natalija Mažič in vzgojiteljica Polonca 
Kralj Kolman sta poskrbeli tudi za dekoracijo odra. 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

»Sreča je nasmeh, ki ga ujameš na ulici, so prijatelji, ki ti vedno stojijo ob strani, je objem, ki 
pomiri dušo, in poljub, ki ti ogreje srce.« 

Veliko sreče, prijateljev, objemov in vsega lepega vam želimo v novem letu. Mesec december je 
bil zelo praznično obarvan. O tem, kaj vse smo počeli, kje vse smo sodelovali in še čem, vam 
poročamo v tej številki Vojča. 

Prijetno branje vam želimo. 

 

Intenzivne pevske vaje mladinskega zbora - Emilija Kladnik Sorčan 

V petek, 8. 12. 2017, so se člani mladinskega zbora odpeljali na tradicionalni pevski vikend, tokrat prvič v 
CŠOD Murska Sobota, kjer so nas v nekdanjem dijaškem domu prijazno sprejeli in  nam nudili dobre pogoje 
za delo. Prepevali smo v treh skupinah, zborovodkinji sta pomagala korepetitorja Vesna Kotnik in Uroš 
Jurgec, ki je delal z zasedbo fantov. Utrjevali smo pevski program za različne nastope do konca šolskega 
leta. Druženje ob večerih je bilo v znamenju veselega decembra, izvedli smo tudi improvizirane gledališke 
predstave po načrtih spremljevalk Nataše Potočnik in Suzane Jelenski Napotnik. Za sprostitev smo peli 
božične pesmice in plesali ter se tudi sprehodili po mestu ob prvem snegu. Domov smo se vrnili v nedeljo 
popoldan utrujeni, a zadovoljni z uspešno izvedbo. 

 

 

Sodelovanje na Božičnem Vojniku - Emilija Kladnik Sorčan 

28. 12. 2017 je v okviru bogate ponudbe Božičnega Vojnika potekal Pop-rock koncert v športni dvorani OŠ 
Vojnik, na katerem so nastopali uveljavljeni domači glasbeniki. Povabilu k sodelovanju se je odzvala tudi 
skupina mladih pevcev 6. razreda, ki so spremljali pevko Urško Koželj v dveh popularnih skladbah. Svoj 
nastop so lepo in uspešno opravili. 

Dobrodelni akciji Palčica in Anina zvezdica – Simona Šarlah 

V okviru Šolskega parlamenta na OŠ Vojnik (izvoljeni predstavniki učencev 8. in 9. razreda so v tej akciji 
ambasadorji dobrodelnosti) smo se v mesecu decembru priključili dobrodelni akciji Gimnazije Celje - Center. 
Njihov dijak Kristjan Veber je dal pobudo za zbiranje potrošnega materiala za varno hišo Palčica, ki je v 
Grosupljem. Tam dajejo zatočišče otrokom od 0 do 6 let, dokler za njih ne najdejo primerne rejniške družine 
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ali pa dokler se situacija v njihovi primarni družini ne uredi do tolikšne mere, da se lahko vrnejo nazaj 
domov. Otroci v varni hiši preživijo do 3 tedne.  
  
V dobrodelni akciji Palčica smo zbirali potrošni material za predšolske otroke in zbrali 5 velikih paketov, ki 
smo jih dostavili na gimnazijo že pred prazniki.  
  
Hkrati pa je Gimnazija Celje - Center tradicionalno vključena v vseslovensko akcijo Anina zvezdica in zbira 
hrano z daljšim rokom trajanja. Na šoli smo se odločili, da se priključimo obema akcijama. Zbrali smo dobrih 
80 kilogramov hrane, ki smo jih prav tako dostavili na Gimnazijo Celje - Center. 
  
Želeli smo, da bi vest o akciji dosegla čim več ljudi in vojniški učenci so se s svojimi družinami resnično 
izkazali in dokazali, da (še vedno) znamo biti zelo sočutni in solidarni. Še posebej bi se radi zahvalili 
izvoljenim predstavnikom učencev 8. in 9. razreda Šolskega parlamenta, ki so bili ambasadorji 
dobrodelnosti: Juriju Jurčenku, Avi Boštjančič, Nastji Borinc, Klari Korošec, Pini Berk in Evi Slana. Med 
pripravami na obe akciji smo prebrali kar nekaj zgodb otrok iz Varne hiše Palčica, ki so se zelo dotaknile 
naših »ambasadorjev dobrodelnosti«, zato so se odločili, da bodo te zgodbe delili z vsemi učenci razredne 
stopnje, kjer so naleteli na topel odziv vseh učencev. Sedmošolci pa so napisali pisma s spodbudnimi 
besedami in ilustracijami zaposlenim v Palčici in otrokom, ki so tam preživeli praznike. 
 
Hvala tudi Denisu Lebanu za pomoč pri pakiranju stvari. 
 

 
 
Še posebej velik hvala vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali v dobrodelni akciji in tako pripomogli k temu, 
da je nekdo imel pretekle praznike lepše, vsaj malo bolj brezskrbne in je občutil, da nam je mar za 
sočloveka. 
  
 Novoletna prireditev na razredni stopnji  - Klavdija Winder Pantner  
V soju prazničnih luči smo tudi letos pripravili praznično prireditev razredne stopnje OŠ Vojnik. Učenci 
drugih razredov, pevski zbor 1. razreda, pevski zbor 2. in 3. razreda ter učenci dramske skupine 4. razreda 
smo v decembru spletli niti in pripravili prireditev. Na odru je zvenela pesem, deklamacije, dramatizacija in 
še kaj. V do zadnjega kotička napolnjeni dvorani smo resnično uživali ob prireditvi Bel božič. Učenci so 
najbolj uživali, ko smo jim učiteljice pričarale čarobne snežinke, s katerimi smo jih posule ob koncu 
prireditve. Resnično verjamemo, da je otroško veselje in njihova sreča najlepše božično darilo.   

Kulturni dan – Gregor Palčnik 

Zadnji šolski dan v letu 2017 smo organizirali kulturni dan. Po prvih dveh urah, ki so ju učenci preživeli s 
svojimi razredniki in sorazredniki, smo se odpeljali v Planet Tuš. Tam smo si ogledali slovensko filmsko 
uspešnico Košarkar naj bo. Le kateri osnovnošolec, razen morda tistih najmlajših, ne pozna Rante? V filmu 
spremljamo njegove prve športne korake, pa tudi njegovo dozorevanje; iz nerodnega in lenega mulca v 
delovnega in odgovornega pubertetnika. Vsak učenec je lahko v zgodbi našel tudi delček sebe in morda ob 
tem dobil idejo za svojo novoletno zaobljubo.  
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Obisk Božička na razredni stopnji – Urška Agrež 

Zadnji šolski dan v preteklem koledarskem letu se je odvijal drugače kot običajno. Po šolskem radiu so 
učenci  prisluhnili kratki proslavi ob državnem prazniku, nato pa tiho poslušali zvoke iz okolice in se 
razveselili Božičkovega obiska. Božiček je učence povabil iz učilnic v šolsko avlo, kjer so skupaj z njim zapeli, 
ob živahni glasbi pa še zaplesali. Sledil je težko pričakovani trenutek  razdelitve daril, ki so učence čakala 
pod novoletno jelko. V razredih so lepo zavita darila odvijali in z navdušenjem  preizkusili nove igrače, ki jih 
bodo razveseljevale tudi v novem letu.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

 

Lovec  na  obisku  - Ida Grobelnik 

V torek, 19. decembra , nas je obiskal 
lovec gospod Branko Jelen. 
Pripovedoval nam je o svoji 
naklonjenosti do narave in živali. 
Predstavil je pomen lovcev in njihovo 
vlogo pri skrbi za ravnovesje v naravi. 
Bili smo zelo radovedni in postavili 
smo mu mnogo vprašanj. Prišel je v 
lovski obleki in z nekaterimi 
pripomočki, ki jih potrebuje, ko se 
odpravi v gozd. 

Prav poseben je bil lovski nahrbtnik, 
v katerem je prinesel sladko darilo za 
nas. 

 

 

Rajanje z Božičkom - Petra Ofentavšek  

Zadnji šolski dan v letu 2017 smo najprej 
obeležili s proslavo ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, kmalu za tem pa nas je obiskal 
Božiček. Vsi smo se ga zelo razveselili, pripravili 
smo mu nekaj glasbenih točk in mu zaplesali. Na 
šolo je prinesel zvrhan koš daril  za vsak razred 
posebej, nekaj pa tudi za oddelek podaljšanega 
bivanja. Med igrami so bile  ustvarjalne in 
družabne igre,  kvizi in tudi igre v leseni izvedbi. 
Božičku smo dali kar nekaj obljub, na koncu pa 
smo se zahvalili za obisk in ga prosili, da nas 
obišče spet naslednje leto.  

 

 

Tehniški  dan - Ida Grobelnik  

Proti koncu leta je vzdušje vsepovsod 
praznično, prostori so okrašeni. V ta namen 
smo drugošolci v četrtek, 21. 12., na prvi 
zimski dan, izdelali vsak svojo snežinko 
velikanko, za svoje najdražje pa tudi 
voščilnico.  Izdelavo snežinke smo ponovili 
med prazniki še doma in upamo, da 
prikličemo tudi prave z neba. 
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Miklavžev praznični sejem na vasi - 
Petra Ofentavšek 

Na prvo adventno nedeljo smo v Novi 
Cerkvi imeli praznični sejem. Krajanom 
smo predstavili naše novoletne izdelke 
in zanje nabrali kar nekaj prostovoljnih 
prispevkov. Ker je mraz močno pritiskal, 
so se otroci  zamenjali pri stojnicah, 
vmes pa pogreli s toplim čajem, ki ga je 
pripravilo Turistično društvo Nova 
Cerkev. Obiskovalci sejma so lahko izbirali med naravnimi rastlinskimi mili s  plodovi in z vonjem sivke ter 
pomarančno-cimetovimi mili z naravno sušenimi vrtnicami in ognjičem ter adventnim namiznim dekorjem.  

 

Zimsko veselje – Vesna Kotnik 

Spet je tukaj božič bel, kdo od nas ga ni vesel. Veseli in nasmejani smo učenci in učiteljice, otroci in 
vzgojiteljice POŠ Nova Cerkev stopili v zimski čas.  

Na zimski prireditvi, 13. 12. 2017, smo s petjem, plesom in smehom razveselili tudi naše obiskovalce. 
Predstavili smo jim zimske dejavnosti otrok na snegu, tradicionalna običaja miklavževanje in tepežkanje, na 
odru pa ni manjkalo niti medvedov, ki so se odpravili na zimsko spanje. 

Božični čas je tudi čas, ko se posvetimo svoji družini. Zato smo tudi mi povabili medse prav posebne gostje. 
Zapele so nam Ljudske pevke iz Socke, ki s svojimi lepimi pesmimi obujajo spomine na našo preteklost in 
nas z njimi objemajo, kot naše ljube babice. 

So dnevi in trenutki polni sreče in miline, ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo, da ne mine. Upamo, 
da bodo ti trenutki, ki smo jih na ta decembrski večer skupaj doživeli, trajali še dolgo v novo leto. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ  SOCKA 

 

Miklavžev sejem v Novi Cerkvi – Sabina Javornik 
 
Tudi letos je POŠ Socka sodelovala na tradicionalnem 
Miklavževem sejmu, ki se je odvijal v Novi Cerkvi. 
Sejem ni bil tako dobro obiskan, ker je bila tista 
nedelja zelo mrzla. Vseeno pa so obiskovalci lahko 
uživali ob pogledu na čudovite izdelke, večinoma 
ročne izdelave, različnih organizacij ter vrtca. Izdelke 
je bilo možno kupiti ali pa sodelovati le s 
prostovoljnimi prispevki. 
 
Božični bazar  – Maja Kovačič 

Z učenci naše šole smo imeli tehniške dneve, na 
katerih smo izdelovali izdelke za bazar. Izdelovali smo 
voščilnice, pripravili čajne mešanice iz zelišč, ki so 
zrasla na našem šolskem zeliščnem vrtu, izdelali 
darilne vrečke, pripravili praline iz bele in temne 
čokolade, domače rezance in široke špinačne 
rezance, obeske za ključe, podstavke za kozarce, 
snežake, domače naravno milo, okraske za novoletno 
jelko, verižice … Poskrbeli smo tudi za praznično 
okrasitev naše šole.  

Vse to smo ponudili staršem in obiskovalcem naše šole. Zbran denar smo namenili v šolski sklad OŠ Vojnik. 

 

Pasavček – Maja Kovačič 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že osmo leto. Letos smo se v projekt vključili tudi 
na naši šoli. 
Osnovni namen omenjenega projekta je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter 
varnostnih pasov med vožnjo. 
Otroke je v petek, 8. 12. 2017, obiskala gospa Tina z interaktivno igrico Pasavček. Ogledali in v njej 
sodelovali so otroci vrtca in vsi učenci naše šole. Ob tej priložnosti so dobili tudi promocijsko gradivo o 
varnosti v prometu. 

 

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

Učenci 4. razreda so izdelovali avtomobil na zunanji pogon ter sončno uro. Pri delu so morali biti samostojni 
in natančni. V snopiču za NIT so z izdelanimi vozili naredili poizkuse ter rezultate vpisovali v razpredelnico. 
Pri pouku so rezultate primerjali in jih tudi razložili. 

Učenci 5. razreda so izdelovali gugalnico in tehtnico. Samostojno so preučili načrt v delovnem zvezku ter po 
navodilih izdelali gugalnico iz kartona ter tehtnico iz lesa. Pri tem so urili svoje sposobnosti načrtovanja, 
dela z naravnimi materiali in se seznanili z uporabo pripomočkov za obdelovanje lesa. 
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Novoletna prireditev Zimski živ žav  – Suzana Jelenski Napotnik 

20. decembra smo na šoli pripravili božično-novoletno prireditev z naslovom Zimski živ žav.  Na njej so 
nastopili učenci POŠ Socka in otroci iz našega vrtca. Rdeča nit prireditve sta bila snežaka, ki sta povezovala  
nastope  otrok.  Letošnja prireditev je bila obarvana s plesnimi, pevskimi, dramskimi in recitatorskimi 
točkami.  Krajani  in starši so povsem napolnili našo telovadnico, otroci pa so učiteljice ob koncu prireditve 
presenetili  z lepimi mislimi in drobnimi darilci, za kar sem jim najlepše zahvaljujemo.  Naše sporočilo ob 
novem letu pa se glasi: »Sreča je nasmeh, ki ga ujameš na ulici, so prijatelji, ki ti vedno stojijo ob strani, je 
objem, ki pomiri dušo, in poljub, ki ti ogreje srce. 

