Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Prišla je tiho, skoraj neopazno. Za mnoge najlepši čas. Čas nežnega ptičjega petja, brstenja,
cvetenja, toplih žarkov …
V preteklem mesecu smo precej dejavnosti na šoli posvetili kulturi, nekaj tudi ljubezni, vmes
pa se že pripravljali na pomladne praznike, predvsem na pustovanje. Ko smo se mnogi pridno
učili in tekmovali, so šestošolci smučali na Rogli in uživali v zimski šoli v naravi.
O vsem tem ter še o drugih dejavnostih na naši šoli pa preberite v tej številki Vojča.
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak
Učenci šestih razredov so imeli 5. februarja 2019 tretji tehniški dan. Tema je bila les. Ta dan so
si izrezali obesek iz lesa ter pripomoček za ostrenje konic svinčnika, spoznali pomen gozda, vrste
in lastnosti lesa. Nekaj teh lastnosti 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, 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.
Učenci so ta dan najbolj uživali pri rezanju izdelkov iz lesa, saj jih je veliko izmed njih prvič
uporabljajo ročno rezljačo.
Koncert BQL v počastitev slovenskega kulturnega praznika – Emilija Kladnik Sorčan
V ponedeljek, 4. 2. 2019, je v telovadnici OŠ Vojnik nastopil popularni duet BQL s Koroške s
koncertom Slovenske ljudske so QL. Pela in igrala sta za vse naše učence od 4. do 9. razreda in
tudi za vrstnike z OŠ Frankolovo. Njun spored je obsegal slovenske ljudske pesmi, kombinirane s
popularno glasbo in je bil glede na vsebinsko zasnovo zelo primeren za obeležitev kulturnega
praznika. Izvajalca sta učencem približala na videz nezdružljive glasbene zvrsti in tako zabrisala
meje med njimi. Simpatičen nastop je popestrila tudi pevka Ula Ložar. Učenci so bili nad
koncertom navdušeni, pevca pa sta se na koncu še fotografirala z vsakim oddelkom posebej. Pri
plačilu vstopnine je pomagal tudi Šolski sklad.

Kulturni praznik – Barbara Ojsteršek Bliznac
Dan pred kulturnim praznikom, Prešernovim dnevom, smo v okviru šolskega radia pripravili
krajšo proslavo, s katero smo želeli spomniti na pomen Franceta Prešerna za Slovence in kulturo
nasploh. Učencem smo zastavili tudi nagradni vprašanji in jih za pravilni odgovor tudi nagradili.
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 in doma. 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.
Tekmovanja, ki je potekalo 6. februarja letos, se je udeležilo 128 učencev. Najuspešnejši so
prejeli bronasto priznanje. Teh je bilo 50.
Iskrene čestitke vsem.
Informativni dnevi – Urška Kovač Jurčenko
Vse srednje šole so 15. in 16. februarja letos za učence osnovnih šol organizirale informativni
dan, na katerem so devetošolci lahko pridobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju

na posameznih srednjih šolah ter druge informacije povezane s srednješolskimi programi, saj
bodo morali do 2. aprila že oddati prijave za vpis v 1. letnik srednje šole.
Informativni dan je potekal v petek, 15. februarja, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja, ob
9. uri. Devetošolci v petek tako niso imeli pouka, ampak so namesto pouka obiskali srednje šole,
na katerih so želeli pridobiti informacije o vpisu. Vsak učenec se je lahko udeležil treh
predstavitev na treh različnih šolah. Učenci so se informativnega dne večinoma udeležili skupaj
s svojimi starši.
Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje – Marjana Rojc
23. 1. 2019 je na OŠ Mozirje potekalo območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo
priznanje. Učenci osmega in devetega razreda so letos prebrali Cankarjevo Moje življenje in
Möderndorferjevo delo Kit na plaži. Območnega tekmovanja sta se udeležila Jakob Pehar iz 8. in
Pina Berk iz 9. razreda, ki sta na šolskem tekmovanju v decembru 2018 dosegla največje število
točk in osvojila bronasto Cankarjevo priznanje. Na območnem tekmovanju je Pina dosegla tudi
srebrno priznanje.
Zimska šola v naravi za šestošolce – Olga
Kovač
Letos smo zimsko šolo v naravi izpeljali že v
februarja in ugotovili, da je to bil odličen
termin. Na Rogli so nas pričakale urejene
proge z novozapadlim snegom, poleg tega so
nas skozi cel teden spremljali prijetni
vremenski pogoji.
Pričetek letošnje zimske šole v naravi je bil
12. februarja. Po jutranjem zbiranju in
nalaganju opreme smo se odpeljali na Roglo.
Ko smo se namestili v sobe in opravili
testiranje, smo pripravili natančen program
dela za cel teden. Prvi dan smo spoznali tudi pravila obnašanja na smučišču. Že naslednje jutro
smo razdeljeni v 7 skupin pričeli z učenjem alpskega smučanja. Uživali smo na snegu in tudi pri
drugih dejavnostih v popoldanskih ter večernih sprostitvenih aktivnostih.
Zadnji dan smo pričakali starše na smučišču Mašin žage in jim predstavili naše znanje ter se nato
zbrali še v Snežni dvorani hotela Planja, kjer smo prejeli diplome.
Z Rogle smo se vrnili utrujeni a zadovoljni in ponosni na naše smučarsko znanje. Posebej veseli
smo bili počitnic, ki so nam omogočale počitek ali utrjevanje osvojenega skupaj s starši.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Februar v tretjem razredu - Ida Grobelnik
V okviru knjižnične vzgoje nas je obiskala knjižničarka s
centralne šole gospa Ivanka Krajnc.
Prebrala nam je čudovito knjigo Snežinke z napako. Pokazali
smo ji, kako obvladamo knjižnični bonton in izposojo. Skupaj
smo izdelali izkaznice, ki jih sedaj uporabljamo pri izposoji
gradiva.

