Drage učenke in učenci,
spoštovani starši!
Pred nami je najkrajši mesec, a mesec,
v katerem se na veliko in široko govori
o ljubezni. Govori se seveda tudi o
počitnicah pa o kulturi …
Februar naj bo mesec, ko ne bomo
pozabili nase. Naj bo tudi priložnost, da
svojim bližnjim in vsem, ki so nam pri
srcu, pokažemo, kako radi jih imamo.
Presenetimo jih z majhno pozornostjo,
s cvetom z bližnjega travnika ali zgolj z
lepo in iskreno besedo. Da se to da in
da »deluje«, so dokazali naši šolski
parlamentarci. Tudi to je kultura.

Kaj je kultura?
»Otrok mamo vpraša,
kaj je to kultura,
kdo se z njo ponaša?
Le ta začudena obstane,
saj resno jo vprašanje gane.
Skromno mu obrazloži,
in takole odgovori:
kultura nas sprejme,
ko se rodimo,
raste z nami,
ko se igramo,
hodimo v šolo,
v službo hitimo.
Ko smo veseli,
z nami se smeje,
ko žalostni smo,
nam dušo ogreje,
pesmi in knjige nam piše,
slike nariše,
les obdeluje,
kamen oblikuje,
pravljice bere,
solze izpere,
se z lutkami igra,
iz ekrana smehlja,
naravo ohranja,
stavbe vzdržuje,
staro z novim povezuje.
Prijazno z vsemi se rokuje,
prešerno poje, lepo pozdravlja,
ob odhodu se poslavlja,
je naša zgodovina
in domovina.
Od rojstva do smrti z nami živi,
kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi.«
/Ida Semenič- adisa/

Tehniški dan – Vilma Ošlak
V torek, 8. januarja in v sredo 9. januarja 2019, so imeli učenci sedmih razredov tretji tehniški dan na
temo alternativni viri energije.
Ta dan so obiskali interaktivni multimedijski
center GEN-i svet energije v Krškem. Ogledali so si
razstavo o virih energije, kako narašča število
prebivalcev na Zemlji, kako narašča poraba
energije,
kakšno
onesnaženje
povzročajo
posamezne države, koliko ogljikovega dioksida
spustimo v zrak, spoznali smo delovanje
posameznih elektrarn, njihove prednosti in
slabosti, vpliv na okolje in podnebne spremembe.
Ogledali so si tudi eksperimentalnico, kjer so videli plazemsko kroglo, magnetno polje, maketo
visokonapetostnega daljnovoda. Prav tako so si ogledali, kako deluje generator in lebdenje v nevidnem
polju.
Vodenje je bilo strokovno in kvalitetno ter primerno starosti naših učencev.

Izbirno tekmovanje za Preglovo priznanje - Edi Fidler
21. januarja 2019 je bilo šolsko izbirno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova bronasta priznanja.
Državnega tekmovanja, ki bo 30. marca na OŠ Rimske Toplice, se bosta udeležila osmošolca Antonio
Krajnc in Anita Rojc, ki sta istočasno prejemnika bronastega Preglovega priznanja. Zaželimo jima veliko
znanja in zbranosti ob reševanju nalog na državnem nivoju.
Gledališka predstava Kosovirja na leteči žlici – Mateja Fidler
V SLG Celje smo si ogledali predstavo Kosovirja na leteči žlici. Priljubljeno knjižno uspešnico pisateljice
Svetlane Makarovič so igralci prikazali v čudoviti igri.
Obisk gledališča je vedno veliko doživetje. Tudi letos smo učenci RS bili deležni tega dogodka.
Dogodivščine kosovirjev Glala in Glili so nas zelo prevzele. Čudoviti kostumi, glasba, leteči žlici s
paradižniki so bili prava paša za oči. Predstava je čisto prehitro minila. Polni lepih vtisov smo se odpeljali
v Vojnik.
2. matematična delavnica – Leonida Godec Starček
16. januarja 2019 je med 16. in 18. uro potekala druga matematična delavnica. Namenjena je bila
učencem od 4. do 9. razreda.
34 udeležencev se je seznanilo z različnimi postopki spretnega računanja.
Delo v posameznih skupinah so vodili Barbara Jančič, Branka Čakš, Metka Klinc, Vilma Ošlak in Leonida
Godec Starček.