  

Ostržek in vila Zlatolaska – Maja Kovačič 

21. 12. 2017 so nas obiskale vzgojiteljice iz vrtca Mavrica. Za nas in otroke vrtca pripravile kratko igrico 
Ostržek in vila Zlatolaska. Najlepše se jim zahvaljujemo za obisk. 

 

Športni dan – Maja Drobnič Grosek  

Učenci 4. in 5. razreda so v decembru imeli športni dan. V bazenu v Zrečah smo preverili njihove plavalne 
sposobnosti ter izvedli načrtovane vodne aktivnosti. Učenci so se v vodi sprostili z raznimi vodnimi igrami. 

 

Jelkovanje in proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti  –  
Maja Drobnič Grosek 

Na zadnji šolski dan v letu 2017 smo se prijetno zabavali. 
Najprej smo pripravili proslavo v čast naši državi Sloveniji. 
Učenci 5. razreda so nam razložili, kaj se je dogajalo v času 
osamosvajanja, nato pa smo imeli krajši kulturni program.  
Nato nas je obiskal Božiček in otrokom prinesel darila. Z 
veseljem so jih odprli in se poigrali z njimi. Kasneje  smo se 
posladkali z vročo čokolado in smetano ter si ogledali risanko.  
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DEJAVNOSTI  NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

 

Dan odprtih vrat – Milanka Kralj 

5. decembra smo v 1. in 3. razredu izvedli prvi dan odprtih vrat. Starši prvo in tretješolcev so se pridružili 
pouku, ki se je ta dan odvijal popoldan. Tako učenci kot starši so bili nad to obliko dela navdušeni in se 
veselijo meseca maja, ko bomo takšen dan ponovili. 

 

Božično-novoletni bazar – Milanka Kralj 

14. decembra smo z učenci  pripravili božično- novoletni bazar, ki smo ga popestrili s predstavo Smrečica. 
Vodji prireditve sta bili gospe  Natalija Mažič in Klementina Gorečan. Učenci so v predstavi uživali prav tako 
kot obiskovalci, zato smo dvorano kulturnega doma zapustili zelo nasmejani. Tudi z izkupičkom od prodanih 
izdelkov smo bili zelo zadovoljni. 

 

Obiskal nas je Božiček – Milanka Kralj 

22. decembra je bila šola odeta v praznično odejo. Najprej smo  s krajšim kulturnim programom obeležili 
državni praznik,  nato pa nas je obiskal in bogato obdaril še Božiček, s katerim smo rajali ob smrečici v naši 
avli in se tako poslovili od leta 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Za nami je prvi in najdaljši mesec. Včasih je veljal tudi za najbolj mrzlega. Prijetne 
temperature so letos iz zemlje privabile prve pomladne cvetlice, ki pa sedaj 
počivajo pod debelo snežno odejo.   
O vsem, kar smo počeli na šoli v januarju, vam poročamo v tej številki Vojča. 
Prijetno branje vam želimo. 
 
 
 
Tehniški dan v sedmem razredu – Vilma Ošlak 
                                                              
16. in 23. februarja letos so imeli učenci sedmih 
razredov tretji tehniški dan na temo alternativni viri 
energije.  
Obiskali so interaktivni multimedijski center GEN - 
svet energije v Krškem. Ogledali so si razstavo o 
virih energije, naraščanju števila prebivalcev na 
Zemlji, naraščanju porabe energije, onesnaženju 
posameznih držav  in  koliko ogljikovega dioksida 
ljudje spustijo v zrak. Spoznali so delovanje 
posameznih elektrarn, njihove prednosti in slabosti 
pa tudi vpliv na okolje in podnebne spremembe. Ogledali so si še  eksperimentalnico, kjer so 
videli plazemsko kroglo, magnetno polje, maketo visokonapetostnega daljnovoda ter delovanje 
generatorja in lebdenje v nevidnem polju. Pred učenci so izvedli eksperiment eksplozije žičke in 
pokazali Teslin transformator.  
Vodenje je bilo strokovno in kvalitetno ter primerno starosti naših učencev.  
 
                                                                                                                                    
Dodatno delo pri nemščini – Simona Šarlah 
 
V okviru dela z nadarjenimi smo se odločili, da učencem zadnje triade, ki se učijo nemščino, v 
mesecu januarju ponudimo dodatno delo, ki je potekalo izven pouka, in sicer v obliki 
popoldanskih delavnic. Cilj delavnic je bilo posneti kratek video v nemščini na temo »šola« 
(Virtueller Rundgang durch die Grundschule Vojnik). K sodelovanju smo povabili nadarjene 
učence in vse, ki so bili zainteresirani. K projektu se je prijavilo 55 učencev in učenk zadnje triade 
in ena šestošolka. 
Priprave na snemanje so potekale doma – učenci so se razdelili v skupine od dva do 6 učencev in 
so sami pripravili načrt snemanja ter napisali scenarij. Ves čas pa so bili v kontaktu z mentorico 
Simono Šarlah preko elektronske pošte ali v času pogovornih ur. Ko so bili scenariji napisani, smo 
razpisali štiri termine v popoldanskem času:  

 v ponedeljek, 15. januarja, ob 17.30 (do 19.30) 

 v petek, 19. januarja, ob 14.00 (do 16.00) 

 v torek, 23. januarja, ob 16.30 (do 18.30) in 

 v četrtek, 25. januarja, ob 13.30 (do 15.30). 
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Učenci so se lahko udeležili enega srečanja ali pa več, odvisno od tega, koliko dela so si zamislili. 
Lahko so posneli predstavitev šole, svojega urnika ali naredili intervju z zaposlenimi na šoli 
oziroma z uspešnimi učenci naše šole (na primer na področju športa). Nastal pa je tudi velik 
plakat z osnovnimi podatki o šoli, ki zdaj visi na glavni oglasni deski pri tajništvu. Po uvodnem 
sestanku v učilnici za nemščino so se lotili snemanja v različnih prostorih naše šole. Prizore so 
ponavljali, dokler niso bili z izdelkom zadovoljni. Snemali so z mobilnimi telefoni. 
Ko so bila vsa načrtovana srečanja opravljena, so se skupine individualno še nekajkrat dobile z 
mentorico, da jim je pomagala pri montaži posnetkov oziroma pri snemanju še neposnetih scen. 
Na koncu je nastalo kar nekaj kratkih videov. Nekatere bomo objavili v tudi medioteki na šolski 
spletni strani. 
Vsem učencem iskreno čestitamo za ustvarjalnost, neverjetne ideje, tehnično obdelavo 
posnetkov, uspešno sodelovanje v skupinah in predvsem za vse odlične izdelke, ki so nastali. 
Veselimo se že novega projekta in dela s tako motiviranimi učenci. 
 

Poročilo o 2. matematični delavnici –  
Leonida Godec Starček 

 
25. januarja 2018 je med 16. in 18. uro potekala 
druga matematična delavnica. Namenjena je bila 
učencem od 4. do 9. razreda. 31 udeležencev se je 
seznanilo z različnimi tehnikami spretnega 
računanja. 
Delo v posameznih skupinah so vodili Jure 
Štokovnik,  Petra Strnad Ermenc, Metka Klinc, Vilma 
Ošlak in Leonida Godec Starček. 
 

 
Šolsko tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet 
 
 8. 12. 2017 na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz astronomije, ki se ga je udeležilo 21 
učencev 7., 8. in 9. razreda. 
Bronasto Dominkovo priznanje so osvojili: 

 7. razred: Špela Ramšak in Jan Mernik,  

 8. razred: Ana Vranc , Ema Ban Neža Kranj, 

 9. razred: Andraž Hribernik. 

Na državno tekmovanje sta se uvrstila Špela Ramšak in Andraž Hribernik.  
Čestitamo. 
 
Državno tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet 
 
Državno tekmovanje iz znanja astronomije je potekalo 6. 1. 2018 na Gimnaziji Murska Sobota. 
Naša učenca sta se zelo dobro odrezala.  
1. mesto oziroma zlato Dominkovo priznanje je osvojil Andraž Hribernik, srebrno pa Špela 
Ramšak.. 
Andraž Hribernik je dobil tudi 1. nagrado in se tako uvrstil na 25. sanktpeterburško astronomsko 
olimpijado. 
Bravo. 
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Nastop v Psihiatrični bolnišnici Vojnik – Emilija Kladnik Sorčan 
 
25. 1. 2018 so naši učenci nastopili na srečanju upokojenih delavcev Psihiatrične bolnišnice. 
Namesto otroškega zbora so glasbeno obarvani kulturni program izvedli harmonikar Niko Armič s 
pevci Nastjo Borinc, Lenartom Oprčkalom in Jako Kočetom. 
 
 
Zimska šola v naravi – Tatjana Hedžet 
 
Zimske šole v naravi, ki je potekala na Rogli od 15. do 19. januarja letos, se je udeležilo 71 
učencev 6. razreda.  Največji poudarek je bil na alpskem smučanju. Ker pa je bilo kar nekaj 
učencev prvič na smučeh, je bilo smučanje zanje velik izziv. Naučili so se voziti s sedežnico in z 
vlečnico ter izvedeli mnogo koristnih napotkov za varno in pravilno smuko.  
Na snegu so učenci uživali še ob popoldanskih ter večernih aktivnostih. Sankali so se, imeli 
pohod, potopisno predavanje, ogled filma ter družabni večer. 
Zadnji dan, ko bi staršem pokazali, kaj vse so se naučili na belih strminah, smo morali zaradi 
vremena spremeniti.  Del našega dela smo staršem predstavili v Snežni dvorani.  
Učenci so na Rogli osvojili veliko novih znanj ter preživeli pet čudovitih dni, ki jim bodo gotovo 
ostali v lepem spominu.  
 

 
 
 
Tekmovanje za Preglovo priznanje – Edi Fidler  
 
15. januarja je bilo šolsko izbirno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova bronasta priznanja. 
Državnega tekmovanja, ki bo 24. marca na OŠ Šmarje pri Jelšah, se bosta udeležila prvouvrščeni 
osmošolec Urh Videčnik iz 8. c  in prvouvrščeni devetošolec Andraž Hribernik iz 9. a razreda. Oba 
sta osvojila bronasto Preglovo priznanje.  Želimo jima veliko znanja in zbranosti ob reševanju 
nalog na državnem nivoju.   
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 Naravoslovni dan v 9. razredu  - Polona Bastič 
 
 26. 1. 2018 so  učenci devetih razredov obiskali sejem Informativa.  Ta je na enem mestu   
ponujal pregled izobraževalnih programov srednjih šol pa vse do visokošolskih in podiplomskih 
programov. Veliko zbranih informacij bo učencem zagotovo v pomoč pri   nadaljnji poklicni poti.  
Sledil je ogled Prirodoslovnega muzej, kjer smo si najprej ogledali občasno razstavo Naše malo 
veliko morje. Razstava prikazuje slovensko morje, ki je čeprav majhno, pomemben del naše 
naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V 
njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. S svojimi 
zakladi nas hrani, daje nam surovine in pomembno vpliva na podnebje. Morja široka cesta nas 
povezuje s svetom. Vse premalo pa se zavedamo, da je tudi veliko morje ranljivo in premajhno, 
da bi brez posledic preneslo človekov pohlep.  
 

 
 
Sledila je delavnica na temo paleontologije. Prevzelo nas je okostje mamuta, za boljšo predstavo 
smo v roke dobili odlitek njegovega zoba in se čudili njegovi obliki, velikosti ter teži. 
Zadnji ogled pa je bil namenjen najatraktivnejšim predmetom, ki jih hrani Narodni muzej 
Slovenije. Prvi predmet, ki je  vreden ogleda, je bilo najstarejše glasbilo na svetu - piščal 
neandertalca. Sledil je original vaške situle in del stalne razstave o Emoni in njenih prebivalcih. Za 
konec nas je vodička pospremila še na ogled restavrirane egipčanske mumije. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

 
Delavnice s Turističnim društvom Nova Cerkev – Petra Ofentavšek 
 
V začetku januarja smo s Turističnim društvom Nova Cerkev pripravili zanimivo delavnico. 
Izdelovali smo ptičje hišice, ki so nam jih pripravili in pomagali sestaviti nekateri člani društva. 
Delavnice so potekale v prijetnem dopoldanskem druženju, našim pticam pa bomo popestrili 
jedilnik in jim ponudili slastna sončnična semena, da ne bodo lačne, ko bo pritisnila zima na naša 
vrata. Delavnice smo imeli na Podružnični šoli Nova Cerkev in Podružnični šoli Socka. Pridružili pa 
so se nam otroci Vrtca Mavrica, enote 
Nova Cerkev in enote Socka ob 
pomoči dedkov, saj naši malčki niso 
mogli sami izdelati želene hišice.  
Vsak učenec si je izdelal hišico za 
domov, vsi razredi pa so naredili še po 
eno skupno, ki jo bomo imeli v 
šolskem parku in poskrbeli, da bo 
vedno napolnjena s ptičjo hrano. 
Veseli smo, da imamo tako aktivno 
društvo v kraju in vedno radi z njimi 
sodelujemo. Komaj že čakamo na 
nove izzive, ki jih gotovo v prihodnosti 
ne bo zmanjkalo. 
 
 

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Mednarodni projekt Holiday Card Exchange – Maja Kovačič 
 
V letošnjem šolskem letu že sedmič 
sodelujemo v mednarodnem projektu Holiday 
Card Exchange. Letos smo se projektu 
pridružili učenci 1. in 2. razreda z učiteljicama 
Majo in Leo. 
Izdelali smo voščilnice za svoje prijatelje po 
svetu in pri tem zares uživali. Potrudili smo se, 
da bodo naši novi prijatelji veseli. V voščilnice 
smo napisali voščilo v slovenskem in 
angleškem jeziku in v pismu, ki ga je prevedla 
naša razredničarka, predstavili naše navade 
ter običaje ob praznovanju božiča in novega 
leta ter našo prelepo deželo Slovenijo.  
Voščilnice, pismo in nekaj turističnih brošur smo zapakirali v pakete in jih odnesli na pošto. 
Udeleženci projekta tako dobijo naše pakete, mi pa njihove.  Ob prebiranju voščil in pisem 
sodelujočih šol smo tako spoznali običaje, navade in praznovanja drugih držav. Vsake voščilnice 
smo se zelo razveselili in jih ponosno odnesli domov pred novoletnimi počitnicami. 
Letos smo sodelovali z naslednjimi šolami:  
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 THE AFFILIATED EXPERIMENTAL ELEMENTARY SCHOOL OF NATIONAL PINGTUNG 
UNIVERSITY,  Pingtung City,TAJVAN  

 JHIH-HANG ELEMENTARY SCHOOL, Chiayi, Tajvan 
 BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM NORTH NAZIMABAD PRIMARY BRANCH II, Karachi, 

Pakistan 
 VICTORIA TERRACE PUBLIC SCHOOL, Ontario, Kanada 
 GYMNASIUM NEGURENI, Negureni Telenesti, Moldavija 
 PRIMARY SCHOOL 15, Nefteyugansk, Rusija 
 GYMNASIUM No. 40, Minsk, Belorusija 

Prejete voščilnice, polne dobrih želja, smo razstavili v učilnici. Razstavo so si tako lahko ogledali 
tudi učenci ostalih razredov.  
Za promocijski material o Sloveniji in Celju  se lepo zahvaljujemo TIC-u Celje. 

