
 
 



Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
Pred vami je nova številka informatorja Vojč poroča. 
 
Čeprav se je šolsko leto komajda pričelo, na naši šoli beležimo mnogo zanimivih in zelo 
pomembnih dogodkov. O vsem vas bomo obveščali tako kot lani. Pa prijetno branje vam želim. 

 
Ivanka Krajnc  
 
Slovesno odprtje naše šole – Emilija Kladnik Sorčan 
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o odprtju so si gostje in udeleženci ogledali 

čenci so se s šopkom cvetja zahvalili ge. 

. roditeljski sestanek za predmetno stopnjo – Gregor Palčnik 
redmetno stopnjo. Vse zbrane starše 

tatusi – Simona Žnidar 
lžnostih in pravicah učencev in Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti 

pogodb. 

V petek, 15. septembra, smo ob 15.30 
slovesno predali nove šolske prostore 
njihovemu namenu. Slabo vreme je 
narekovalo izvedbo programa v 
telovadnici, oblikovali pa so ga plesalci 
4. razreda pod mentorstvom ge. 
Milanke Kralj, Mladinski pevski zbor s 
solistko Barbaro Leber ter mladi igralci 
Sara Špes, Uroš Jurgec in Tilen 
Kozole, ki so z mentorico go. Emilijo 
Kladnik Sorčan in tehnično podporo  g. 
Jurija Uraniča prikazovali različne 
poglede in zaplete pri nastajanju nove 
šole. V preddverju je vse prisotne 
pozdravila godba iz Nove Cerkve, 
slišali pa smo pozdravne besede in 
zahvale ge. ravnateljice Majde Rojc, 

župana g. Bena Podergajsa in ministra za šolstvo in šport g. Milana Zvera. Šolo je blagoslovil domači 
župnik g. Anton Perger. Prisotni so bili tudi predstavniki vojniške občinske uprave, občinskega sveta, 
krajevnih organizacij, izvajalcev gradbenih del, 
gostje z drugih šol, krajani Vojnika, učenci ter 
sedanji in upokojeni delavci šole. 
 
P
nove prostore in se okrepčali v šolski jedilnici z 
dobrotami, ki jih je pripravila SŠ za gostinstvo in 
turizem Celje.  
 
U
ravnateljici Majdi Rojc za njena prizadevanja z 
obljubo, da bodo skrbno ravnali z novo šolo.  
 
 
1
V petek, 8. septembra, smo organizirali prvi roditeljski sestanek za p
je v jedilnici šole najprej nagovorila ga. ravnateljica. Starši so se seznanili z novostmi Zakona o osnovni 
šoli, s šolskim koledarjem novega šolskega leta, z organizacijo šolske prehrane... Roditeljski sestanek se 
je nadaljeval po posameznih razrednih skupnostih, kjer smo zbirali pobude staršev in volili predstavnika v 
Svet staršev. 
 
S
Skladno s Pravilnikom o do
je za status v tem šolskem letu zaprosilo 18 učencev, in sicer 3 učenci za status kulturnika oziroma 
glasbenika in 15 učencev za status športnika. Vsem učencem je bil status podeljen. O prilagoditvah, 
pravicah in dolžnostih učencev smo se s starši in otroki pogovorili na individualnih razgovorih ob podpisu 
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dbe za prostočasne dejavnosti lahko učenci najdejo na oglasni deski Skupnosti učencev 
red učilnicami (razredna stopnja), lahko pa se sprehodite tudi 

nijo. 
Vse podrobnosti najdete na omenjenih internetnih straneh ali na tel.št.: 03 /4909180. 
 

ki abonma, ki za 
eno 5.500 sit ponuja ogled kar sedmih filmov. 

skega centra iz Celja predstavili Mladinske delavnice, ki 
odo, če se bo prijavilo dovolj kandidatov, potekale na šoli enkrat tedensko po dve šolski uri. 

7. septembra so imeli učenci predmetne stopnje prvi športni dan. Tekmovali so v atletskem mnogoboju. 
em stadionu Kladivar v Celju. 

aljino. 