Mesec prijaznosti – Simona Šarlah
Človek je družabno bitje. Brez družbe preprosto ne bi mogel preživeti. Če naredimo nekaj, kar ni dobro le
za nas, temveč tudi za druge, smo srečnejši. Prijazni ljudje imajo veliko globokih prijateljskih vezi. Če je
nekdo pripravljen pomagati in zna pohvaliti druge, velja za bolj simpatičnega in tudi bolj privlačnega.
Šolski parlament se je odločil, da bo mesec december razglasil za mesec prijaznosti. Od začetka meseca
pa vse do četrtka, 20. decembra, so organizirali različne dejavnosti za širjenje prijaznosti med vsemi, ki
vsakodnevno vstopajo v šolske prostore. Mesec prijaznosti se je zaključil z božičnim disko večerom za
vse osmošolce in devetošolce, ki je bil 20. decembra v jedilnici šole.
K sooblikovanju meseca prijaznosti smo povabili tudi vse učence naše šole. Na oglasne deske šole smo
obesili plakate z napisom TABLA PRIJAZNOSTI. Učence in vse zaposlene smo povabili, da na njih zapišejo
kakšno prijazno misel, pozitivno sporočilo, ki je namenjeno točno določeni osebi ali pa vsem okoli nas.
Pozvali smo jih tudi, da v tem mesecu vsak dan naredijo nekaj dobrega za soljudi – lahko za prijatelja,
prijateljico ali pa popolnega neznanca. Nekaj idej smo napisali tudi na oglasno desko parlamenta. Poleg
tega smo jih opozorili, da ne smejo biti prijazno samo do drugih, ampak tudi do sebe. Vsak si zasluži
velikodušnost, sočustvovanje in prijaznost.
Priprave na mesec prijaznosti so se začele že veliko prej. Parlamentarci Klara, Ana, Anita, Jurij, Denis in
Pina so skupaj z mentorico že en mesec prej začeli z barvanjem prodnikov, na katere so napisali
pozitivna sporočila. V drugem tednu meseca so tako te prodnike, lično zavite, razdelili med vse
zaposlene na šoli in jim tako sporočili, da cenijo njihovo prijaznost in delo.
V tretjem tednu meseca prijaznosti (tik pred počitnicami) pa so parlamentarci med vsemi učenci
predmetne stopnje delili t.i. emotikone in sličice, na katere so napisali spodbudne misli in prijazne citate
za učence.
Tako so parlamentarci v zadnjem mesecu leta razdelili preko 50 prodnikov in preko 300 emotikonov s
prijaznimi mislimi. Verjamemo, da so uspeli v tem času na obrazu narisati kak nasmeh več in povzročili
verižno reakcijo prijaznih dejanj.
Mesec prijaznosti smo zaključili s prijetno božično zabavo, ki je tokrat trajala kar tri ure in se je je
udeležilo kar 60 osmošolcev in devetošolcev. Vendar širjenje pozitivne energije in prijaznega vzdušja s
tem še ni konec. V mesecu februarju nadaljujemo z delitvijo prijaznih misli tudi zaposlenim na Občini
Vojnik, v Zdravstvenem domu Vojnik in zaposlenim na podružnicah.
Vsem parlamentarcem se na tem mestu zahvaljujemo za predano in vztrajno delo in jim sporočamo, da
je prijaznost jezik, ki ga lahko slišijo gluhi in berejo slepi. S svojo pozitivno energijo, nasmehom na obrazu
in nalezljivo dobro voljo so ogromno naredili za odlično vzdušje na šoli. Veseli smo, da jih imamo!

Območno tekmovanje iz angleškega jezika – Anja Korošec
17. januarja 2019 je v Šentjurju na Osnovni šoli Franja Malgaja potekalo območno tekmovanje iz
angleškega jezika. Tekmovanja so se udeležili trije učenci: Ema Ban, Aljaž Golob in Vid Benčina. Vsi trije
so se na tekmovanju odlično odrezali, srebrno priznanje pa sta prejela Ema Ban in Vid Benčina. Slednji se
bo udeležil tudi državnega tekmovanja v mesecu marcu.
Vsem trem tekmovalcem iskreno čestitamo.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV

Nastop OPZ - Sabina Penič
19. 1. 2019 je Turistično društvo Nova Cerkev obeležilo
50-letnico delovanja. Na slovesnem občnem zboru smo
z otroki Otroškega pevskega zbora nastopili ob glasbeni
spremljavi g. Rajka Sentočnika in se s tem zahvalili za
večletno sodelovanje.