 

Izdelava ptičjih hišic – Lea Rezar 

 22. 1. 2018 so nas obiskali člani Turističnega društva Nova Cerkev in nam pripravili ustvarjalno 
delavnico, in sicer  izdelavo ptičjih hišic. Vsak učenec je 
izdelal svojo ptičjo hišico. Lesene dele ptičje hišice so 
nam pripravili člani sami. Tudi pri izdelavi in sestavi so 
učencem pomagali člani omenjenega društva in učiteljice. 
Vsak učenec je nesel svojo ptičjo hišico domov, kjer je 
pticam pripravil semena, da ne bi bile lačne. Ptičjo hišico 
pa so izdelali tudi za vsak razred. Skupaj z učiteljicami  jo 
bomo obesili na drevo, vanjo nasuli še hrano, da bo okoli 
šole slišati veselo ptičje petje. 

 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Za nami je najkrajši mesec v letu. Dogodkov v njem je bilo zelo veliko. Praznovali 
smo kulturni praznik in na njem sodelovali, pustovali in se veliko smejali. Smo 
tudi pridno brali in tekmovali. Najljubše pa so bile gotovo zimske počitnice.  
 
Tehniški dan v šestem razredu – Vilma Ošlak 
 
Učenci šestih  razredov  so imeli tretji tehniški dan, 6. februarja 2018, in sicer na temo les. Ta 
dan so si izrezali obesek iz lesa ter pripomoček za ostrenje konic svinčnika, spoznali pomen 
gozda, vrste lesa, 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 ta, da se učenci seznanijo  z nekaj teoretičnega znanja s 
področja lesa, s tem pa nam pri rednih urah tehniškega pouka več časa ostane za izdelavo 
izdelkov iz lesa.  
                                                                                            
Kulturni dan v 6. razredu  - Emilija Kladnik Sorčan  
 
V ponedeljek, 5. 2. 2018, so odšli učenci 6. razreda na ogled koncerta Glasbena torta  v 
Ljubljano. Skozi raznovrstne instrumentalne zasedbe so jih popeljali dijaki Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana, ki so izvajali dela različnih obdobij od baroka do danes. Da bi vsebino 
lažje razumeli, je program duhovito povezovala igralka Ana Marija Mitić. Za večino učencev je 
bilo to tudi prvo srečanje s Cankarjevim domom in Gallusovo dvorano. S koncerta, ki ga je 
organizirala Glasbena mladina Slovenije, so se vrnili z lepimi vtisi. 
 
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička – Rebeka Žagar  

Tekmovanje Kresnička je šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda 
osnovne šole. Bistveni del tekmovanja so eksperimenti, ki so jih učenci izvedli v šoli. Za vsako 
tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh poskusov. Vsebine so 
biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem 
od poskusov povezane tudi medpredmetno.  

Cilji in namen tekmovanja: 

 spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja, 
 spopolnjevanje v eksperimentalnem delu, 
 širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad 

zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ, 
 primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja, 
 popularizacija naravoslovja, 
 odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev, 
 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja. 

Najuspešnejši tekmovalci so prejeli bronasto priznanje. Iskrene čestitke vsem.  

Pustni karneval – Mateja Fidler 
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Tralala, hopsasa,  pustne smo šeme. 
Spet je leto naokoli in z njim norčavi pust. Tudi letos smo dobili povabilo na pustni karneval v 
Novo Cerkev. Radi smo se mu odzvali.  Na karnevalu  so  sodelovali ježki, učenci 1. a in 1. b 
razreda. Dežne kapljice, učenci 2. a,  so se pomešale med snežinke, čarovnice, učenci 2. b, so 
pričarale razigranost malih maškar. Slikarji, učenci 3. b, so poskušali naslikati pomlad. Pingvini, 
učenci 4. c, pa so pogumno korakali pomladi naproti. Da so se učenci spremenili v te pustne 
šeme, se moramo zahvaliti staršem, ki so nam priskočili na pomoč. Pustno rajanje je bilo  
veselo, slastni krofi in napitki pa so vzdušje samo še popestrili. 
 
 
Pustni torek na razredni stopnji – Mateja Fidler 
 
Letos nas je norčavi pust ujel v šolskih klopeh. Zjutraj so šolsko avlo preplavili Indijanci, klovni, 
princeske, muce, miške, vile pikapolonice, policaji … Šolski zvonec je maškare povabil k pouku, 
kjer smo se predali učenju. Po malici pa smo se odpravili v povorki po ulicah Vojnika. Ob 
spremljavi harmonike in smeha smo poskušali odgnati zimo. Ko smo se vrnili v prostore šole, 
smo v avli še plesali in peli. Dopoldan je hitro minil. Popoldan pa so maškare odhitele po vaseh 
od vrat do vrat. Verjetno je v košarico skočil kakšen krof, evro ali  bonbonček. Gotovo pa se je 
na obraze krajanov prikradel kakšen nasmeh. To pa je bila tudi želja pustnih šem. 
                                                                                                                  
 
Zimski športni dan na razredni stopnji – Mateja Fidler 
 
Snežna odeja je prekrila tudi hribe in doline našega kraja Vojnik. V šoli  smo se odločili, da bomo 
izvedli športni dan. Toplo oblečeni in obuti ter zaviti v tople šale smo se odpravili na bližnje 
vzpetine. Razigrani učenci so z lopatkami in sanmi brzeli po pobočju. Med vzpenjanjem na vrh 
so nastajali tudi snežaki, trdnjave in skakalnice. Razigrano dopoldne je kar prehitro minilo. 
Dobro razgibani in  rdečih lic smo se vrnili v tople šolske prostore. Tam smo se preoblekli in 
odšli na kosilo. V pogovoru pa smo podoživljali  igre na snegu.                                                                                                                     
 
 

Knjiga - prijateljica družine – Maša Stropnik 

 

Na šoli že nekaj let organiziramo projekt Knjiga – prijateljica družine. Z njim želimo povečati 
bralno pismenost, zanimanje za branje in izboljšati kakovost branja. V projekt so vključeni učenci 
razredne stopnje, vključno z učenci podružničnih šol. Naloga učencev je prebrati knjigo, jo 
pripovedovati učiteljici/učitelju in nato še na temo prebrane knjige ustvariti likovni izdelek. To 
vstopnico si je za 2. delavnico, ki smo jo izvedli 20. februarja, pridelalo kar 48 učencev.   
Za vso pomoč pri izvedbi projekta se zahvaljujem staršem učencev in kolegicam sodelavkam. 
 

 
 
 
 
 
Poročilo šolskega tekmovanja iz fizike – Tatjana Hedžet  

Vojč - XIII - 51



 
Tekmovanje, na katerem je sodelovalo 23 učencev 8. in 9. razreda, je potekalo 6. februarja. 
Bronasto Stefanovo  priznanje so dosegli: 
8. razred 
Urh Videčnik, Beti Kočet, Jurij Jurčenko, Neža Krajnc, Ana Vranc, Ema Ban, Tiven Grum in Klara 
Juteršek;  
9. razred 
Andraž Hribernik, Urh Čeperlin in Ava Boštjančič. 
 
Na področno tekmovanje so se  uvrstili: Urh Videčnik, Beti Kočet, Jurij Jurčenko, Neža Krajnc, 
Andraž Hribernik in Urh Čeperlin.  
Čestitamo. 
 
 
Pustni ples – Simona Šarlah 
 
Na pustni torek, 13. februarja,  je Šolski parlament organiziral pustni ples v jedilnici šole. 
Udeležilo se ga je 35 učencev in učenk osmih in devetih razredov. Vzdušje je bilo odlično, glasbo 
je vrtel profesionalni DJ in razšli smo se s sklepom, da zabavo v bližnji prihodnosti ponovimo. 
 
 
Proslava ob kulturnem dnevu – Barbara Ojsteršek Bliznac 
 
V sredo, 7. februarja 2018, so se učenci od 5. do 9. razreda udeležili šolske proslave ob 
kulturnem dnevu v Kulturnem domu Vojnik. Šolska gledališka skupina je v sodelovanju s šolskim 
pevskim zborom in fantovsko pevsko skupino pripravila gledališko predstavo. Ob tej priložnosti 
smo se spomnili našega pesnika Franceta Prešerna ter obeležili 100-letnico smrti Ivana 
Cankarja. 
 
 
Ogled Muzeja premogovništva – Polona Ahtik 
 
V torek, 20. Februarja, so si petošolci OŠ Vojnik in podružničnih šol ogledali Muzej 
premogovništva v Velenju. 160 metrov pod zemljo so si ogledali star način pridobivanja 
premoga, izvedeli,  kako nastaja premog, spoznali težko življenje velenjskih premogarjev in 
doživeli pravo knapovsko malico. Ogled se je nadaljeval tudi zunaj rovov, kjer so si ogledali staro 
rudarsko stanovanje, doživeli skok čez kožo ... Bilo je prijetno in predvsem zelo zanimivo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Zimski športni dan v Vizorah - Petra Ofentavšek 
 
Dan po kulturnem prazniku smo se  učenci in učitelji naše šole odpravili  na pohod proti Vizoram. 
Opremo za sankanje (sani, vreče s senom, bobe in lopatke) so nam peljali prijazni šoferji naših 
kombi prevozov.  Ko smo hodili, smo se ogreli, da nas kljub nizkim temperaturam ni prav nič zeblo. 
V Vizorah sta nas pričakala gospod in gospa Kotnik, ki sta nam najprej postregla slasten čaj. Gospod 
Franci nam je nato predstavil pravila vožnje po hribu, ki so ga dan prej skrbno pripravili člani 
smučarskega društva. Kmalu se nam je pridružil tudi trener našega smučarskega društva gospod 
Grm. Nekateri učenci so opravili tudi treninge (Alja in Matic Preložnik ter Ožbej Vačovnik Kotnik). 
Ko nas je zazeblo, smo se pogreli v hiški smučarskega društva.   
Dan je prehitro minil in morali smo se počasi odpraviti proti šoli. Vedno se veselimo tega športnega 
dneva, ki je postal že kar tradicionalen.  Veseli smo, da nas člani smučarskega društva radi 
sprejmejo. 

 
 
Slovenski kulturni praznik – Vesna Kotnik 
 
Dan pred kulturnim praznikom smo učenci in 
učiteljica 5. razreda POŠ Nova Cerkev zbrali učence 
naše podružnice in jih povabili, da so skupaj z nami 
posvetili nekaj časa tudi kulturi. Spomnili smo se 
na Franceta Prešerna, na pesnika, ki je s svojo 
poezijo ljudem na glas govoril o stvareh, ki takrat 
niso bile enostavne. Njegove misli o narodih in 
odnosih do njih bodo še dolgo navzoče v naših 
glavah. Najbrž vse dotlej, dokler bomo kot narod 
hoteli obstajati. 
Ena izmed pesmi, ki jo vsi poznamo, je pesem Povodni mož. Andrej Rozman – Roza se je z njo malce 
poigral. V kombinaciji z originalnimi stihi  je zgodba dobila otrokom bolj razumljivo vsebino, ob 
kateri so se tudi malce nasmejali. 
Življenje Prešerna je bilo že od njegovih otroških let dalje precej bolj drugačno kot življenje, ki ga 
otroci poznajo danes. Z zanimivostmi iz njegovega življenja, ki so jih učenci 5. razreda predstavili 
ostalim učencem, so ga gotovo približali mnogim učencem. 
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31. pustni karneval v Novi Cerkvi - Petra Ofentavšek 
 
Na pustno soboto je v Novi Cerkvi potekal tradicionalni pustni karneval pod vodstvom 
Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev in Krajevne skupnosti Nova Cerkev v sodelovanju z 
društvi in organizacijami, šolami, vrtci in tudi posamezniki. Tokrat je sodelovalo okoli 900 mask, več 
kot polovica pa je bila otroških skupinskih mask. Veseli smo, da nam ne zmanjka idej za kreativne 
pustne šeme. Velik del mask so ustvarile zanimive ideje učiteljic, pridne roke učencev in njihovih 
staršev na delavnicah, ki smo jih imeli v predpustnem obdobju po roditeljskih sestankih.  Za 
posebno veselje pa so poskrbeli tudi skrbno pripravljene glasbene spremljave in hudomušni 
napovedniki, ki so spravili v smeh mlado in staro ter tudi tokrat znova poželi veliko navdušenja. 

Organizatorji so poskrbeli tudi za slastne krofe in 
sokove, da smo se pustne maske lahko malce 
okrepčale. Druženje na karnevalu je bilo kratko, a 
sladko. Slovo so naznanili kurenti, ki so 
obiskovalce pospremili skozi pokop pusta, 
obljubili pa so, da se bodo vrnili tudi prihodnje 
leto. 
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Dan odprtih vrat v Novi Cerkvi – Damjana Ferlic 
 
V gasilskem domu v Novi Cerkvi so v četrtek, 15. februarja 2018,  v okviru Občine Vojnik in 
dneva odprtih vrat ob letu evropske kulturne dediščine   predstavili primere dobrih praks in  
uspešnih projektov  v domačem kraju.  
Program so popestrili tudi naši  mladi folkloristi prve triade s spletom Lepo je pomlad na svet ob 
spremljavi harmonikarja g. Gregorja Stoleca. Kasneje so se programu pridružili še učenci 4. in 5. 
razreda, ki so  z ljudsko pesmijo Marko skače popestrili program ob pomoči lastnih 
instrumentov, instrumentov telesa. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Pustna delavnice za starše - Maja Kovačič 
 
V torek, 6. februarja,  smo na šoli po roditeljskem sestanku  pripravili delavnice, na katerih so 
sodelovali starši učencev naše šole. Skupaj smo izdelali otroške pustne maske, ki smo jih nosili 
na Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Letos smo izbrali snežake. Najlepše se zahvaljujemo KS 
Nova Cerkev za finančno pomoč pri nakupu pene.  
 
 Pustna povorka v Novi Cerkvi – Maja Kovačič 
 
V soboto, 10. 2.,  smo se učenci in učiteljice POŠ Socka udeležili pustnega karnevala v Novi 
Cerkvi. Predstavili smo se s skupinsko masko Snežaki in se s pesmijo Mojce Robič Delamo 
snežaka sprehodili med obiskovalci. Seveda pa je bil naš namen tradicionalen, to je odgnati 
zimo in priklicati pomlad. Upamo, da nam je uspelo in smo tudi v srca obiskovalcev priklicali 
pomlad in na njihove obraze naslikali nasmeh in dobro voljo. Hvala KS Nova Cerkev za slastne 
krofe.  
 