EJAVNIOSTI NA POŠ NOVA CERKEV – Ida Grobelnik 

pamo, da bo prvi šolski dan ostal za vedno v spominu našim dvajsetim prvošolcem. V spremstvu 
ni z lutkovno predstavo, nastopom starejših šolarjev, rumeno rutico, rdečo kapo, 

a sestanku, ki smo ga imeli 7. septembra, so bili starši seznanjeni z organizacijo pouka v novem 
olske svetovalne službe. V nadaljevanju je sledilo srečanje z razredničarkami. 

aši učenci prihajajo v šolo iz vasi, ki jih  ne poznamo dovolj. Zato je bil naš prvi športni dan, ki smo ga 
ra,  namenjen spoznavanju naše krajevne skupnosti. Tokrat smo prehodili štiri vasi: 

 
k se za lep in zdrav 

asmeh naših šolarjev trudi  preventivna 

Ponudbe za prosti čas – Simona Žnidar 
Vse ponu
(predmetna stopnja), na oglasnih deskah p
po internetnih straneh Medobčinskega društva prijateljev mladine Celje (www.mdpm-celje.si) 
V mesecu oktobru vabimo na: 

- razstavo otroških in mladinskih likovnih in kiparskih del  
- noč čarovnic 
- okroglo mizo: Enake možnosti za vse otroke 
- slikarsko kolo

Še vedno (do 31. 10. 2006) je aktualna ponudba Koloseja, ki ponuja otroški in najstniš
c
 
Osmošolcem in devetošolcem so delavci Mladin
b
 
1. športni dan za učence predmetne stopnje – Robert Suholežnik 
2
Tekmovanje je v lepem in toplem jesenskem dnevu potekalo na atletsk
Učenci 5. razredov so tekmovali v teku na 60 in 600 m, skoku v daljino in metu žogice. 
Učenci 7. razredov so prav tako tekli obe dolžini, metali žogico ter skakali v daljino in višino. 
Osmošolci in devetošolci pa so poleg teka na 60 in 600 m še metali kroglo in skakali v d
Vsi dosežki učencev so objavljeni na oglasni deski pred telovadnico.  
 
 
D
 
Sprejem prvošolcev 
U
staršev so bili obdarje
nahrbtnikom, knjižico Varno v prometu, Švigazajčkom in s slaščico.                         
Ob razredničarki, vzgojiteljici in vodji podružnice je starše in otroke pozdravila tudi pomočnica ravnateljice 
ga. Olga Kovač. Prvošolčkom želimo uspešne in varne korake na poti k učenosti. 
 
Roditeljski sestanek 
N
šolskem letu in delom š
 
Prvi športni dan  
N
izvedli 29. septemb
Polže, Zlateče, Homec in Vizore. Lep jesenski dan je naš domači kraj napravil še čudovitejši. 
 

Naravoslovni dan 

Poleg staršev in otro
n
sestra ga. Karolina Praprotnik. Za 
posamezne razrede je že pripravila 
tekmovalne plakate, z drugošolci pa je 
22. 9. izvedla naravoslovni dan na temo 
Zdravi zobje ob zdravi prehrani. Ob 
poučni zgodbici, pogovoru, risanju in 
praktičnem umivanju zob so otroci 
sklenili, da njihove zobne ščetke noben 
dan ne bodo samevale. 
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u so naši najmlajši šolarji policistu, ki jih je obiskal 12. septembra, pripovedovali,  

narisali. 

EJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI – Marjana Pikelj 

prejem prvošolcev 
le počitnice in  znova  so  se 1. septembra odprla šolska vrata. Gotovo  je  bil  ta 

 roditeljski sestanek 
imeli 5. septembra, smo se staršem predstavili  razredniki in učiteljici, ki bosta  

licist na obisku 
bru so se prvošolci  in drugošolci srečali s policistom, ki jih je uvedel v pravila 

reda ogledali lutkovno predstavo Policija za 

Obisk Tehniškega muzeja 
čni ekskurziji v Tehniškem 

dravstveni pregled zob 
rugošolci opravili pregled zob 

ehniški dan  v 7. razredu – Tatjana Hedžet 
n. 

rvi šolski dan – Milanka Kralj 
dne, so se v avli 

Policist na obisku  
Ob slikovnem gradiv
kako znajo v prometu poskrbeti za svojo varnost. Ugotovili smo, da vedo veliko. Le v praksi je včasih 
drugače. Zavedajo se pomena nošenja rumene rutice in obljubili so, da jo bodo pridno nosili. 
Pokazali pa so tudi, kako znajo varno prehoditi šolsko pot. Pri likovni vzgoji so policista tudi 
Sedaj ga nestrpno pričakujejo, saj jim je obljubil, da «se bo prišel pogledat«. 
 
 
D
 
S
Hitro, prehitro  so mini
dan  nekaj  posebnega  za  vse prvošolce, ki so  se  veseli in  nasmejani v spremstvu  staršev zares prvič 
podali  v naš hram  učenosti. Začetno  zadržanost so jim hitro pomagali odpraviti drugošolci, ki so skupaj 
z njimi zarajali in zapeli. Dobrodošlico pa jim  je  izrekla tudi  ga. ravnateljica. Še  posebno pa  so   bili vsi  
veseli daril  in posladka  ob zaključku  srečanja. 
  