V sklopu pustnih ustvarjalnih delavnic smo izvedli drugi
roditeljski sestanek. Povzeli smo naše dosedanje delo,
dosežene rezultate in se strinjali, da bo najtrši oreh v drugem
polletju poštevanka.
Hvala babicam, ki so nam že drugič sešile vreče iz blaga, tokrat mnogo večje.
Naš decembrski projekt Imam svojo vrečko se je nadaljeval tudi v februarju. Karnevalski publiki
bomo pokazali, kako resno mislimo.
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku - Petra Ofentavšek
Na proslavi, ki smo jo učenci POŠ Nova Cerkev
posvetili kulturi, smo se zbrali učenci naše
podružnice in naši najmlajši otroci iz Vrtca
Mavrica. Skupaj smo se spomnili doktorja
Franceta Prešerna, 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.
Ta dan so člani glasbeno-ustvarjalnega krožka
predstavili svoje delo z Orffom instrumentarijem. K sodelovanju pa so povabili še prvi razred in
otroke vrtca.
Ena izmed pesmi, ki jo vsi poznamo, je tudi pesem Nezakonska mati, ki jo je Prešeren posvetil
materi svojih otrok, in sicer Ani Jelovšek. Uglasbila pa jo je naša gostja gospa Brigita Petre. Njen
glas in zvok kitare nas je popeljal čisto drugam, v čisti svet glasbe. Hvaležni smo bili za njen
nastop in čas, ki si ga je vzela za nas.
Uživali smo v proslavi, ki je bila pravo medgeneracijsko druženje.

Pustne delavnice s starši - Petra Ofentavšek
Vsako leto imamo v predpustnem času skupaj z otroki in s starši pustne delavnice. Tudi letos
smo imele učiteljice izvirne zamisli in nastalo je obilo čudovitih skupinskih mask. Prvi razred je
izdelal lisičke Zvitorepke, drugi ribje akvarije, tretji vrečke za večkratno uporabo, četrti stojnice z
različnimi prodajnimi artikli, petošolci pa so se prelevili v prave Ribničane s suho robo.
Pred delavnicami smo imeli še krajše
roditeljske sestanke, kjer smo obdelali nekaj
aktualnih tem. Nekateri starši so se udeležili
še individualnih razgovorov.
Druženje med starši, otroki in učitelji je vedno

zanimivo, polno smeha, dobre volje in zanimivih
idej.

POŠ SOCKA
Izdelava peščenega filtra - Suzana Jelenski Napotnik
Učni predmet naravoslovje in tehnika omogoča izkustveno učenje in veliko praktičnega dela.
Četrtošolci so tako pri učni uri sami izdelali peščeni filter, časopisni filter in mlinček. Najbolj jih
je navdušilo in presenetilo spoznanje, kako se voda v naravi lahko sama mehansko očisti in kako
dragocena je pitna voda za življenje na tem planetu.
Likovni natečaj Cinkarne Celje - Suzana Jelenski Napotnik
Med šolskim letom z učenci sodelujemo na različnih natečajih, kjer pokažemo svojo
ustvarjalnost, kreativnost, natančnost, vztrajnost in iščemo nove ideje. Prijavili smo se tudi na
likovni natečaj Cinkarne Celje, kjer smo izdelali štiri komplete družabne igre spomin. Oddelek
podaljšanega bivanja in učenci vseh razredov so ustvarili štiri različne, a vsebinsko podobne igre
spomin, s katerimi si krajšamo čas v jutranjem varstvu, med odmori in v usmerjenem prostem
času.
Pustna delavnica s starši - Suzana Jelenski Napotnik
V torek, 26. 2. 2019, smo pripravili pustne delavnice, kjer smo s pomočjo staršev izdelali
skupinsko pustno masko. Z njo se bomo predstavili na že 32. tradicionalnem pustnem
karnevalu v Novi Cerkvi. Starši so nam pomagali krojiti, šivati in izrezovati obrazne maske.
Tokrat bomo mačke, navihane, igrive in prijazne. Učiteljice smo zelo vesele nad pozitivnimi
odzivom in pripravljenostjo staršev pri izdelovanju pustnih mask, saj je druženje vedno prijetno,
sproščeno in zanimivo.
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