 
 
 
Pustovanje na vasi  -  Maja Kovačič 
 
Učenci POŠ Socka so se za pustni čas spremenili v kavboje, princeske, tigrčke, gusarje in druge 
pustne šeme. S pesmijo in plesom so preganjali zimo in po vasi širili dobro voljo. Vsa pohvala 
krajanom, saj so nam tudi letos pripravili sladka presenečenja in s tem razveselili naše pustne 
šeme.  
 
Tehniški dan – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V četrtek, 15. 2. 2018, so imeli tretješolci tehniški dan, kjer so izdelali kartonsko in peščeno uro. 
Ob tem so morali pokazati svoje ročne spretnosti, natančnost in vztrajnost. Spoznali so različne 
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vrste ur, sestavne dele ure, se naučili meriti in določati čas. Kartonske ure so nam v pomoč pri 
pouku matematike in spoznavanja okolja, pri pouku slovenščine pa smo spoznali tudi delo 
urarja. 
 
Športni dan – Suzana Jelenski Napotnik 
 
Otroci so komaj dočakali zadnji dan pred zimskimi počitnicami, saj smo se odpravili na drsanje v 
Velenje.  Polni pričakovanj so se otroci zjutraj toplo oblekli, si v nahrbtnike pripravili zaščitne 
čelade in se posedli na šolski kombi.  Po prihodu na drsališče  smo se najprej preobuli v drsalke, 
se seznanili s pravili obnašanja na drsališču in se pogumno podali na led.  Najprej jih je bilo malo 
strah, nato pa so postajali čedalje pogumnejši in se niso več držali za ograjo.  Nekateri so drsali  
v paru, drugi kar sami. Vsi pa so bili navdušeni, še posebej tisti, ki so bili prvič na drsalkah. Tudi 
sveža pošiljka snega je pričarala pravi zimski športni dan. 
 
 

Vojč - XIII - 57



DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Mesec februar je hitro minil, saj je to najkrajši mesec v letu.  
7. februarja  smo obeležili kulturni praznik in obudili pesmi Franceta Prešerna ter se s filmom 
Pastirci popeljali v pretekle dni. 
10. februarja smo se udeležili tradicionalnega pustnega karnevala v Novi Cerkvi in skupaj z 
vrtcem vse prisotne spomnili na varnost otrok v prometu. 
13. februarja, na pustni torek,  pa smo v maskah s svojim obiskom popestrili dan našim 
krajanom. 
Ker pa nas je februar obdaril s snegom, smo to tudi izkoristili in se veselili na snežnih strminah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 

Vojč - XIII - 58



 

  

Vojč - XIII - 59



Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Po dolgi in hudi zimi smo jo končno dočakali. Pomlad, namreč. Za mnoge je to najlepši 
čas. Čas ponovnega brstenja, cvetenja, ptičjega petja … Je čas mnogih družinskih 
praznikov. Tudi najlepšega. 
Mama. Samo ena beseda pa toliko pomenov. Nežne roke, topel objem, pogled, ki pomiri 
ali pa svari. Mama. Oseba, ki nam je dala življenje in oseba, za katero so njeni otroci cel 
svet. 
Se ji znamo in zmoremo zahvaliti za vse dobro, kar je storila za nas in ji povedati, kaj nam 
pomeni, da jo imamo radi in jo cenimo? 
Drage mame, Tone Pavček je spesnil eno najlepših pesmi. Naj govori tokrat namesto nas. 
 
 
Mama je ena sama 
 

Mama je ena sama, 
prva radost je mama, 
prvi spev nina-nana, 
prva beseda: mama! 

Dajmo vse rože mami, 
dajmo vsa sonca mami, 

pesem, ki v nas se drami, 
dajmo, zapojmo mami: 

naj ne ostane brez mame 
nihče na širnem svetu, 

naj žive naše mame, 
mame – najlepše na svetu! 

(T. Pavček) 
 
 
 
Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru – Vilma Ošlak 
 
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 15. marca 2018 potekalo šolsko tekmovanje v matematiki 
Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 213 učencev od prvega do 
devetega razreda. Bronasto priznanje je osvojilo 75 učencev. Jon Kitek iz petega razreda, Špela 
Ramšak in Matija Pesan iz sedmega razreda, Urh Videčnik in Tadej Korošec iz osmega razreda ter 
Andraž Hribernik iz devetega razreda pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo letos potekalo 
v mesecu aprila na OŠ Frana Kranjca Celje. 
Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih tekmovanj in na njih 
dosegajo tudi zelo dobre rezultate. Vsem, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, želimo uspešno 
pripravo in čim boljše rezultate. 
 
 
 
Tretja matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
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V sredo, 7. marca 2018,  je med 15.45 in 18. uro potekala zadnja matematična delavnica v tem 
šolskem letu. Namenjena je bila učencem od 4. do 9. razreda. 38 udeležencev se je pripravljalo na 
tekmovanje v znanju matematike. 
Delo v posameznih skupinah so vodili Jure Štokovnik, Metka Klinc, Vilma Ošlak in Leonida Godec 
Starček. 

 
 
Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak 
                   
V petek, 23. marca 2018, so na šoli potekale ustvarjalne delavnice na temo velika noč za učence od 
prvega do devetega razreda. Namenjene so bile  nadarjenim učencem in vsem tistim, ki radi 
ustvarjajo in razvijajo ročne spretnosti. 
Delavnic se je udeležilo 38 učencev. 
Učenci so izdelovali  valilnice iz lesa pod vodstvom gospe Petre Strnad, košarice pod vodstvom 
gospoda Dušana Žgajnerja, butarice pod vodstvom gospe Milene Jurgec, velikonočne pirhe pod 
vodstvom gospe Lijane Žilavec Žerjav, tiskali so na tkanino pod vodstvom gospe Eve Verdev, rožice 
iz krep papirja pa so ustvarjali pod vodstvom gospe Vilme Ošlak.  
Naši učenci so zopet dokazali, da so polni idej in pripravljeni delati tudi v popoldanskem času. Vse 
izdelane izdelke so učenci odnesli domov.  
 

 
 
                                                                                                     
Predstava »Hrup je za ušesa strup« – Polona Bastič 
 
Na naši šoli je preveč hrupa. Ta škodi zdravju in splošnemu dobremu počutju v prostorih, kjer 
poteka pouk in druge šolske dejavnosti. V želji, da bi o tem ozavestili tudi učence, smo se odzvali 
na ponudbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki nam je ponudilo 
brezplačno predstavo iz sklopa O osnovah varnosti in zdravja pri delu.  
Učenci 5. in 6. razredov so si 6. 3. 2018 ogledali prestavo »Hrup je za ušesa strup«, ki jo je izvedel 
dramski igralec Aleš Kolar. Bili so zelo navdušeni, saj jih je uspel pritegniti z izvirnimi efekti in 
zanimivo razlago, ki je bila primerna njihovi starosti. Navdušenje smo z učenci delili tudi učitelji, ki 
smo spremljali učence. 
Naravoslovni dan v 9. razredu – Polona Bastič 
 

Vojč - XIII - 61



20. 3. 2018 so devetošolci poglabljali in utrjevali naravoslovno znanje s področja genetike. 
Naravoslovni dan je zajemal je tri sklope. V prvem so učenci spoznavali in reševali naloge z 
rodovniki ter tako ponovili snov, osvojeno pri urah biologije. V drugem so iz brokolija izolirali 
molekulo DNA. Tretja delavnica je bila namenjena naši življenjski tekočini – krvi. Učenci so 
spoznavali, kaj pomeni,  če si tip A, B, AB ali 0, ter kako dedujemo krvno skupino. Temu je sledilo 
kratko predavanje o krvodajalstvu in prikaz T-temeljnih P-ostopkov O-življanja, ki ga je izvedel 
poklicni reševalec g. Selimir Ćopič. Spoznali so tudi delovanje defibrialtorja in ponovili, kaj narediti, 
ko se zgodi nesreča. Vedno moramo ohraniti mirno kri, poklicati na telefonsko številko 112 ter 
pomagati poškodovancu do prihoda reševalcev. 
 
 
Regijsko tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
 
16. 3. 2018 je na Osnovni šoli Vojnik potekalo regijsko tekmovanje iz fizike. 
Našo šolo je zastopalo 6 učencev, ki so dosegli najboljše rezultate na šolskem tekmovanju iz fizike. 
Srebrno Stefanovo priznanje na regijskem tekmovanju so dosegli: Urh Videčnik, 8. c, Beti Kočet, 8. 
b, Andraž Hribernik, 9. a in Urh Čeperlin, 9. c razred. 
Andraž Hribernik je osvojil 1. mesto in se uvrstil na državno tekmovanje, ki bo aprila v Mariboru. 
Čestitke vsem tekmovalcem. 
 
 
Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika – Simona Šarlah 
 
Na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah je 13. marca 2018 potekalo državno tekmovanje v znanju 
nemškega jezika. Udeležili sta se ga Nika Kuntič iz 9. b in Katarina Vršnik iz 9. a. Tekmovanje poteka 
na ravni prvega tujega jezika in je zato zelo zahtevno. Obe sta osvojili zelo dober rezultat, Katarina 
pa se je uvrstila celo na 12. mesto v državi, saj je dosegla kar 92 % točk in tako osvojila zlato 
priznanje. 
Obema tekmovalkama iskreno čestitamo za uspeh in želimo še veliko takšnih na srednji šoli. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Ustvarjalen marec v oddelku podaljšanega bivanja  – Sabina Javornik 
 
Mesec marec so učenci in učenke, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja, preživeli 
ustvarjalno. Vsi smo že težko pričakovali pomlad, zato smo se odločili, da jo prehitimo in si 
pomladno popestrimo naše popoldneve. Učenci so izdelovali narcise iz papirja in zanje tudi 
pobarvali vaze. Ker smo pogrešali petje ptic, so izdelali ptičke v kletkah. Preizkusili so tudi različne 

tehnike zgibanja papirja in nastali so tulipani, 
metulji ... Ob bližanju velike noči pa smo z vzorčki 
okrasili zajčke in jih prilepili na pisane podlage. 
Veseli zajčki nas tako pozdravijo že ob vstopu v 
šolo. Za velikonočne pirhe pa smo izdelali košarice.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marmoriranje jajčk – Suzana Jelenski Napotnik 
 
Pri likovni umetnosti spoznavamo različne likovne tehnike, postopke in materiale. Tehnike med 
seboj tudi kombiniramo. Učenci tako razvijajo svojo ustvarjalnost, vztrajnost in natančnost. Tokrat 
smo spoznali tehniko marmoriranja plastičnih jajčk, nad katero so bili otroci navdušeni. Ob 
izvajanju likovne tehnike smo prišli tudi do nove ideje in jo takoj preizkusili. Z isto tehniko smo 
poskusili marmorirati tudi papir. Ta tehnika nam je odprla nove možnosti za nadaljnje ustvarjanje. 
Pobarvanim jajčkam smo dodali še pisano perje in jih nato odnesli domov, kjer so ob velikonočnih 
praznikih krasila domove. 
 
Teden pisanja z roko – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V tretjem razredu letos poteka projekt Pišem lepo, natančno in pravilno. V Sloveniji pa je v času od 
26. 3. do 30. 3. 2018 potekal projekt Teden pisanja z roko. Ker se tudi tretješolci trudimo pisati z 
nalivnim peresom lepo, natančno in pravilno, smo razmišljali o pomenu pisave in kaj pisava 
posamezniku pomeni. Ugotovili smo, da je pisanje z računalnikom neosebno, da lahko z njim 
sporočilo napišemo vsi enako in če se ne podpišemo, ne vemo, kdo ga sploh je. Spoznali so, da je 
aktivnost možganskih celic pri pisanju z roko veliko večja kot pri pisanju z računalnikom. Tako smo 
izdelali plakat, na katerega smo zapisali »To je moja pisava. Kakšna pa je tvoja?«. Ob tem smo 
razmišljali in primerjali pisave med seboj.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ  NOVA CERKEV 

 
Gregorjevo – Ida Grobelnik 

 
Tudi letos, na predvečer gregorjevega, smo v 
Novi Cerkvi v kanalu Hudinje pri Sorževem mlinu 
obudili ta dogodek. Hiške vseh oblik in velikosti 
so odraz sodelovanja otrok ob podpori 
učiteljic,vzgojiteljic, staršev, starih staršev in 
društev v kraju. Dogodek postaja tradicionalen in 
je vsako leto bolj obiskan.  
 

Ideja o spustu »gregorčkov« se je rodila pred štirimi leti. Projekt se širil, saj se vsako leto pridružuje 
več sodelujočih. Tudi letos so bili  zajeti vsi otroci šole in vrtca. Pri izdelkih je dragoceno 
sodelovanje staršev. 
 
Poleg nas so sodelovali še gostitelj Oton Samec, člani TD Nova Cerkev s prigrizkom za otroke in 
člani PGD Nova Cerkev, ki so poskrbeli za varnost in okolje. Vsem hvala.  
 
 
2. planinski pohod – Ida Grobelnik 

Tokrat smo mladi planinci iz Nove Cerkve izbrali gozdno in gričevnato pot v najstarejšem 
zdraviliškem kraju na Slovenskem. Pri jami Ledenici smo doživeli čudovito mojstrovino narave in 
sprejem predstavnice Turističnega društva Dobrna gospe Štefke Oberstar. Po vzponu ob slapovih 
potočka Drenovec smo 
prispeli do čudovite jase pri 
domačiji Marovšek. Tu je 
prišla na vrsto malica iz 
nahrbtnika, h kateri se je 
prilegel domač čaj naših 
prijaznih gostiteljev. Ker je 
bil čas za igro v gozdu in 
nogomet za marsikoga 
prekratek, bomo užitek na 
prostrani jasi gotovo še kdaj 
ponovili. Zadnji del poti je 
bil spust proti zaselku Zavrh, 
mimo cerkvice sv. Miklavža 
proti Dobrni. Seveda mimo slaščičarne ni šlo … 

Za spremstvo in prijetno druženje se otroci in učiteljice zahvaljujemo Mirku Blazinšku in Benu 
Podergajsu, ki nam dajeta zgled, kako užiti in znati varovati naravo v vsej lepoti. 

Planinci obeh podružničnih šol (Socke in Nove Cerkve) se že veselimo naslednjega pohoda na 
Primorsko, ko bodo z nami tudi starši, dedki in babice. 
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Raziskovanje gozda – Ida Grobelnik 

 
Ker je zima bila radodarna s snegom, smo se z lovcem Brankom Jelenom letos že drugič podali na 
raziskovanje gozda. Tokrat nas je zanimalo, katere živali se sprehajajo po naših gozdovih. Iskali smo 
živalske sledi v snegu. Ugotovili smo veliko prisotnost srnjadi, zajcev, lisic in kun. Hvala lovcu 
Branku, saj je bilo dopoldne v gozdu prijetno in poučno. 
  

