Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
»Toliko je vredno brati in pisati, da z zlatom in srebrom povrniti ni mogoče;
zakaj v dobrih bukvah človek najde zvestega
prijatelja v veselju in v žalosti tolažnika.«
/A. M. Slomšek/
O branju, pisanju in knjigah se je v preteklem mesecu povsod veliko govorilo. Tudi na naši šoli. Smo
pa tudi tekmovali, imeli tehniške ter naravoslovne dneve, različne projekte … Več o tem preberite v
tej številki Vojča.
Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak
V petek, 12. aprila 2019, so na šoli potekale ustvarjalne delavnice na temo velika noč za učence od šestega do
vključno devetega razreda. Namenjene so bile nadarjenim učencem in vsem tistim, ki radi ustvarjajo in razvijajo
ročne spretnosti. Udeležilo se jih je 28 učencev.
Ta dan so učenci izdelovali zajčke iz lesa pod
vodstvom gospe Vilme Ošlak, košarice z ročajem
pod vodstvom gospe Monike Dimec, namizno
dekoracijo pod vodstvom gospe Branke Čakš in
zajčke iz volne pod vodstvom gospe Katje Kovač.
Naši učenci so zopet dokazali, da so polni idej in
pripravljeni delati tudi v popoldanskem času. Vse
izdelane izdelke so odnesli domov in so jih za
praznike lahko uporabili kot dekoracijo zase ali
pa za svoje bližnje.

Tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak
V mesecu aprilu je na OŠ Frana Roša v Celju potekalo državno tekmovanje iz matematike. Na njem so sodelovali
tudi učenci iz naše šole in vsi osvojili srebrno Vegovo priznanje. To so: Alina Crnčec, 5. razred, Gašper Kolar, 7.
razred, Svit Dimović, 8. razred, ter Urh Videčnik in Beti Kočet, 9. razred.
Vsi naši učenci so se kar nekaj časa intenzivno pripravljali na to tekmovanje in upamo, da bodo dosežena
priznanja pripomogla k temu, da se bodo teh tekmovanj udeleževali še naprej.
Ekskurzija knjižničarskega krožka – Ivanka Krajnc
April je mesec, ki je posvečen knjigi. Povsod se je govorilo o pomenu branja in se odvijalo veliko dejavnosti, ki so
bile povezane s knjigami in knjižnicami. Praznovali smo mednarodni dan otroške knjige, pa svetovni dan knjige
… Odvijale so se Noči branja, srečanja s književnimi ustvarjalci, obiski knjižnic … Nekaj tega tudi na naši šoli.
S članicami knjižničarskega krožka smo 18. aprila odšle na poučno in zelo zanimivo ekskurzijo v Celje. V Osrednji
knjižnici Celje smo se udeležile srečanja z mladinsko pisateljico Mašo Ogrizek. Za tem smo si ogledale zanimiv
domoznanski oddelek, kjer so nam pokazali nekaj največjih dragocenosti knjižnice, ki so vezane na celjsko
območje. Pred knjižnico je bila ta dan tudi knjižna tržnica in dekleta so si lahko izmenjala ali pa vzela kakšno
zanimivo knjigo.
Obiskale pa smo tudi knjigarno Mohorjeva družba. Obisk je bil zelo zanimiv. Pokazali so nam ves knjižni program,
darilni program ter arhiv. Tukaj smo lahko videle njihove knjižne bisere ter vse letne zbirke Mohorjeve družbe.
Dekleta so bila poleg tega še obdarjena, med drugim so prejela lepe Slomškove knjižice. Naši šolski knjižnici pa
so podarili knjigo A. M. Slomška Blaže in Nežica v nedeljski šoli.

Vesela šola – Lidija Eler Jazbinšek
Vesela šola je izobraževalni projekt, ki se mu na naši šli vsako leto
pridružijo tisti učenci od 4 do 9. razreda, ki želijo na hudomušen, igriv
način raziskovati različne aktualne teme, širiti splošno znanje in
razgledanost. »Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju
znanja, veščin in spretnosti«
Vsako leto ponudi zanimive teme, s katerimi se učenci seznanijo v reviji Pil
ali pa na spletnem portalu, kjer preverjajo svoje pridobljeno znanje.
V letošnjem šolskem letu so veselošolci spoznavali lutke in lutkovno
gledališče od začetkov do danes, pPoti, ki jih ubira denar, Nikolo Teslamoža, ki je elektrificiral svet, slikarstvo na Slovenskem, H2O, kam in kako
odteka voda, spoznavali retoriko, arhitekturo, se poglobili v svet živali in
rastlin.
Po raziskovanju tem in osvajanju novega znanja je 13.marca sledilo šolsko
tekmovanje, ki se ga je udeležilo 5 četrtošolcev, 1 petošolka, 4 šestošolci,
3 sedmošolci in 2 devetošolki.