Zimski športni dan v Vizorah - Petra Ofentavšek

Učenci in učitelji POŠ Nova Cerkev smo se odpravili na pohod proti Vizoram. Opremo za
sankanje so nam peljali prijazni šoferji naših kombi prevozov. V Vizorah sta nas pričakala
gospod Kotnik in gospa Preložnik, ki sta nas najprej razveselila s slastnim čajem. Gospod Franci
nam je razložil pravila za vožnjo po hribu.
Ko nas je zazeblo, smo se pogreli v hiški smučarskega društva pri gospe Andreji. Tam smo tudi
malicali hrenovke in dober domač kruh.
Dodobra smo se nasankali in »nabobali«, na koncu pa smo se spuščali kar brez vsega, saj je bil
teren dovolj gladek. Dopoldne je hitro minilo in morali smo se odpraviti proti šoli. Vsakič znova
se veselimo tega športnega dneva v Vizorah, ki je postal že kar tradicionalen. Zadovoljni in veseli
smo, da nas člani smučarskega društva vedno radi sprejmejo.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Mednarodni projekt Holiday Card Exchange, 1. in 2. razred – Maja Kovačič, Irena Rudnik
V letošnjem šolskem letu že osmič sodelujemo v mednarodnem projektu Holiday Card Exchange. Letos
smo se projektu pridružili učenci 1. in 2. razreda z učiteljicama Majo in Ireno.
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 in običaje ob praznovanju božiča in novega leta
ter našo lepo 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:
•
•
•
•
•
•
•

HSIN-GANG ELEMENTARY SCHOOL iz Tajvana,
THE EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL OF NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY iz Tajvana,
ZŠ s MŠ iz Slovaške,
MOGILEV SECONDARY SCHOOL #8 iz Belorusije,
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BARDZIE Z FILIĄ W
PRZYŁĘKU iz Poljske,
SPRING RUN ELEMENTARY iz ZDA,
IES FRANCISCO DE GOYA iz Španije.

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.

Nastop učencev na seji kulturnega društva Nova Cerkev – Mojca Rezar
V soboto, 19. 1. 2019, je imelo Kulturno društvo Nova Cerkev sejo. Letos obeležujejo 50 let delovanja. S
kratkim kulturnim programom smo začetek seje popestrili učenci POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka. Pevski
zbor POŠ Nova Cerkev je zapel dve ljudski pesmi, učenci naše šole pa so se predstavili s plesoma Mi
delamo snežaka in Urca. Udeleženci seje so bili navdušeni nad nastopom naših otrok.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Januarja smo počeli … – Milanka Kralj
Novo leto in nove dogodivščine so se pričele že v začetku januarja, ko smo odšli v SLG Celje, kjer smo si
ogledali predstavo Kosovirja na leteči žlici. Predstava je bila odlična, učenci so uživali in domov odšli
zadovoljni ter nasmejani.
V tem mesecu pa smo v Šmartnem v Rožni dolini praznovali poseben jubilej, 200-letnico šolstva. V ta
namen smo pripravili prireditev in s tem obeležili častitljiv jubilej. Z učenci, otroki iz vrtca in člani
kulturnega društva Šmartno v Rožni dolini smo pripravili predstavitev razvoja šolstva od 19. do 21.
stoletja. Prireditve so se v velikem številu udeležili krajani in kot posebni gostje ga. državna sekretarka
Martina Vuk, podžupanja Celja ga. Breda Arnšek, župan Vojnika g. Branko Petre, številni ravnatelji iz
bližnje in daljne okolice, predstavniki sveta šole ter nekdanji učitelji in delavci šole. Dom krajanov je ob
igri, plesu in pesmi kar zaživel in domov pospremil nasmejane goste naše prireditve.
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