 

 
 
Dan odprtih vrat v 3. razredu - Damjana Ferlic  
 
V torek, 6. marca 2018, smo k pouku  v 3. razred povabili starše, da so skupaj z učenci doživeli 
utrip  šolskega dne. Učenci so bili ponosni, da so lahko način svojega šolskega ustvarjanja delili 
skupaj z njimi. Verjamemo, da so se starši ob tem spomnili tudi kakšnih svojih otroških doživetij in 
šolskih dogodivščin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

Smo sredi najlepšega in najbolj cvetočega meseca v letu, sredi pomladi, ko vse žvrgoli in 
dehti. Pomlad pa je tudi čas, ko imamo na šoli mnogo različnih dejavnosti, tekmovanj, 
zaključkov projektov ... Ponosni smo na njihove rezultate, še posebej pa na tiste, kjer smo 
skupaj dokazali, da nam je mar za sočloveka.  S pesmijo obarvan večer na naši šoli je 
pokazal to.  
 

Tekmovanje iz angleškega jezika – Anja Korošec 
 
Tudi v tem šolskem letu je potekalo šolsko, območno in državno tekmovanje iz angleškega 
jezika. Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo novembra, je sodelovalo 20 tekmovalcev, od 
katerih je 11 učencev prejelo bronasta priznanja. 
Učenci z najvišjim dosežkom točk so se januarja udeležili območnega tekmovanja, ki je 
potekalo na OŠ Franja Malgaja Šentjur. To so bili Jaka Kočet, Matic Semečnik Hodžič, Klemen 
Noner, Andraž Hribernik in Katarina Vršnik. Za udeležbo na tekmovanju so učenci prebrali 
knjigo »The Absolutely True Diary of a Part-time Indian« ter njeno vsebino uspešno uporabili 
na tekmovanju, saj so vsi prejeli srebrna priznanja. 
Katarina Vršnik in Andraž Hribernik pa sta bila izbrana na državno tekmovanje, ki je potekalo 
20. 3. 2018 na OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah. Žal se je državnega tekmovanja udeležila 
le Katarina, ki je s svojim znanjem angleškega jezika zelo uspešno zastopala našo šolo. 
 
Obisk iz Gorskega kotarja – Barbara Ojsteršek Bliznac 

 
V petek, 13. aprila 2018, so našo šolo obiskali učenci in dijaki iz hrvaškega Gorskega kotarja. 
Vojnik je bil njihova postojanka v dvodnevni ekskurziji skozi Slovenijo. Za hrvaške učence, ki 
se učijo slovenskega jezika, smo pripravili program, v katerem so spoznavali lepote Slovenije 
in Vojnika z okolico ter našo šolo. V drugem delu obiska so se hrvaški učenci priključili 
vojniškim pri pouku in v gledališki delavnici spoznavali Prešernovega Povodnega moža.  
 
 

Vojč - XIII - 68



 

 

 
Kulturni dan v 9. razredu – Emilija Kladnik Sorčan 
 
V torek, 17. 4. 2018, smo z devetošolci izvedli kulturni dan na temo gledališča. Obiskali smo 
predstavo Glorious! v SNG Maribor, v kateri smo spoznali kontroverzno osebnost Florence 
Foster-Jenkins, pevke, ki je brez talenta na svojstven način gradila kariero. Predstava nas je 
soočila z različnimi življenjskimi vprašanji, obenem pa tudi nasmejala.  
 

 
 
Revija "Pesemca" 2018 – Emilija Kladnik Sorčan 
 
Letošnje revije šolskih zborov občin Celje, Dobrna, Štore in Vojnik se je tokrat udeležil otroški 
zbor 2. in 3. razreda centralne šole pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan. Mladi pevci so se 
uspešno predstavili s tremi skladbicami, ki so jih spremljali starejši učenci – instrumentalisti, 
in sicer Vid Benčina, Niko Armič, Nika Krošelj, Teja Korošec, Katarina Krivec in Vita Hažič. 
 
Parlamentarni vikend – Simona Šarlah 
 
20. in 21. aprila 2018 je na naši šoli potekal prvi 
parlamentarni vikend. Udeležilo se ga je 33 učencev in 
učenk od 6. do 9. razreda. Prav vsak oddelek je imel 
vsaj enega predstavnika. Z delom so pričeli v petek po 
pouku in zaključili v soboto ob 11. uri. V tem času so 
se učenci udeležili delavnic na temo spletne varnosti, 
kjer so na praktičnih primerih ugotavljali, kaj vse 
zahtevajo aplikacije in igre, ki jih učenci nalagajo na 
mobilne telefone, »poguglali« svoje ime in si ogledali 
video, kaj narediti, če izgubijo telefon. Pogovarjali so 
se o različnih primerih spletnih zlorab in nato na to 
temo izdelali nekaj opozorilnih plakatov. Posneli so 
tudi opozorilne videe in radijsko oddajo, ki se je nato 
predvajala med tednom v času pouka. Namen teh 
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delavnic je bil opozoriti vse ostale učence naše šole na nevarnosti, ki prežijo nanje med 
uporabo socialnih omrežij in nalaganjem aplikacij na telefone. Aktivno so sodelovali tudi v 
treh debatah na temo informacijsko komunikacije tehnologije in se tako naučili aktivno 
sodelovati v skupinski debati ter argumentirano podajati svoje mnenje. V petek zvečer so si 
ogledali film na temo medvrstniškega (verbalnega) nasilja, nato pa so sledile delavnice tudi 
na to temo.  

V soboto so se učenci najprej prebujali s 
telovadbo in nato razmišljali o tem, 
kakšen naj bi bil uspešen učitelj in učenec 
ter ugotavljali, kakšna je moč izgovorjene 
besede. Izdelali so plakate s pozitivnimi 
mislimi. Vse izdelke so nato izobesili po 
šoli z namenom širjenja pozitivnega 
vzdušja na šoli. 
 
 
Delavnice so vodile Barbara Ojsteršek 
Bliznac, Urška Kovač Jurčenko in Simona 
Šarlah. Na parlamentarnem vikendu sta 
sodelovala tudi Matej Berk in Gregor Rojc. 
Prav tako so zelo aktivno pri pripravah in 
vodenju delavnic sodelovali tudi učenci 
parlamentarci, ki so se na srečanje 
pripravljali že nekaj tednov prej. To so bili 
Jurij Jurčenko, Ava Boštjančič, Nastja 
Borinc, Klara Korošec, Pina Berk in Eva 
Slana. Za odlično opravljeno delo jim 
iskreno čestitamo.  
Vikend smo na šoli preživeli v pozitivnem 
vzdušju in prav vsi smo si bili enotni, da je 

tak način dela odlično izhodišče za boljše počutje vseh učencev in učiteljev na šoli, učenci pa 
so izrazili željo po še več takšnih oblikah dela tudi v prihodnje. 
 
 
Tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak  
 
V mesecu aprilu je potekalo državno tekmovanje iz matematike, na katerega se je uvrstilo 
šest naših učencev. Dosegli so odlične rezultate.  
Srebrno Vegovo priznanje so osvojili: Jon Kitek, 5. b, Špela Ramšak, 7. a, Matija Pesan, 7. d, 
Urh Videčnik, 8. c, Tadej Korošec, 8. a, ter Andraž Hribernik,  9. a.  Andraž je osvojil četrto 
mesto v državi in s tem zlato Vegovo priznanje. Prejel je tudi nagrado. 
Vsem dobitnikom priznanj čestitamo.         
                                                                           
 
Čarovnica Hillary gre v opero – Mateja Fidler 
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Z učenci od 1. do 5. razreda smo v 
mesecu aprilu obiskali SNG Maribor. 
Tam smo si ogledali predstavo 
Čarovnica Hillary gre v opero. V 
predstavi smo na preprost, vendar 
slikovit način izvedeli, kako se moramo 
obnašati v gledališču. 
V garderobi smo pustili oblačila, nato 
pa se odpravili v dvorano. Ta je bila 
zelo lepa. Posedli  smo se v parter, 
lože in na balkon. 
 

Mala Hillary je dobila dve vstopnici za opero, vendar ni vedela, kaj opera je. Pričarala si je 
starejšo čarovnico, ki jo je o vsem seznanila. Tudi mi smo ob njenem pripovedovanju in petju 
izvedeli mnogo novega in poučnega. 
Po končani predstavi smo se odpravili proti avtobusu. Polni novih znanj in lepih doživetij smo 
se odpeljali proti Vojniku. 
 
Projekt Knjiga - prijateljica družine – Maša Stropnik 
 
Na šoli že nekaj let organiziramo projekt Knjiga – prijateljica družine. Z njim želimo povečati 
bralno pismenost, zanimanje za branje in izboljšati kakovost branja. Vanj so vključeni učenci 
razredne stopnje centralne šole in vseh naših podružnic. Naloga učencev je, da preberejo 
priporočeno knjigo, vsebino pripovedujejo učiteljici/učitelju, na temo prebrane knjige pa še 
ustvarijo likovni izdelek. 
V letošnjem šolskem letu se je v projekt vključilo 46 učencev. V mesecu aprilu smo s 
projektom zaključili. Na zadnji delavnici je otroke animiral znan slovenski ilustrator Uroš 
Hrovat.  
Za vso pomoč pri izvedbi projekta se zahvaljujem staršem učencev in sodelavkam. 
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Evropska vas  2018 – Nataša Jager 
 
Tudi v  letošnjem šolskem letu je naša šola sodelovala v vseslovenskem in mednarodnem 
projektu Evropska vas. To je po številu sodelujočih največji projekt v Sloveniji, saj v njem 
sodelujejo tako osnovne kot tudi srednje šole ter vrtci. 
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  Nizozemski, kjer smo z učenci razredne stopnje in 
učenci šestih, sedmih in osmih razredov izvedli kulturni dan. V uvodnem delu smo prisluhnili 
šolskemu radiu, ki nas je pod vodstvom Barbare Ojsteršek Bliznac v informativno-zabavnem 
prispevku popeljal na Nizozemsko. Sledil je ogled različnih kulturnih, zgodovinskih in 
poljudoznanstvenih obarvanih prispevkov, oddaj in risank. Osrednji del kulturnega dne so 
bile zanimive delavnice, skozi katere so učenci in učitelji  na inovativen način spoznavali  
»zeleno deželo«, deželo tulipanov, morja, arhitekturne dediščine, krav frizijk, mlinov na 
veter, piva … 
 

 
                                                                                            
 
Mehurčki - tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
 
6. aprila 2018 je potekalo Cankarjevo tekmovanje za 1. triado učencev. V 1. razredu so morali 
tekmovalci prebrati deli Lile Prap  Živalske uspavanke in Moj očka, v 2. in 3. razredu pa deli 
Leopolda Suhodolčana Krojaček Hlaček in še Piko Dinozaver. Tekmovalci so morali pokazati 
višje sposobnosti branja in razumevanja omenjenih besedil in znati napisati krajše besedilo o 
prebranih knjigah. Glede na število doseženih točk je bilo precej učencev zelo uspešnih. 
Zahvala gre tudi njihovim mentoricam, ki so jih na tekmovanje pripravljale. 
Tekmovanja se je udeležilo 14 učencev iz 1. razredov, 11 učencev iz 2. razredov in 12 iz 3. 
razredov (tekmovali so namreč učenci s centralne šole kot tudi podružničnih šol). 
Priznanje za sodelovanje prejmejo vsi udeleženci tekmovanja. Čestitamo! 
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Dobrodelni koncert »Spet na naši šoli« - Maša Stropnik 
 
Na naši šoli si želimo, da bi bili vsi zadovoljni, nasmejani in srečni. Želimo, da bi po šolskih 
hodnikih vedno videvali le otroške nasmehe in iskre v njihovih očeh. A zaradi takih in 
drugačnih finančnih stisk to vselej ni mogoče. Tem otrokom pomaga Šolski sklad OŠ Vojnik, ki 
se je zato odločil, da še tretjič ponovi dobrodelno prireditev »Spet na naši šoli«.  
Prireditev v obliki koncerta ansamblov, pevcev in plesalcev je potekala 19. 4. 2018 v 
telovadnici naše šole.   
Odziv obiskovalcev je bil presenetljiv. Znova se je pokazalo, da dobrodelnost še kako živi, da 
v Vojniku znamo stopiti skupaj, si prisluhniti in priskočiti na pomoč. Z veseljem javnosti 
sporočam, da smo z dobrodelnim koncertom za naše otroke zbrali kar 9.880,00 €. 
Z nakupom vstopnic in prostovoljnimi prispevki bomo pomagali tistim otrokom ter njihovim 
staršem, ki so v finančni stiski. Resnično si ne želimo, da bi kdo manjkal na zaključni 
ekskurziji, taboru, tehniškem, naravoslovnem ali športnem dnevu, v šoli v naravi ali da kdo 
ne bi imel šolskih potrebščin. 
 

 
 
Iz srca hvala vsem obiskovalcem, nastopajočim, donatorjem, kolektivu OŠ Vojnik, Občini 
Vojnik in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da je četrtkov večer  »Spet na naši šoli« 
uspel v vsej svoji veličini. 
 
 
Državno tekmovanje za Preglovo priznanje – Edi Fidler 
 
24. aprila 2018 je bilo na OŠ Dramlje državno tekmovanje za Preglovo priznanje. Po šolskem 
tekmovanju bi morala na državno tekmovanje Urh Videčnik iz 8. c in  Andraž Hribernik iz 9. a. 
Ta je bil že lani na državnem tekmovanju srebrn. Urh se je tekmovanja udeležil in se domov 
vrnil s prisluženim srebrnim Preglovim priznanjem, Andraž pa je bil ravno v tem času  v Rusiji, 
kjer je zastopal slovenske barve.  
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Vesela šola – Lidija Eler Jazbinšek 
 
V tem izobraževalnem projektu, ki z zanimivimi temami in raznolikim ter šaljivim pristopom 
spodbuja učence k odkrivanju novih znanj, je v letošnji sezoni sodelovalo 19 učencev OŠ 
Vojnik. 
Skozi šolsko leto so se tekmovalci pridno pripravljali in pridobivali nova znanja ter spoznavali 
svet izdelave in varovanja  denarja, raziskovali rastline, njihove zdravilne učinke in uporabo v 
vsakdanjem življenju.  Skozi zgodovinski razvoj so  spoznavali spremembe, ki so jih prinesli 
stroji in tehnološki napredek.  Odkrivali  so povezanost naravnih pojavov in pomembnost 
varovanja okolja ter človekovo (ne)prilagojenost  na okolje ter  z multimedijskim potepom 
okoli sveta spoznavali raznolikost prehrane in okusov sveta  v temi Kulinarika za prste 
obliznit.  
 