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Ana Marguč, Evita Hebar, Lara
Jazbinšek in Blaž Marčič. Vsi štirje so na državnem tekmovanju usvojili
srebrna priznana. Čestitamo.

Koncert pevskih zborov Oš Vojnik "Zapoj z menoj" - Emilija Kladnik Sorčan
V četrtetk, 25. 4. 2019, se je v dvorani POŠ Nova Cerkev odvilo vsakoletno srečanje pevskih zborov naše šole. Z
izborom treh pesmi je nastopilo sedem zasedb: združeni otroški zbor 1., 2. in 3.razreda OŠ Vojnik pod vodstvom
Klavdije Winder Pantner, otroški zbor POŠ Šmartno pod vodstvom Vesne Kolin, otroški zbor POŠ Socka z
zborovodkinjo Suzano Jelenski Napotnik, otroški zbor POŠ Nova Cerkev z zborovodkinjo Sabino Penič, otroški
zbor 4. in 5. razreda OŠ Vojnik ter mladinski zbor pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan. Zaposlene je zastopal še
ženski zbor. Pevce sta spremljala Vesna Kotnik na klavirju in z Orffovo skupino ter harmonikar Zoran Kolin.
Program je povezoval učenec Vid Benčina, zbrane pa je nagovorila tudi ravnateljica Olga Kovač. Mladi pevci, ki
so predstavili del svoje letošnje ustvarjalnosti, so zaključili s tradicionalnim skupnim petjem.
Angleški vikend – Gregor Rojc
12. in 13. 4. 2019 je na OŠ Vojnik potekal zdaj že tradicionalni Angleški vikend, ki so se ga udeležili učenci
predmetne stopnje. Na šoli smo organizirali različne delavnice. Učenci so se imeli priložnost pogovarjati z
angleško govorečim gostom, letos nas je obiskal upokojeni polkovnik ameriške vojske – gospod Darko Krainer.
Vsi učenci pa so bili navdušeni nad Shakespearjevo predstavo Sen kresne noči, ki so jo za nas uprizorili dijaki ene
od mariborskih gimnazij. Učenci so prenočili na šoli in se polni lepih vtisov v soboto odpravili domov.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Plavalni tečaj v 1. razredu - Maja Kovačič
Učenke prvega razreda so se aprila udeležile enotedenskega plavalnega tečaja na bazenu Golovec, kjer so se
naučile drsenja na vodi, plavanja, različnih vodnih iger, predvsem pa so uživale v vodi. Vse so uspešno prestale
tudi preizkus znanja plavanja in se zadnji dan plavalnega tečaja uspešno predstavile staršem.
Življenje nekoč – Maja Kovačič
Z učenci prvega in drugega razreda smo imeli naravoslovni dan. V sredo, 17. 4. 2019, smo obiskali Soržev mlin v
Polžah pri Novi Cerkvi, kjer nas je prijazno sprejel g. Oton Samec.
Pogovarjali smo se o kmečkih opravilih, pokazal nam je tudi živali na njegovi domačiji. Videli smo kokoši, peteline,
različne race, goske ... Nato nas je peljal v mlin, kjer nam je pokazal različne vrste moke. Lahko smo jo tudi
poskusili. Pravkar je mlel koruzo in videli smo lahko potek mletja. Pokazal nam je tudi tehtnico za moko.
Po ogledu mlina smo odšli pogledat vodno kolo, ki poganja žago. Videli smo, kako zgleda pogon žage in tudi,
kako z njo žagajo deske. Gospod Samec nam je pokazal še hiško, v kateri je nekoč živel »žagmojster«. Komaj smo
se načudili njeni majhnosti in skromni opremljenosti.
Ogled je hitro minil, ker nam je bil zelo zanimiv.
Gospodu Otonu Samcu se najlepše zahvaljujemo za gostitev in zanimiv prikaz življenja nekoč.
ŠVK v Vojniku – Irena Rudnik
Učenci od 1. do 5. razreda so v Vojniku v šolski telovadnici in na šolskem igrišču po postajah uspešno opravili
naloge športno-vzgojnega kartona.
Naravoslovni dan v tretjem razredu – Maja Drobnič Grosek
3. razred je 19. aprila obiskal tovarno Vivapen, kjer smo si ogledali nastanek nalivnih peres in različnih drugih
pripomočkov za pisanje. Učenci so se spoznali z različnimi poklici in stopnjami izdelkov za pisanje, ki jih kasneje
lahko kupijo v trgovinah.
Nato smo se odpravili v Simbio, podjetje za ravnanje z odpadki. Tam smo si ogledali različna odlagališča,
vodička pa nam je razložila, kako odpadke zbirajo, ločijo in morebiti predelajo.
Dan je bil zelo zanimiv in poučen.