1.
Na sestanku, ki smo ga 
otroke poučevali tuj jezik. Predstavila pa se je tudi šolska svetovalna služba.   Ker je bila z nami tudi 
gospa ravnateljica, je starše seznanila z novostmi v šolstvu v novem šolskem letu. Starši pa so bili 
obveščeni tudi z delom in uspehi učencev v preteklem šolskem letu in s programom našega dela vnaprej. 
Starši so podali nekaj predlogov  in pobud za delo v tem šolskem letu. 
  
Po
Prvi teden v septem
obnašanja v prometu in jih opozoril na nevarnosti na cesti. 
V sklopu prometne varnosti so si učenci od 1. do 4. raz
otroke. Predstavo so si ogledali na šoli v Vojniku.  
 

Učenci 4. r./8 so bili na pou
muzeju  v Bistri, kjer so se sprehodili še po gozdni učni 
poti. 
 
 
 
Z
V skrbi za zdrave zobe so d
v Zdravstvenem domu Vojnik. 

 
T
Sedmošolci so imeli 29. 9. prvi tehniški da
Tema tehniškega dne je bila Od kod les. Po 
skupni uvodni uri so se učenci napotili v bližnji 
gozd, kjer so poiskali različna drevesa, njihove 
liste in plodove. Nabrali so tudi nekaj vej in 
ugotavljali lastnosti lesa. Opazovali so starost 
posekanih dreves in vidne lastnosti lesa. Delo so 
nadaljevali v učilnicah, kjer so reševali učni list, 
izdelali  pa so tudi nekaj plakatov.  
 
P
Prvega septembra, v petek popol
šole zbrali prvošolci s svojimi starši. V zraku je 
bilo čutiti napetost in veliko pričakovanje. Vse 



prisotne je pozdravila gospa ravnateljica Majda Rojc, vendar pa je njen govor nepričakovano prekinila 
Pika Nogavička. Razposajeno je poskakovala med nastopajočimi učenci in učiteljico in  jim segala v 
besedo. Čez nekaj časa se je vendarle umirila. Za poslušnost je dobila priznanje. Tudi vsi bodoči 
prvošolci so po opravljeni nalogi »Skok v obroč« prejeli priznanje, rumeno rutico in čepico. Nato so se 
skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicami odpravili v učilnice, kjer jih je čakala tortica in sok, na stolčkih pa 
nahrbtniki s presenečenjem. 

 
Prvi korak je bil narejen. Vsem prvošolčkom želimo veliko prijetnih dni v osnovni šoli. 

 
 

Prvi športni dan razredne stopnje – Mateja Fidler 
 
Megleno petkovo jutro se je 22. septembra 
prevesilo v sončno dopoldne. Po avli šole in na 
igrišču je bilo zaznati živžav in tekmovalnost. 
Vsi učenci od 1. do 4. razreda so se namreč 
pomerili v metanju žogice v tarčo, skoku v 
daljino in teku. Napore so uspešno prestali in jih 
premagovali s pomočjo napitkov, počitka in 
malice. Rdeča lička in iskrice v očeh so nam 
naznanjali, da je bil dan uspešen, poln dobrih 
rezultatov. 
 
  
 

 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA – Stanka Štravs 

 
Prvi šolski dan 
 
Prvi šolski dan je bil posebno doživetje za naše najmlajše, 
naše prvošolčke. Učenci naše šole so jim pripravili kratek 
kulturni program. Ob pomoči pomočnice ravnateljice gospe 
Olge Kovač, jih je  učenka Mojca Oprčkal sprejela v šolsko  
skupnost. Podarili smo jim skromna darilca. Dobili  so čepico, 
nahrbtnik in Švigazajčka , ki jih bo spremljal skozi celo šolsko 
leto in jim pomagal pri delu. 
  
 

Naravoslovni dan 
Učenci 2.  in 3. razreda smo v sredo, 27. 
septembra, raziskovali po bližnjem gozdu. Imeli 
smo namreč naravoslovni dan. Po opravljenih 
nalogah, smo  se vrnili v šolo, kjer nas je že čakal 
gospod  Marko Pesan. Povedal nam je veliko 
novega o gobah in o življenju živali v gozdu.  
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Tudi četrtošolci smo povabili g. Marka, ki je 
izvrsten gobar,  k uri spoznavanja narave. 
Podrobneje nam je predstavil gobe, nam 
povedal marsikaj zanimivega in nam predstavil 
zbirko najrazličnejših gob. Gospodu Pesanu se 
ob tej priložnosti zahvaljujemo za njegov trud.  
 