V mesecu marcu je  15 tekmovalk in tekmovalcev sodelovalo  v 48. sezoni tekmovanja v 
splošnem znanju Vesela Šola. Priznanje šolskega tekmovanja so prejele: 
- četrtošolke: Ula Flis, Leontina Topolovec, Žana  Gostenčnik,  Tjaša Krivec, 
- petošolca: Lara Jazbinšek in Blaž Marčič ter 
- sedmošolec: David Lisac. 
 
Z dobrimi rezultati so se državnega tekmovanja udeležili: 
Ula Flis, Leontina Topolovec,  Tjaša Krivec, Lara Jazbinšek 
in Blaž Marčič. Vseh pet tekmovalcev je tudi prejelo 
priznanje državnega tekmovanja. Čestitamo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
                                                                                                       
Državno prvenstvo v gorskih tekih – Maja Drobnič Grosek 
 
V nedeljo, 8. 4. 2018,  je v Socki potekal Tek trojk, 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. Vsi udeleženci so za darilo ŠD Socka prejeli majico in medaljo. Po razglasitvi 
uradnih rezultatov je sledilo še obvezno fotografiranje in druženje. 
 
Testiranje v Vojniku  – Maja Kovačič 
 
Z učenci naše podružnice smo se 20. aprila odpravili na centralno šolo v Vojnik, kjer smo 
imeli pripravljene že vse rekvizite za izvedbo športno-vzgojnega kartona. Razdelili smo se v 
skupine in ob pomoči učiteljev športne vzgoje ter starejših učencev je delo potekalo hitro in 
dinamično. Uživali smo v veliki telovadnici in na travnatih igriščih.  
 
Družinsko popoldne – Sabina Javornik 
 
24. aprila letos smo imeli na naši šoli družinsko popoldne. Povabili smo naše mame, očete, 
bratce in sestrice. Na topel in sončen dan smo se zbrali na igrišču pred šolo. Učenci so izvedli 
kratek kulturni program, nato pa smo starše seznanili s projektom Za lepšo šolo, na katerem 
je bila izbrana naša šola. Učenci so podali navodila in hitro je bil prostor ob naši ograji 
posajen z vzpenjavkami. Izdelali so še tablice, na katerih je zapisano, kdo skrbi za določeno 
cvetlico. Učenci vzpenjavke pridno zalivajo in že komaj čakajo na prve cvetove. 
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Naravoslovni dan  - Suzana Jelenski  
 
17. in 18. aprila letos smo imeli  tretješolci matične šole in vseh treh podružnic naravoslovni 
dan. Na obisku smo bili v podjetju Vivapen, kjer smo si ogledali proizvodnjo in izdelovanje 
nalivnih peres, flomastrov, brisalcev in črnilnih vložkov. Učenci so spoznali način od ideje do 
izdelka, opazovali tekoči trak in delo robota. Ob koncu ogleda so nas obdarili z nalivnimi 
peresi. Po ogledu smo se odpravili še v podjetje Dinos, kjer smo spoznali, kaj se zgodi z 
odpadki, ki prispejo v center za ločevanje odpadkov. Pogled na kupe odpadne plastike, 
kovine in papirja je v nas spodbudil ekološki čut. Tretješolci smo postali pravi eko frajerji, saj 
smo pozorni na vsak odpadek in se zavedamo, da lahko veliko pripomoremo k čistemu 
okolju. Naravoslovni dan je bil poučen in zelo zanimiv. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Tek trojk na državnem tekmovanju v gorskih tekih – Ida Grobelnik 
 
Športno društvo Socka je 8. aprila letos že sedmo 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 21 tekmovalcev naše šole. Čestitamo vsem za sodelovanje. Ekipi, ki so jo 
sestavljali Alja Preložnik , Urh Rošer in Luka Sentočnik, pa čestitamo za 2. mesto v njihovi 
kategoriji in veliki konkurenci. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI  
 
Dejaven april – Milanka Kralj 
 
5. aprila letos smo z otroki z vrtca in učenci šole pripravili pomladno prireditev z naslovom 
Medvedkovi medenjaki. V kulturnem domu so medvedki s svojimi medenjaki posladkali svoje 
starše, ki so ob koncu predstave z nasmehom na obrazu zapuščali dvorano in si dan polepšali 
še z odhodom v slaščičarno, picerijo … 
12. aprila smo si tako kot vsi učenci šole Vojnik ogledali gledališko predstavo v SNG Maribor z 
naslovom Čarovnica Hillary gre v opero. Nekateri učenci so bili v operi prvič, zato je bila zanje 
to zagotovo lepa in nova preizkušnja. 
17. aprila so si učenci 3. razredov ogledali tovarno Vivapen v Celju. Kot vedno so nas lepo 
sprejeli in popeljali skozi tovarno ter nas na koncu tudi presenetili z lepim darilom. V 
neposredni bližini Vivapena  stoji podjetje Dinos, ki smo ga prav tako obiskali in si ogledali 
ločevanje odpadkov ter izvedeli veliko zanimivosti o reciklaži odpadkov. Polni novih znanj in 
izkušenj smo se vrnili z avtobusom proti šoli. 
18. aprila so naši četrtošolci in petošolci opravljali kolesarski izpit. Eni so bili bolj drugi manj 
uspešni. Vsem, ki so uspeli opraviti izpit, čestitamo, ostalim pa želimo več uspeha v 
prihodnje. Sedaj  jih čaka še praktični del izpita, zato jim želimo varno vožnjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

Prispeli smo do konca še enega šolskega leta. Ponosni smo na skupno prehojeno pot, ponosni 
na rezultate in dosežke, osvojene v šoli in izven nje. Letos jih je bilo še posebej veliko. 

Pred vami so počitnice. Vsak dan izkoristite za kaj  lepega. Vzemite si čas za prijatelje, sošolce, 
sorodnike in tudi za kakšno dobro knjigo. Dragocenega časa pa ne zapravljajte z igranjem igric 
na računalniku in drugih napravah. Naj vas omrežijo bližnji gozd, travnik, hribi, morje … 
Naužijte se njihove lepote in miru.  Zdravi in polni energije pa se 3. septembra vrnite v šolske 
klopi. 

 

 

Matematična tekmovanja – Vilma Ošlak 

V tem šolskem letu sta Andraž Hribernik iz 9.  a in Urh Čeperlin iz 9. c razreda  osvojila diamantnega 
kenguruja, saj sta vsa leta osnovnošolskega izobraževanja dosegla vsaj bronasto priznanje pri tekmovanju 
iz matematike. Za doseženo priznanje jima čestitamo in želimo veliko uspehov pri nadaljnjem 
izobraževanju. 

 

"Zapoj z menoj" - srečanje pevskih zborov OŠ Vojnik – Emilija Kladnik Sorčan 

Tradicionalno srečanje šolskih zborov smo letos priredili 17. maja v večnamenski dvorani POŠ Nova 
Cerkev. Staršem in družinam, učiteljem in drugim ljubiteljem petja z županom Brankom Petretom na čelu 
se je predstavilo preko 250 pevcev v devetih zasedbah. Otroške zbore s podružničnih šol so vodile: Suzana 
Jelenski Napotnik /Socka/, Sabina Penič /Nova Cerkev/ ter Jelka Kralj /Šmartno v Rožni dolini/, na klavirju 
pa sta jih spremljali učiteljici Vesna Kolin in Vesna Kotnik.  Prvošolčki z OŠ Vojnik so se predstavili pod 
vodstvom Klavdije Winder Pantner, ostale sestave pa je vodila Emilija Kladnik Sorčan: otroška zbora 2. in 
3. razreda ter 4. in 5. razreda, mladinski zbor, ženski zbor in fantovsko vokalno skupino, ki je letos 
samostojno nastopila ob spremljavi Nika Armiča. Tudi drugi učenci so se izkazali s spremljavami: Matija 
Pesan s cajonom, Jaka Kočet s klarinetom, Vid Benčina na klavirju in še vrsta učencev z Orffovimi glasbili.  

Poslušalce je posebej pozdravila ravnateljica Olga Kovač, program je povezovala Ava Boštjančič, zbori pa 
so svoje nastope napovedali sami. Prireditev je v celoti lepo uspela. Polna dvorana hvaležnih poslušalcev 
pa je za vse nastopajoče otroke največja nagrada. Verjamemo, da je OŠ Vojnik po številu različnih vokalnih 
zasedb in številu sodelujočih nekaj posebnega in da bomo takšno tradicionalno obliko skupnega petja 
obdržali tudi v prihodnje. 
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Evropska vas – Nataša Jager 

Po uspešno zaključenem tehniškem dnevu na OŠ Vojnik, ki je bil posvečen Nizozemski, smo mednarodni 
projekt zaključili s predstavitvijo na stojnici v Celju. Na Krekovem trgu se je 8. 5. 2018 zbralo 32 vrtčevskih, 
osnovnošolskih in srednješolskih zavodov, ki so predstavili evropske države in njihove posebnosti ter 
značilnosti. 

Dogodek, ki je v knežjem mestu utripal že trinajsto 
leto zapored, je potekal  pod pokroviteljstvom 
Mestne občine Celje in III. osnovne šole Celje. Kot 
osrednji govornik na prireditvi Evropska vas pa je 
nastopil predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, ki je naslovil prav mlade kot nosilce 
prihodnosti.  

Vojniško ekipo so uspešno in zavzeto  predstavljali  
Lara, Ava,  Zala in Lenart, ki so s svojo pozitivno 
energijo privabili na stojnico OŠ Vojnik in nagovorili 
samega predsednika Boruta Pahorja. 

 

Sprejem med mlade člane RK – 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 jim devetošolke predstavile pomen in naloge RK, nato 
pa jim še predstavile zgodbico o prijateljstvu. Ob zaključku so učenci prejeli še nekaj zgibank na temo RK, 
obešanko za ključe in majhen posladek. Potrudili se  bomo, da bodo tudi drugošolci z majhnimi dejanji 
obogatili poslanstvo te organizacije. 

 

Zaključne ekskurzije na RS – Mateja Fidler 

Tudi v tem šolskem letu smo v mesecu maju izvedli poučne zaključne ekskurzije. 

Učenci drugih razredov so se letos podali na vzhodni konec Slovenije. Obiskali so Vulkanijo in grad Grad. 
Na zanimiv način so spoznavali središče Zemlje in uživali v delavnicah na gradu. 

Središče Slovenije, Vaško situlo in življenje pastirjev so spoznali tretješolci.  Skozi pripoved in petje so bile 
dogodivščine med pastirji še prijetnejše. Kljub dežju smo se imeli lepo. 

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 z življenjem v preteklosti. 

 

Naši prvošolci pa se bodo na ekskurzijo 
podali šele v sredini junija. Pot jih bo 
peljala na Gorenjsko, kjer bodo 
spoznali vragolije Kekca in njegovih 
prijateljev. Verjetno jih bo med potjo 
presenetil tudi Bedanec.  

Na vseh ekskurzijah je bilo zanimivo in 
super.                                                                                                                                       
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Plesna produkcija – Mateja Fidler 

Ob zaključku šolskega leta je v navadi, da se nam predstavijo tudi  učenci plesnega krožka. 

Eno sredino popoldne v mesecu maju so nam popestrili plesalci 1.,2., 3., 4. in 5. razreda ter folkloristi. Z 
otroškimi plesnimi igrami so nas razveselili najmlajši. Zvoki harmonike in člani folklorne skupine so nas v 
mislih ponesli kar na plesišče. Petošolci so nas popeljali v bolj moderne ritme.  

Zadnjim ples je nosil naslov Mi gremo pa na morje. Ne gremo še kar, ga pa željno pričakujemo. 

Hvala plesalcem in mentorici  gospe Milanki Kralj za prijetno in razgibano urico druženja. 

        

Obisk gledališke skupine na OŠ Štore – Barbara Ojsteršek Bliznac 

V ponedeljek, 21. maja, se je gledališki krožek 8. in 9. razredov  predstavil na Osnovni šoli Štore s 
predstavo Šmeksi ljubezen – in živeli so srečno do konca svojih dni. Učenci so predstavo odigrali v okviru 
zaključka bralne značke tamkajšnjim učencem. Hkrati je bil to zaključek  gledališkega ustvarjanja tistim 
učencem, ki letos zapuščajo našo šolo.  

 

 

Razvajenost – rak sodobne vzgoje – Marjana Rojc 

V okviru projekta Bralne urice za starše smo 9. maja v avli šole organizirali okroglo mizo za starše z 
naslovom Razvajenost – rak sodobne vzgoje. Na srečanju smo z doc. dr. Sebastjanom Kristovičem 
razpravljali o razvajenosti, o kateri so starši brali v istoimenski knjigi Bogdana Žorža. Dr. Kristovič  nam je s 
svojimi izkušnjami in nasveti obogatil naše razmišljanje o vzgoji in razvajenosti sodobnih otrok in dopolnil 
teorijo, predstavljeno v omenjenem delu. V intimnem krogu smo lahko spregovorili tudi o svojem videnju 
tovrstnih težav. Dotaknili smo se osnovnih prijemov vzgoje in pokramljali o lastnih načinih vzgajanja otrok. 
V okviru projekta so starši brali še delo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo in Temačne skrivnosti Ginkove ulice 
izpod peresa Uroša Petrovića. Čeprav omenjena dela na prvi pogled nimajo veliko skupnega, nam je 
uspelo strniti vtise,  ki smo si jih ustvarili ob branju, in z navdušenjem pričakujemo nove Bralne urice z 
novimi literarnimi deli ter spet zanimivim gostom.  

 

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 

Za nami je zadnja zbiralna akcija odpadnega papirja, ki je potekala 23. 5. 2018.  Skupaj smo zbrali  3280 kg. 
Posebej  čestitamo 7. b in 2. a razredu, ki sta pri akcijah zbrala največ papirja.   

Vsem učencem, staršem in delavcem šole se zahvaljujemo za zbran papir.  

 

Najuspešnejši zbiralci odpadnega papirja – Barbara Ojsteršek Bliznac 

V letošnjem šolskem letu so učenci 7. b zbrali največ odpadnega papirja izmed vseh na predmetni stopnji. 
Za zaključek akcije so se trije učenci udeležili zaključne prireditve v Celju, ki jo je pripravilo podjetje 
Simbio. Šolski sklad pa je razredu podelil tudi nagrado, in sicer ogled kino predstave. Učenci so si jo 
ogledali ob koncu šolskega leta.  