Tekmovanje Cici vesela šola – Maja Kovačič
Učenci od 1. do 4. razreda na naši šoli že tradicionalno sodelujejo na tekmovanju Cici vesela šola. Tekmovanja
se udeležijo prav vsi in ob reševanju zabavnih in poučnih nalog resnično uživajo. Ob koncu šolskega leta pa s
spričevalom prejmejo še posebno priznanje.
Zelo lačna gosenica – Irena Rudnik
Učenci od 1. do 5. razreda so si ogledali krajšo predstavo, ki so jo pripravile vzgojiteljice vrtca Mavrica. Na
simpatičen način so se z dovršenimi kostumi prelevile v zelooo lačno gosenico, ki je vsak dan pojedla nekaj sadja
ali zelenjave in se nazadnje po počitku v bubi spremenila v čudovitega metulja. V zgodbi se je za vsakogar našlo
nekaj poučnega: števila od 1 do 5, zdrava prehrana - sadje in zelenjava, dnevi v tednu in nenazadnje razvoj
metulja. Učenci so zbrano prisluhnili in zelo uživali. Najlepša hvala vzgojiteljicam, da so nas povabile na
predstavo.
Evropska vas - Irena Rudnik
Učenci 1. in 2. razreda so v okviru projekta Evropska vas spoznali nekatere glavne značilnosti Avstrije. Ogledali
so si poučno oddajo Ribič Pepe na temo cesarski Dunaj. Ob glasbi znanega skladatelja W. A. Mozarta so nato
poustvarjali, kar se jim je najbolj vtisnilo v spomin. Izdelali so avstrijsko zastavo, »zgradili« gradove z okolico,
naslikali park z gredico v obliki violinskega ključa pred Mozartovo hišo v Salzburgu, gore itd. Doma pa si bodo za
kosilo privoščili dunajski zrezek, za sladico pa Mozartovo kroglico ali Sacher tortico.
Evropska vas v tretjem razredu – Maja Drobnič Grosek
Letos smo se pri projektu Evropska vas posvetili naši sosednji državi Avstriji. Z učenci smo izdelali knjižico z
značilnostmi Avstrije in se o njenih znamenitostih tudi pogovorili.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
Izkustveno učenje – Ida Grobelnik
Prve pomladne sončne žarke smo izkoristili za sprehod do potočka. Opazovali smo živali in rastline, ki so se kazali
toplemu soncu. V potoku smo opazili mrest in prve paglavce. Nekaj smo si jih »izposodili« in jih odnesli v učilnico.
Namestili smo jih v akvarij. Že po nekaj dneh nas je čakalo mnogo presenečenj in novih zanimivih ugotovitev.
Opazili smo, kako paglavci z zobci strgajo dele alg, kako
hitro postajajo večji in živahnejši. Pri nekaterih smo opazili
že šibke zadnje noge.
Predvidevamo, da bodo po prvomajskih počitnicah naši
paglavci že bolj podobni žabicam.
Vsi se strinjamo, da se v naravi počutijo mnogo bolje,
zato se bomo od njih poslovili in jih vrnili tja, kjer je
njihov dom.

Šopek večnih rož – Ida Grobelnik
Že naši predniki so si tudi pozimi radi pričarali
pridih cvetja. Tako so se pojavile prve rože iz blaga
in papirja. Nekoč so šopke iz krep papirja nosile
tudi neveste. Da se znanje o tej umetnosti ne bi
izgubilo, skrbijo še naše babice. Tokrat nas je pred
velikonočnimi prazniki obiskala Mašina babica in
nas popeljala v svet rožic iz krep papirja. Vsak si je
izdelal živobarvni «pušeljc«, ki ga je ponosno
odnesel domov. Hvala gospe Mlakar za poučno in
zanimivo dopoldne.
Naravoslovni dan – Ida Grobelnik
Tretješolci smo obiskali podjetje , ki že preko 50 let ustvarja za tiste, ki pišemo.
To je uspešno celjsko podjetje Vivapen, ki vedno prijetno preseneča že ob
vstopu. Sprejmejo nas, kot »visoke« goste s prisrčno zapisanim pozdravom.
Tudi to dokazuje njihovo odličnost.
Da se dolgo potovanje začne s prvim korakom v pravo smer, nam dokazujejo
že skoraj dve desetletji, odkar našim učencem predstavljajo proizvodnjo pisal.
Ker so nas obdarili z nalivnimi peresi, ki smo jih že preizkusili, lahko potrdimo,
da pišemo še lepše.
Temu je sledil še ogled Simbia - centra ločenega zbiranja odpadkov Bukovžlak.
Bili smo začudeni nad neverjetno veliko količino različnih odpadkov. Pohvalili
smo se, da tudi mi pomagamo naravi, saj uporabljamo vrečke iz blaga in
osveščamo starejše o nevarnostih uporabe plastičnih vrečk.
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