Roditeljski sestanek 
V četrtek, 7. septembra, smo imeli prvi skupni roditeljski sestanek. Gospa ravnateljica Majda Rojc je 
predstavila plan dela v letošnjem šolskem letu in seznanila starše z novostmi, ki jih prinaša letošnje 
šolsko leto. V nadaljevanju je ga. Stanka Štravs podala plan dela za POŠ  Socka. Sledili so še oddelčni 
sestanki, kjer so razredniki predstavili delo v posameznih razredih in starše seznanili z novostmi. 
 
Športni dan 
V četrtek, 22. septembra,  smo imeli na POŠ Socka športni dan. Otroci so se pomerili v skoku v daljino, 
metu žogice v daljavo in v  krosu. Učenci so se trudili  za čim boljši rezultat. Za trud so najboljši dobili 
diplome.  
 
 
Sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek 
V četrtek, 28. septembra,  je v zbornici šole od 17.00 – 18.30 ure potekal 1. sestanek Sveta staršev v tem 
šolskem letu, na katerem je bilo prisotnih 27 staršev. Po uvodnem pozdravu ge. ravnateljice so prisotni 
soglasno za predsednika Sveta staršev izvolili g. Arnolda Ledla, ki je nato tudi prevzel vodenje sestanka. 
Ga. ravnateljica je v nadaljevanju podrobno predstavila učni uspeh in poročilo o delu šole v preteklem 
šolskem letu. Nato je g. Aleš Kolšek predstavil posodobljeno spletno stran OŠ Vojnik, na kateri je od letos 
nekaj novih uporabnih podatkov (šolski jedilnik, koledar dogodkov do konca šolskega leta, forum). V 
nadaljevanju so prisotni pregledali šolsko publikacijo, v kateri je predstavljen letni delovni načrt. Ob koncu 
so predstavniki staršev sprejeli dva sklepa, in sicer: 1. Obvestila, ki jih posredujemo po šolskem 
ozvočenju, naj učencev posredno ali neposredno vsebinsko ne vabijo na prireditve oz.  tekmovanja, ki 
niso vzgojna ali pa učence navajajo k nezdravemu načinu življenja. 
Zbiralna akcija odpadnega papirja bo potekala vsak prvi teden v mesecu. Obvestila o prvi čistilni akciji v 
tem šolskem letu so vsi učenci prejeli v petek, 29. 9. 2006. 
 
1. roditeljski sestanek za razredno stopnjo – Jelka Kralj 
V uvodnem delu prvega skupnega roditeljskega sestanka za razredno stopnjo, ki je bil 5. septembra, je 
ga. ravnateljica seznanila starše z delom v preteklem šolskem letu in jim predstavila naloge v novem 
šolskem letu. Svoje delo sta predstavili tudi delavki šolske svetovalne službe. Po skupnem delu so se 
starši pogovorili še z razredniki, ki so jim predstavili delo in način sodelovanja v posameznih razrednih 
skupnostih. 
 
Šolsko tekmovanje iz znanja logike – Leonida Godec Starček 
V petek, 29. septembra, je med 13. in 14. 30 uro potekalo šolsko izbirno tekmovanje iz znanja logike, ki 
so se ga na naši šoli udeležili učenci od 5. do 9. razreda. 
 

Bronasto priznanje so osvojili:  
5. razred: Jernej Gačnikar, Taja Kuzman in Domen Simonič 

RAZRED ŠTEVILO 
TEKMOVALCEV 

5. A 8 
5. B 6 
5. C 0 
7. A 9 
7. B 3 
7. C 9 
7. D 5 
8. A 9 
8. B 4 
8. C 6 
9. A 4 
9. B 2 
9. C 5 
9. D 5 

7. razred: Amadeja Belej, Mojca Žerjav, Neža Zeme 
8. razred: Sara Koprivnik, Jaka Majer, Tamara Ravnak, Natalija 
Žlavs 
9. razred: Jure Črepinšek, Tomaž Mikola, Lucija Žnidar.  
 
Državnega tekmovanja se lahko udeležijo učenci  7. , 8. in 9. 
razreda. V skladu s pravilnikom so to: 
  
Amadeja Belej, Mojca Žerjav, Neža Zeme iz 7. razreda;  
Sara Koprivnik, Jaka Majer iz 8. razreda; 
Jure Črepinšek, Tomaž Mikola, Lucija Žnidar iz 9. razreda 
Dobitnikom priznanj čestitamo za dosežen uspeh. 
Za celjsko regijo bo državno tekmovanje potekalo letos na naši šoli 
21. 10. 2006. 
 

