Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Novo leto, novo leto
znova se je prismejalo,
kaj bo tebi, meni dalo,
kaj bo dalo vsem ljudem?
Da vsakdo na tem planetu
našel bi zavetje toplo,
našel bi svoj košček kruha,
da bi dobri stisk roke
našel pot v vsako srce.« /M. Batič/
Veliko sreče, prijateljev, pravih poti in odločitev vam želimo v novem letu. Mesec
december je bil zelo praznično obarvan. O tem, kaj vse smo počeli, kje vse smo
sodelovali, koga osrečevali, vam poročamo v tej številki Vojča.
Prijetno branje vam želimo.

Kulturni dan za 9. razred – Emilija Kladnik Sorčan
Devetošolci so 19. decembra obiskali Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer so si ogledali
baletno predstavo Hrestač ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. Pravljična zgodba za vse
generacije, posredovana skozi izraznost klasičnega baleta, je za večino pomenila prvi neposredni
stik s plesno-gledališko umetnostjo, učenci pa so ob tem spoznali tudi najpomembnejšo kulturno
ustanovo mesta Maribor.

Kulturni dan za učence od 6. do 9.razreda – Emilija
Kladnik Sorčan
Zadnji delovni dan v letu 2018 je vsem učencem
predmetne stopnje prinesel praznično vzdušje. Najprej so
po oddelkih prisluhnili proslavi, ki so jo pripravili učenci
Šolskega radia OŠ Vojnik z mentorico Barbaro Ojsteršek
Bliznac na temo bližajočega se dneva samostojnosti in
enotnosti. Nekateri oddelki so izvedli tudi medsebojno
obdarovanje, si čestitali in zapeli. Po okusni malici pa je
sledil v Celju ogled filmske predstave Gajin svet. Strošek je
za vse učence poravnal Šolski sklad OŠ Vojnik, izbira
slovenskega filma pa se je ponovno izkazala kot zadetek v
polno.

Nastopi Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik na Božičnem Vojniku – Emilija Kladnik Sorčan
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik se je v jesenskih mesecih marljivo pripravljal na decembrske
nastope. V okviru Božičnega Vojnika je bila zelo bogata koncertna ponudba in del le-te so bili tudi
naši mladi pevci. 23. in 26. decembra so nastopili kot gostje na koncertu dalmatinskega estradnega
umetnika Marka Škugorja. Predstavili so se s tremi božičnimi skladbami pod vodstvom
zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan. Na klavirju jih je spremljal Simon Jager, z violino in flavto pa
sta sodelovali Monika Petek ter Pina Berk. Po koncertu se jim je Marko Škugor tudi osebno
zahvalil.
Drugi nastop pa so mladi pevci izvedli 28. decembra na Pop-rock koncertu, ki so ga oblikovali
vojniški domačini, ki se aktivno ukvarjajo z glasbo. Ob že uveljavljenih solistih so otroci nastopili
kot spremljevalni zbor v skladbi Barcelona in s skupino Feferoni izvedli še rock uspešnico Another
brick in the wall. Za učence je bila to nova izkušnja, ki so jo odlično opravili.

Obisk Božička na razredni stopnji – Mateja Fidler
Mesec december je mesec pričakovanj. Vsi že nestrpno pričakujemo prihod dobrih mož. Tudi v šoli
smo živeli v tem pričakovanju. Vsako jutro nas je v avli pričakala okrašena in razsvetljena smrečica.
Zadnji dan pouka pa so bila pod njo darila. Seveda, Božiček prihaja. Glasba, petje in zvok
kraguljčkov so pripeljali med nas Božička in njegovega škratka. Skupaj z njima smo zaplesali, zapeli
in se veselili. Nejc, Nik in Bine pa so nam zaigrali na harmoniki in trobenti.
Po rajanju pa sta nam razdelila lepo zavita darila. Radovedni in polni pričakovanj smo jih odnesli v
učilnice. Zanje smo se lepo zahvalili in jima zaklicali: »Se vidimo naslednje leto!«

Šolsko tekmovanje iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje 2018/2019
Amalija Kožuh
Cankarjevo tekmovanje 2018/2019 je povezano z Evropskim letom kulturne dediščine in
Cankarjevim letom, zato so bila za branje izbrana klasična in sodobna dela slovenskih avtorjev.
Učenci so v prebranih besedilih odkrivali podobo otroštva , mladosti nekdaj in danes, se srečevali z
drugačnimi svetovi kot jih živijo oz. srečujejo danes, a kljub temu z enakimi ali podobnimi
vrednotami književnih junakov.
Šolsko tekmovanje za 2. in 3. triado je potekalo 11. 12. 2018. Udeležilo se ga je 23 učencev.
Bronasto priznanje so osvojili: Tinkara Štravs, 4. r. , POŠ Socka, Tjaša Krivec, 5. b, Tjaša Leber, 5. b,
Vita Hažič, 7. c, Hana Ravnak, 7. d, Jakob Pehar, 8. a, Pina Berk, 9. b.
Vsem dobitnikom priznanj čestitamo.