Nagradni izlet zlatih bralcev – Ivanka Krajnc 

1. 6. 2018 je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS v Ljubljani pripravilo osrednjo zaključno prireditev za 
zlate bralce, osnovnošolce, ki so vseh devet let brali za bralno značko. Naših 12 zlatih bralnih značkarjev se 
je zaradi obveznosti v šoli ni moglo udeležiti. So se pa 30. maja z zlatimi bralci z Dobrne in Frankolovega 
udeležili nagradnega izleta. Pot jih je najprej vodila v Lukovico, kjer so si ogledali ostanke mogočnega 
dvorca, katerega lastnik je bil pisatelj Janko Kersnik. Tukaj so izvedeli tudi marsikatero zanimivost iz 
njegovega življenja, obiskali pa so tudi njegov grob. Nato so se odpeljali do Ljubljane. Najprej so se 
sprehodili od Trnovega do Ljubljanice, za tem pa so si ogledali muzej Jožeta Plečnika. Kasneje je sledil 
najzabavnejšo del dneva, in sicer kopanje v Atlantisu.  
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Vseh 8 učencev, kolikor se jih je udeležilo izleta, je lepo preživelo dan. Vsi zlati bralci v državi pa bodo v 
dar dobili tudi knjigo. Letos je to pesniška zbirka Srečka Kosovela BARŽ ≡ KONS. 

  

 

 Tehniški dan – Vilma Ošlak 

Četrti tehniški dan za učence 6. b in 6. c razreda smo izvedli 18. 6., za učence 6. a in 6. d pa 20. 6. 2018. 
Šestošolci so se ta dan odpeljali v Vitanje, kjer so si ogledali center Nordung, konstruirali izdelek, izdelali 
vsak svojo smrečico na strojčkih unimat in pri tem uporabljali različne postopke, kot so rezanje, brušenje 
in lepljenje. Imeli so možnost struženja lesa, prav tako so lahko sestavljali in razstavljali komponente 
strojčkov unimat (mini strojegradnja). Učenci so pri delu uživali in pokazali, da jih obdelava lesa zanima. 

                                                                                                       

Obeležitev dneva državnosti – Marjana Rojc 

Učenci in učitelji OŠ Vojnik smo v petek, 22. 6. 2018, pripravili kratek kulturni program v čast domovini ob 
dnevu državnosti. Z uvodno pesmijo in himno, ki jo je pod vodstvom gospe Emilije Kladnik Sorčan zapel 
otroški pevski zbor OŠ Vojnik, smo prešli predstavitev dneva državnosti in na kratek filmski povzetek 
slovenske zgodovine. Sledile so misli o domovini in domoljubju in  prijetni zvoki harmonike. Drugi del 
prireditve smo namenili počitnicam. Ravnateljica, gospa Olga Kovač, je s pomočjo razrednikov 
najuspešnejšim učencem šole podelila priznanja in vsem učencem zaželela lepe počitnice. Sklepna točka 
programa je bila pesem Računstvo na počitnicah, s katero se je še enkrat predstavil otroški pevski zbor.    

 

 

Učenci Šolskega radia na radiu Rogla – Barbara Ojsteršek 
Bliznac 

V začetku junija so učenci izbirnega predmeta Šolski radio 
obiskali studio radia Rogla v Slovenskih Konjicah. Radijski 
delavci so jim predstavili delo na radiu. Ogledali so si studio, se 
vklopili v jutranji radijski program, sodelovali pri ustvarjanju 
reklame in dodobra spoznali delovanje radia. Ustvarjalci 
časopisa pa so jim razložili, kako poteka ustvarjanje tedenskega 
časopisa. Ob koncu so se ustavili še v preddverju stavbe, v 
knjigobežnici, od koder je vsakdo odnesel domov knjigo v 
spomin na prekrasen obisk. 
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Tehniški dan za učence osmih razredov – Vilma Ošlak 

V torek, 5. junija, smo za učence osmih razredov izpeljali tehniški dan na temo kovine. Potekal je na 
Šolskem centru Celje, kjer so profesorji te šole za naše učence pripravili delavnice. Pokazali so jim 
postopek rezkanja na rezkalnem stroju, kjer so si izdelali kocko v kocki. Izdelali so si skirco ter piščalko, 
prav tako so spoznali in si ogledali CNC stroje ter izdelavo igralne kocke. Lahko so  risali z računalniškim 
programom, si izdelali zidno polico za rože s postopkom točkovnega varjenja, upogibanja in barvanja, 
imeli pa so tudi možnost segrevanja ter litja kovin ter se preizkusili v izdelavi forme iz kremenčevega 
peska. 

Naši učenci so v večini uživali pri delu, saj so imeli možnost uporabljanja novih strojev za obdelavo kovin, 
ki jih na naši šoli nimamo. 

 

                                                                                                                                                                                                

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 

Zaključna ekskurzija v 5. razredu – Maja Drobnič Grosek 

22. 5. 2018 smo se odpravili proti Razkrižju pri Ljutomeru. Spoznali smo način življenja v prazgodovini z 
ogledom prazgodovinske vasi v Razkriškem kotu. Nato smo obiskali tipično panonsko hišo v Gorišnici. 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. 

 

Zaključna ekskurzija v 3. razredu – Suzana Jelenski Napotnik 

V torek, 22. 5. 2018, smo se tretješolci odpravili na zaključno ekskurzijo v Vače. Spoznali smo življenje 
pastirjev nekoč,  se igrali pastirske igre, pojedli pravo pastirsko malico, molzli in hranili kozo z dvema 
kozličkoma. Kar nekaj živali smo spoznali, in sicer puščavskega skakača, krastačo, kačo, ježa, domačo 
mačko, polže in pajke. Seveda smo jih potipali, da smo ugotovili, kakšna je njihova koža ali dlaka. Na poti 
do situle smo opazili tudi poljskega zajca. Presenetil pa nas je škrat, ki nam je pripovedoval o sušilnici lanu 
v teh krajih in o vaški situli.  Na mestu, kjer so našli situlo, smo spoznali pomen simbolov, ki so na njej 
prikazane. 

Obiskali smo tudi GEOSS, 
geometrijsko središče 
Slovenije, kjer smo spoznali 
samo srce Slovenije in naše 
simbole. Kljub jutranjemu 
deževnemu pozdravu je bila 
ekskurzija zanimiva, poučna 
in polna doživetij ter novih 
spoznanj. 

 

 

 

 

 

"Moja domovina – poznam tvojo kulturno dediščino?"  - Suzana Jelenski Napotnik 

V letu kulturne dediščine je Kulturno društvo Naša zemlja razpisalo literarni, likovni in fotografski natečaj 
na temo »Moja domovina – Poznam tvojo kulturno dediščino? Tretješolci so pri likovni umetnosti  ustvarili 
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risbice starih hiš, kritih s slamo. Nekaj smo jih poslali na natečaj in bili pri tem uspešni. Priznanja so dobili 
David Travnik, Jaka Božnik, Staša Markič in Tinkara Štravs. Uspeha smo bili zelo veseli, prejeli pa smo tudi 
povabilo na zaključno prireditev. 

 

Jaka Božnik in Staša Markič dosegla izjemen uspeh na 
likovnem področju – Suzana Jelenski Napotnik 

Tretješolci so izjemno ustvarjalni na likovnem področju. Radi 
imajo likovno umetnost in vse, kar je z njo povezano, zato 
nastajajo čudoviti likovni izdelki, ki krasijo šolske prostore. 
Nekatere risbice pošljemo tudi na kakšen likovni natečaj.  
Jaka Božnik je s svojo risbico usvojil zlato medaljo na 
mednarodnem likovnem natečaju v Turčiji. Njegov izdelek je 
bil izbran med 6500 izdelki. Na natečaju so sodelovale šole iz 
18 držav z vsega sveta. Risbica Staše Markič pa je bila 
nagrajena in izbrana v posebni kategoriji risbic, ki bodo 
razstavljene v otroški galeriji v Turčiji. Uspeha smo se veselili 
prav vsi, saj je to dodatna spodbuda, da bomo ostali 
vedoželjni in ustvarjalni. 

 

Projekt »Pišem lepo, natančno in pravilno« - Suzana 
Jelenski Napotnik 

V letošnjem šolskem letu smo bili tretješolci  vključeni v 
razredni projekt »Pišem lepo, natančno in pravilno«. Cilj in 
namen projekta je bil navdušiti  in spodbuditi učence k lepi, 
natančni, pravilni in čitljivi pisavi. Cilje nam je uspelo 
izpolniti, otroci  radi pišejo z nalivnimi peresi  in se trudijo, da 
brisalci počivajo. Še posebej smo se potrudili pri pisanju 
novoletnih voščil in čestitk ob različnih dosežkih in praznikih. 

 

Tehniški dan – Maja Drobnič Grosek 

Najprej smo se z učenci  in vodičem 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, posodja, 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. 

 

Dan čebel v Novi Cerkvi – Sabina Javornik        

Na lepo sončno nedeljo sredi maja je v Novi Cerkvi potekal že 
tradicionalni dan čebel. Čebelar je obiskovalcem podrobno prikazal 
delo s čebelami. Možno pa je bilo tudi kupiti različne medonosne 
rastline. POŠ Socka in POŠ Nova Cerkev pa sta pripravili delavnice za 
otroke. V prijetni senci so lahko barvali pobarvanke, izdelovali čebelice 
in se ob tem sladkali. 
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Planinski pohod na Primorsko – Sabina Javornik 

Sončna sobota je obljubljala prav prijetne temperature za planinski izlet, kismo ga izvedli 12. maja. Na 
njem so se nam pridružili tudi starši, bratci, sestrice, dedki in babice. Pot nas je iz Socke najprej vodila do 
Ospa. Tam smo zapustili avtobus in se odpravili po planinski poti, ki nas je vodila do kraja Kastelec pri 
Socerbu. Po okusnem kosilu smo si ogledali še grad Socerb, od koder pogled objame ves Trst. Čakal nas je 
še voden ogled Sečoveljskih solin. Vreme nam je dobro služilo, čeprav so nam bile nevihte ves čas za 
petami. Po ogledu smo se po panoramski vožnji skozi Portorož ustavili v Piranu. Vsak zase si je lahko 
ogledali Piran in se ohladil v senci in posladkal s sladoledom.  

 
 

Naravoslovni tabor »Odprite oči in napnite ušesa v naravi« – Maja Kovačič, Tatjana Hedžet 

Naravoslovni tabor je letos potekal 18. in 19. maja na POŠ Socka. Bil je že 7. po vrsti. Organizirali smo ga za 
učence petih in šestih razred OŠ Vojnik ter vseh treh podružnic. Udeležilo se ga je 31 učencev. 

Poseben poudarek tabora je bil na spoznavanju življenjske pestrosti gozda. Učenci so se o gozdu učili v 
gozdu in ne v učilnici. Pri tem smo jim pomagali učitelji OŠ Vojnik, učiteljice POŠ Socka in gozdarji Zavoda 
za gozdove Slovenije, Območne enote Celje. 

Delo v taboru je temeljilo 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. V njem smo se naučili uporabljati vid, tip, sluh, okus in vonj. Po gozdu 
smo se v parih sprehajali z zavezanimi očmi. Enako smo sledili tudi vrvici, ki je bila napeljana po gozdu 
okoli dreves. Naučili smo se novega načina lovljenja, naša zatočišča pred lovilcem pa so bila drevesa. 
Najprej smo se lahko »rešili« pri bukvi, nato pri smreki in boru. Na zabaven način smo tako prepoznavali 
vrste dreves po lubju. V gozdu smo si poiskali mlado drevo in vsak svojega s korenino posadili v lonček. Za 
to drevo bomo sedaj pridno skrbeli doma. 

Zelo smo se razveselili obiska naše ravnateljice in njene pomočnice, ki sta nas obiskali in nam vsem zaželeli 
veliko naravoslovne radovednosti, ustvarjalnosti in prijetnih trenutkov učenja v naravi.  

V večernih delavnicah smo si pripravili zelenjavne pošasti in jih tudi pojedli. Izdelovali smo pisane 
lampinjončke, naredili dva naravoslovna poizkusa (Voda nad glavo in Ogljikov dioksid v balonu).  
Pogledovali smo v zvezdne karte, ponazorili, kako so nastali lunini kraterji in spoznali lunine mene.  

Po zanimivih in pestrih delavnicah je sledilo potopisno predavanje gospe Valerije Jakop, ki nas je popeljala 
v oddaljen Nepal. V besedi in sliki smo spoznali življenje v deželi najvišjih gora sveta, pod Himalajo v 
Nepalu. Videli smo tudi kratek film o potresu, ko je narava pred tremi leti nenapovedano in brez opozorila 
v nekaj minutah porušila šole, domove, bolnišnice in uničila pohodniške poti.  
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Naslednji dan smo v gozdu 
opazovali male gozdne živali, ki se 
skrivajo v gozdnih tleh, po 
določevalnih ključih prepoznavali 
drevesa, se učili in igrali gozdno 
angleščino ter gozdno matematiko. 
Urili smo se v orientaciji in 
merjenju obsega dreves, določili en 
kvadratni meter gozdnega 
prostora. 

Ob zaključku smo za starše 
pripravili razstavo in kratek 
kulturni program. 

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki 
so nam pomagali, da je naš tabor 
uspel. Posebej hvala vsem 
lastnikom gozda Gobnik, v katerem 
smo pridobivali nova znanja. 

 

Projekt My dream world – Sabina Javornik 

V tem mednarodnem projektu so sodelovali učenci, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja. 
Razmišljali so o sanjskem svetu, o takšnem, ki je zanje sanjski, in takšnem, ki bi si ga želeli za vse ljudi, o 
različnih težavah in iskali rešitve zanje. Dotaknili so se tem, kot so revščina, onesnaževanje, lakota, 
možnost šolanja vseh otrok… Kasneje so ustvarjali tudi risbice.  

 

Za lepšo šolo – Sabina Javornik 

Trgovsko podjetje Merkur je razpisalo pomladni natečaj Za lepšo šolo, na  katerega so se prijavile nekatere 
šole iz vse Slovenije. Med petnajstimi izbranimi je bila tudi naša. Naša ideja je bila zasaditev ograje ob 
cesti. S tem bi našim učencem ponudili lepši pogled s šolskega dvorišča in tudi senco, ki je v sami okolici 
šole primanjkuje. V trgovini Merkur smo izbrali vse potrebno za naš projekt, znesek 250€ pa je pokril 
organizator natečaja. Prtljažnik smo napolnili s popenjavkami, zalivalkami in ostalimi pripomočki. Za 
sajenje smo poprosili tudi naše starše in ostale družinske člane. Tako smo družinsko popoldne v mesecu 
aprilu izkoristili za zasaditev ob ograji in tako združili prijetno s koristnim. Učenci vsakodnevno skrbijo za 
rastline, jih zalivajo in štejejo cvetove. Že letos nas cvetlice razveseljujejo s čudovitimi barvnimi cvetovi, v 
naslednjih letih pa nam bodo zagotovo polepšale pogled in nam nudile senco. 