Predbožični bazar - Klavdija Winder Pantner
Mesec december vsako leto prinaša svojo čarobnost. To so dnevi, ko se življenje za trenutek ustavi,
naše misli in pozornosti pa so namenjene najbližjim, ki nam resnično veliko pomenijo. Tudi Šolski
sklad OŠ Vojnik v tem mesecu ne počiva. S pomočjo vseh zaposlenih in otrok smo tudi tokrat
združili moči in pripravili predbožično tržnico. Pripravili smo kratko kulturno prireditev, ki je odprla
vrata tržnice. V krasnem sobotnem dnevu so nas z obiskom na njej počastili mnogi obiskovalci, kar
seveda pomeni, da podpirajo našo akcijo. Z majhnimi koraki vsi skupaj rišemo nasmehe na obraze
tistih, ki potrebujejo pomoč, in hkrati vsem učencem naše šole, saj Šolski sklad naše šole podpira
tudi mnogo drugih projektov. V želji, da bo leto 2019 uspešno in srečno, voščimo tudi vsi, ki
združeno skrbimo za uspešno delovanje našega Šolskega sklada.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Miklavžev sejem - Suzana Jelenski Napotnik
V nedeljo, 2. 12. 2018, so se učenci predstavili z različnimi izdelki na Miklavževem sejmu v Novi
Cerkvi. Izdelali so voščilnice, svečnike, različne lesene igre, novoletne okraske in drobna darilca, ki
si jih podarjamo in z njimi razveseljujemo svoje najdražje.

Novoletna prireditev Muc Mehkošapek – Mojca Rezar
V sredo, 12. 12. 2018, so se vrtčevski in šolski otroci predstavili našim najdražjim na božičnonovoletni prireditvi z naslovom Muc Mehkošapek. Pravljico smo si izposodili pri Bini Štampe
Žmavc. Hoteli smo spomniti na to, da smo včasih preveč zaposleni s stvarmi, ki nas oddaljujejo
drug od drugega, da si premalokrat vzamemo čas zase in za bližnje ter da se nam vse preveč mudi.
Z glasbo, s plesom, z igro in deklamacijo smo udeležencem prireditve polepšali eno urico in jih
spomnili, da si je treba kdaj pa kdaj vzeti vsaj za muco časa.

Tehniški dan – Maja Drobnič Grosek
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.

Čarovnik na obisku – Maja Kovačič
V sredo, 19. 12. 2018, smo odšli na POŠ Nova Cerkev, kjer nas je pričakal čarovnik Jole Cole.
Zabaval nas je s čarovnijami, v katerih so sodelovali tudi učenci, in z zabavnimi šalami.
Najlepša hvala Turističnemu društvu Nova Cerkev in Krajevni skupnosti Nova Cerkev, ki sta nam
omogočila ogled te čarovniške predstave.

Jelkovanje in proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Maja Drobnič Grosek
Učenci POŠ Socka so se prijetno zabavali na
zadnji šolski dan v letu 2018. Najprej so
pripravili proslavo v čast naši državi Sloveniji.
Učenci 5. razreda so nam razložili, kako se je
Slovenija osamosvojila, za tem pa smo imeli
krajši kulturni program.
Nato nas je obiskal Božiček in nam prinesel
kup daril. Po malici smo jih odprli in se
poigrali z njimi. Kasneje smo se vsi zbrali v 1.
razredu, kjer smo si ogledali risanko in tako
prijetno končali kulturni dan.

DEJAVNOSTI V NOVI CERKVI
Okrog sveta do srca – Mojca Buršič
11. 12. 2018 smo na naši šoli pripravili novoletno prireditev z naslovom Okrog sveta do srca.
Učenci z učiteljicami POŠ Nova Cerkev ter otroci z vzgojiteljicami iz vrtca Mavrica smo občinstvo
popeljali okoli sveta. Ogledali so si lahko pirate in morske deklice s Karibov, občudovali afriško
petje in ples, spoznali samovšečne francoske kuharje in prelepe kan kan plesalke, prepoznali
pogum naših najmlajših ter prisluhnili otroškemu pevskemu zboru POŠ Nova Cerkev. Po dolgi
pustolovščini smo se na koncu vsi strinjali, da je povsod lepo, a doma je najlepše.

Čarovnik Jole Cole na obisku - Petra Ofentavšek
V prazničnem decembru nas vedno obdarijo tudi KS Nova Cerkev in Turistično društvo Nova
Cerkev. Letos so nam omogočili čarovniško predstavo. Medse smo povabili tudi naše prijatelje iz
šole Socke, bodoče šolarje iz vrtca Mavrica in šolarje iz Hiše otrok Montessori.
Čarovnik nam je predstavil svoje trike in ob njih
smo vsi neizmerno uživali. Nekateri učenci pa so
Joletu Coletu tudi pomagali čarati. Predstava je
hitro, prehitro minila, mi pa upamo, da jo bomo
še kdaj ponovili.

Miklavžev praznični sejem na vasi - Petra Ofentavšek
V Novi Cerkvi smo imeli na prvo decembrsko nedeljo že tradicionalni praznični sejem na vasi.
Krajanom smo predstavili naše novoletne izdelke in zanje nabrali kar nekaj prostovoljnih
prispevkov. Zaradi mrzlega vremena in mraza 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 adventnimi
namiznimi dekorji, smrekicami in voščilnicami.
Izdelke so predstavili tudi učenci iz POŠ Socka in
otroci Vrtca Mavrica.

Rajanje z Božičkom - Petra Ofentavšek
Na zadnji šolski dan so nam najprej učenci 5. razreda pripravili proslavo ob dnevu samostojnosti in
enotnosti, kmalu za tem pa nas je obiskal Božiček. Zelo smo ga bili veselili, 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 igre, nekaj družabnih iger,
kvizov in obilo lego kock, ker so ponovno aktualne, saj se vsi radi igrajo z njimi. Božičku smo dali
kar nekaj obljub, na koncu pa smo se mu zahvalili za obisk in ga prosili, da nas obišče spet
naslednje leto.
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