 

Tekmovanje za čiste zobe - Maja Drobnič Grosek 

Tokrat smo na 34. tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani zmagali četrtošolci in petošolci. V juniju 
smo se odpravili v kino, ker so nam organizatorji pripravili najprej predstavo, nato so podelili nagrade 
najboljšim. Potem je sledil risani film. Od tam smo odšli nasmejani in polni dobre volje. 
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Zbiranje odpadnega papirja – Sabina Javornik 

Učenci POŠ Socka so tudi letos pridno zbirali 
odpadni papir in si prislužili tudi vabilo na 
zaključno prireditev ob omenjenem projektu. 
Na lep sončen  dan smo se s predstavniki naše 
šole odpravili na tržnico v Celju, kjer se je 
zbralo lepo število učencev iz različnih šol. 
Ogledali smo si čarovniško predstavo in 
sodelovali v različnih nagradnih igrah. Vsi pa 
smo nestrpno čakali rezultate. Tudi letos smo 
bili zelo uspešni in smo usvojili 2. mesto. 
Organizatorji so nas še pogostili, potem pa 
smo se vrnili nazaj v šolo.  

 

Planinski pohod na Soriško planino – Sabina Javornik 

Učenci planinskega krožka so nestrpno pričakovali dan zadnjega planinskega pohoda v tem šolskem letu. 
Na pohod smo šli v sodelovanju s POŠ Nova Cerkev in PD Vojnik, povabili pa smo tudi naše družinske 
člane. V soboto zjutraj smo se odpravili na Soriško planino. Pot je bila prijetna in je hitro minila. Ob 
prihodu smo bili navdušeni nad samo planino. Vodnika sta nas odpeljala po zanimivi planinski poti, kjer 
smo srečevali tudi ovce. Z vrha se nam je odprl prekrasen razgled vse tja do Triglava. Otroci so se 
navduševali nad starimi bunkerji in ostanki, ki nas opominjajo na staro rapalsko mejo. Ob poti so nas 
razveseljevali čudoviti metulji pa tudi zaščitena cvetlica kranjska lilija ali zlato jabolko. Domov smo se 
vračali skozi Bled, kjer smo se ustavili na okusnih kremnih rezinah.  

 

Tehniški dan v 1. in 2. razredu – Maja Kovačič 

Naš zadnji tehniški dan je minil z mislijo in ustvarjanjem na temo poletja. Izdelovali smo morske živali, 
jadrnice, ladje, hotele ob plaži … in ob tem polni želja in pričakovanj z mislimi odtavali na morje.  

 

Športni dan v prvi triadi – Maja Kovačič  

20. junija smo si v šoli »naredili plažo« in se igrali razne vodne igre. Uživali smo v kopalkah in obilici vode, 
da nam ni bilo prevroče.  

 

Odprtje ceste v Socki – Lea Rezar 

V petek, 8. 6. 2018, smo se učenci in učiteljice POŠ Socka peš odpravili do mizarstva Koprivnik, kjer smo  s 
kulturnim programom sodelovali na odprtju ceste.  Učenka je začela kulturni program z deklamacijo, 
učenci otroškega pevskega zbora pa so pod vodstvom gospe Suzane Jelenski Napotnik zapeli  pesmico 
Kolesa na avtu se okrog vrte, dodali pa so še svojo kitico, ki govori o novi cesti v Socki. Učenec  David in 
učenka Ajda sta pomagala tudi pri prerezu traku. Na prireditvi nas je pozdravil gospod župan. Vsi želimo, 
da bi bili varni udeleženci  v prometu tudi na tej cesti. 

 

Kolesarska dirka Tour of Slovenia skozi Socko – Maja Kovačič 

V petek, 15. 6. 2018, smo izkoristili lep sončen dan, izdelali navijaške zastavice in se odpravili ob glavno 
cesto Nova Cerkev – Vitanje, kjer smo nestrpno pričakali kolesarje na dirki po Sloveniji. Kolesarska dirka 
Tour of Slovenija je imela 3. etapo po Štajerski s ciljem v Celju, dirkali pa so tudi skozi Socko. Tega smo se 
nadvse razveselili. Kolesarje smo vzpodbujali z glasnim navijanjem. Naš najboljši kolesar Roglič Primož je 
osvojil 3. mesto. Veseli smo, da smo njega in vse ostale kolesarje lahko spodbujali in za njih navijali. 
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Naravoslovni dan v 1. in 2. razredu – Lea Rezar 

V torek, 12. 6. 2018, smo imeli učenci  1. in 2. razreda POŠ Socka  ter drugošolci ostalih dveh podružnic 
naravoslovni dan. Odpravili smo se na Hišico na drevesu v Celje. Iz Socke smo se z avtobusom odpeljali do 
šole v Vojnik, kjer so se nam pridružili še ostali drugošolci. Nato smo sedli na skupni avtobus, ki nas je 
peljal v Celje. Od tam smo pot  nadaljevali peš, ki nas je vodila skozi mestni park v Celju, si ogledali reko 
Savinjo, knjižnico Celje in ledeno dvorano. Nato smo pot nadaljevali od Meškovega vodnjaka in do našega 
cilja. Pri hišici smo najprej pomalicali in se malo okrepčali. Nato smo si ogledali hiško, vodila pa nas je 
vodička. Po ogledu smo se odpravili še na igrala, kjer so učenci spletali tudi nova prijateljstva z učenci 
ostalih dveh podružnic. Po igri pa smo pot nadaljevali proti avtobusni postaji, kjer nas je čakal avtobus in 
nas je odpeljal domov. Imeli smo se lepo.  

 

Uspešna Jaka Božnik in Staša Markič – Suzana Jelenski Napotnik 

 

Na mednarodnem likovnem natečaju v Turčiji, ki ga organizira 
Mizyal Gallery Museum, sta tretješolca Jaka Božnik in Staša 
Markič dosegla izjemen uspeh. Na natečaj je prispelo 6500 
likovnih del iz 18 držav z vsega sveta. Jaka Božnik je v kategoriji od 
4 – 12 let usvojil zlato priznanje, poleg priznanja je prejel tudi 
zlato medaljo. Risbica Staše Markič pa je bila izbrana v posebni 
kategoriji likovnih del, ki bodo krasila otroško galerijo. Vsi smo bili 
zelo veseli pošte, ki je prispela iz Turčije, v kateri so bila  priznanja 
in medalja. To je odlična spodbuda za nadaljnje delo, ustvarjalnost 
in iskanje novih idej, ki jih otrokom nikoli ne zmanjka.  

 

V Kekčevi  deželi – Lea Rezar 

V četrtek, 14. 6. 2018, so se učenci prvih razredov odpravili na 
zaključno ekskurzijo v Kranjsko Goro, kjer jih je v Kekčevi deželi 
čakal Kekec s svojimi prijatelji. Z avtobusom so se iz Socke 
odpeljali ob sedmih zjutraj še po prijatelje v Novo Cerkev in 
Šmartno. Prvi postanek so imeli na Voklem, kjer so jih pozdravili 
prvi sončni žarki kljub slabi vremenski napovedi. Ko so se 
okrepčali in malo podružili tudi s prijatelji iz OŠ Vojnik, so sedli na 

avtobus in se 
odpeljali proti 
Kranjski Gori, kjer jih je že čakalo kosilo Pri Martinu. Ko so 
bili želodčki polni, pa so se odpravili v Kekčevo deželo. Tu 
so morali učenci paziti na pasti Bedanca. V njegovi hiši so 
rešili Mojco, ki jih je peljala do hiške Brincla. Ker so učenci 
znali oponašati sovo, so pregnali Bedanca in tako so se 
lahko varno sprehajali po deželi. Ko jih je Mojca pripeljala 
do Kekca, jim je ta  pokazal njegovo hišo, nato pa jih je 
peljal do tete Pehte, ki jim je pokazala njen laboratorij, kjer 
pripravlja zdravilne kapljice. Teta Pehta je učence in 
učiteljice pogostila s pecivom in čajem. Nato so se učenci z 
učiteljicami vrnili na Kekčev avtobus, ki jih je odpeljal do 
avtobusa, s katerim so se odpeljali domov. Služilo pa je 
tudi vreme, saj je po besedah tete Pehte bil to prvi dan 
brez dežja v Kekčevi deželi v letošnjem juniju. Vsem bo ta 
dan stal v lepem spominu. 
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Pohod na Dobrno - Maja Kovačič 

Zadnje šolske dni uživamo v različnih dejavnostih. V četrtek smo se učenci prvih treh razredov odpravili 
peš na Dobrno, kjer smo se posladkali s sladoledom in se kljub pešačenju še vedno polni energije igrali v 
parku. V šolo pa smo se vrnili s kombiji. 

 

 

 

Priznanja tretješolcem za sodelovanje na natečaju 
»Moja domovina – poznam tvojo kulturno 
dediščino?«  – Suzana Jelenski Napotnik 

 

Družboslovno naravoslovno društvo Naša zemlja je v 
letu evropske kulturne dediščine pripravilo literarni, 
likovni in fotografski natečaj z naslovom »Moja 
domovina – poznam tvojo kulturno dediščino?«.  Kaj je 
dediščina in katere vrste dediščine poznamo, so 

tretješolci spoznavali pri predmetu spoznavanje 
okolja. Znanje smo nadgradili z likovnim 
ustvarjanjem, kjer smo ustvarili čudovite risbe s 
slamo kritih hiš. Takšne še srečamo v naselju 
Polže. Priznanja so prejeli Tinkara Štravs, David 
Travnik, Staša Markič in Jaka Božnik. Udeležili 
smo se zaključne prireditve s podelitvijo 
priznanj v Slovenskih Konjicah. Prireditev je 
potekala na Gimnaziji Slovenske Konjice, kjer so 
nas prijazno sprejeli, pogostili in nam pripravili 
kratek kulturni program. Domov smo se vrnili 
zadovoljni in veseli.  

 

 

 

Svečana podelitev spričeval in priznanj ter prireditev ob državnem prazniku – Maja Kovačič 

Zadnji šolski dan so učenci POŠ Socka pod mentorstvom učiteljic 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 

 
Igre babic in dedkov – Vesna Kotnik 

V ponedeljek, 28. 5., smo učenci in učiteljice POŠ Nova Cerkev izvedli 4. športni dan. Vrnili smo se nekaj 
desetletij nazaj in se poigrali, kot so se igrali naše babice in dedki. 

Že zjutraj smo se peš odpravili v Vizore k družini Ribič, ki nam je velikodušno odstopila pokošen travnik. 
Skakali smo v žakljih, ugotavljali, katera skupina prenese največ vode, prenašali žogico na loparjih in tekli v 
dvoje. Preden smo se vrnili v šolo, pa smo imeli tudi čas za sprehod v gozd. 

Ob zabavnih igrah, lepem vremenu in prijetni družbi nam je čas hitro minil. Vsi pa smo se strinjali, da so 
»pradavne« igre še kako zabavne, zato jih bomo ponovili.  

 
 

Kolesarski krožek - Petra Ofentavšek 

Petošolci so tudi letos pridno hodili na kolesarski krožek in se dobro naučili teoretični del, ki so ga potem 
tudi vsi uspešno opravili v Vojniku. Takrat so nam pripravili na šolskem igrišču tudi kolesarski poligon, ki so 
ga vsi učenci prevozili kar nekajkrat in se urili v uspešnem premagovanju »kolesarskih ovir«.  Svoje urjenje 
so nadaljevali v našem domačem kraju, kjer je bila njihova mentorica gospa Jolanda Klauški. Pridno so 
nabirali »kilometre« in se pripravljali na zaključni del 
našega krožka – to je izpitno vožnjo. Komisijo sva 
sestavljali mentorici krožka, policist Danilo Ungar,  
gospod Albin Ojstršek iz Sveta za preventivo v cestnem 
prometu, naše tehnično osebje in učiteljice POŠ Nova 
Cerkev. Za varno opravljanje izpitne vožnje so poskrbeli 
naši gasilci. Vsi petošolci so uspešno opravili kolesarski 
izpit. Čestitamo. 

 

 

 

 

 

Teden RK – Ida Grobelnik 

Prostovoljke KORK so obiskale drugošolce in se z 
njimi pogovarjale o delu in poslanstvu 
organizacije.   Razveselile so jih z majico, piščalko 
in obeskom za ključe. V zahvalo so »dobile« 
pesmico. 
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3. planinski pohod - Ida Grobelnik 

Dočakali smo tretji planinski pohod v tem šolskem letu in na potep povabili še starše, babice in dedke. 
Pridružilo se nam jih je toliko, da smo se proti Primorski odpravili kar s tremi avtobusi. Naš prvi postanek 
je bila vasica Osp ob vznožju Kraškega roba. Tu nas je očarala visoka plezalna stena. Zakorakali smo na 
slovensko planinsko pot. Po dobri uri vzpona se nam je odprl čudovit razgled proti obali. Le še sprehod 
preko položnega pašnika nas je ločil do kosila v Kastelcu. Na poti proti obali smo uživali še v razgledu z 
gradu Socerb. 

Nato smo stopili v skrivno življenje solin, katerih lepote se ne moreš nikoli naveličati. 

Dan smo zaključili v Piranu, nekateri na kopnem, drugi v vodi. Vsi zadovoljni, nihče utrujen in s pesmijo 
smo se vrnili domov. 

Ko srce začuti, da je vse tako, kot mora biti, potem se prerodi v radostno hvaležnost, v zahvalo, v veselje. 
Hvala Benu Podergajsu in Mirku Blazinšku za skrbno organizacijo in vodenje. Darilo, ki ga dajeta našim 
otrokom, je navdušenje. 

 

 

Na obisku pri Žanu in Aljažu - Ida Grobelnik 

Prav posebno doživetje je v roke prijeti nekaj dni 
starega piščančka. Za večino je bil ogled kokošje 
družinice nekaj novega. Na zadnji majski dan smo se v 
okviru LUM srečali z umetnikom, in sicer dedkom 
Aljaža in Gašperja. Predstavil nam je delo 
restavratorja. Lahko smo mu tudi pomagali. Hvala 
obema družinama za pogostitev in lepa doživetja. 

 

Tekmovanje Znam več z Lili in Binetom – Ida 
Grobelnik 

V okviru tekmovanja se je šest drugošolcev udeležilo 
medpredmetnega in matematičnega tekmovanja. Vsi 
so za sodelovanje prejeli zapestnico in priznanje, 
najboljši pa tudi majico z ilustracijo prikupnih 
čebeljih junakov. Čestitke zmagovalcema Neži 
Majcen Ravnak in Lovru Hrustelju. 
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Ogledali smo si predstavo Sovica Oka - Petra Ofentavšek 

Skupina vzgojiteljic vrtca Mavrica pod vodstvom Polonce Kralj Kolman nam je tokrat pripravila predstavo z 
naslovom Sovica Oka. Predstavo so večkrat ponovile po vseh enotah vrtca in šole Vojnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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