 
Vsem učencem, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, želim veliko uspeha. 
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Spoznavanje poklicev v 3. razredu  - Anka Krajnc 
V 3. razredu smo več časa namenili spoznavanju poklicev. Za sodelovanje smo prosili starše in 
sorodnike tretješolcev. Obiskali smo Zlatarstvo Zupanec, Avtokleparstvo Vrečer, Vrtnarstvo Krašovec in 
se seznanili z dejavnostmi gospe Juteršek (izposojajevalnica poročnih oblek, montaža ogrevalnih naprav, 
okrepčevalnica). V razredu nas je obiskala gospa Veršnik, ki nam je predstavila poklic medicinske sestre. 
Vsem, ki so nam predstavili svojo dejavnost, se najlepše zahvaljujemo.   
         
Pikin festival v Velenju – Anka Krajnc 
28. septembra smo s krožkom učenje skozi igro in z nekaterimi 
učenci 4. b devetletke obiskali Pikin festival v Velenju. Pred šolo 
so mene in g. Jureta Štokovnika pričakale Pike in gusarji. Veseli 
smo se odpeljli novim dogodivščinam naproti. V zanimivih 
delavnicah smo ustvarjali z različnim materialom. V Beli dvorani 
so se najpogumnejši prepustili spretnim rokam mladih frizerk. 
Seveda ni šlo brez gospoda Ficka. Nekaj otrok bo sedaj uspaval 
prav on. Otroci so navdušeno odkrivali poti iz labirinta, se spuščali 
po »Tarzanovi gugalnici«, malicali, se sladkali ter se nato prijetno 
utrujeni vrnili v objem staršev. 
Bilo je lepo. 
 
Šolska knjižnica – Ivanka Krajnc 
V naši šolski knjižnici imamo okoli 8000 enot knjižnega in 
neknjižnega gradiva, ki je učencem na voljo vsak dan med 7. in 
13.30 uro. Naročeni smo tudi na 35 revij in časopisov, ki jih lahko 
učenci prebirajo v lepi čitalnici ali pa si jih izposodijo na dom.  
V knjižnici sta tudi dva računalnika, ki sta namenjena samo 
učencem. Na enem učenci iščejo preko Cobissa podatke o 
gradivu v naši ali kateri koli drugi knjižnici po Sloveniji. Na drugem 
pa lahko iščejo podatke po internetu ali pa se ob pregledu poučnih 
zgoščenk učijo in hkrati zabavajo. 
Največja novost v naši knjižnici je v tem šolskem letu gotovo težko pričakovana računalniška izposoja 
gradiva. Vsi učenci, razen prvošolčkov, so že prejeli članske izkaznice in večina jih že pridno uporablja. 
V vseh razredih v medpredmetnih povezavah potekajo v knjižnici  ure knjižnično informacijskih znanj 
(KIZ), kjer s knjižnimi in knjižničnimi vsebinami učence usposabljamo za samostojne uporabnike vseh 
knjižnic. 
V knjižnici pa poteka tudi knjižničarski krožek. 
 
 
Ekskurzija v Tehniški muzej  - Polona Ahtik 
29. septembra smo se z učenci 4. razredov 
osemletke odpravili na ekskurzijo v Tehniški muzej. 
Ta se nahaja v nekdanjem samostanskem oziroma 
grajskem kompleksu v Bistri pri Vrhniki. Na več kot 
6000 m razstavnih površin so si učenci lahko 
ogledali stalne zbirke s področja kmetijstva, 
prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, 
tekstila in elektrotehnike.  
Neposredno nad muzejem se razprostira gozd, kjer 
raste pretežno bukev in jelka. Skozenj vodi 2300 m 
dolga učna gozdna pot, po kateri je učence popeljal 
vodnik iz muzeja. V gozdni učni poti je 23 stojišč, ki 
učencem na šaljiv in zanimiv način predstavijo 
gozdni ekosistem. 
Polni novih vtisov smo se domov vrnili ob 18. uri. 
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26. srečanje  gasilskih društev Mladi gasilec - Z  znanjem ohranimo naravo – Milena Jurgec 
V petek in soboto, 29. in 30. 9. 2006, so se člani društva Mladi gasilec OŠ Vojnik udeležili srečanja in 
državnega tekmovanja društev Mladi gasilec, ki je bilo v  Nazarjah. Kot edini predstavniki celjske regije so 
sodelovali v dveh ekipah. Mlajšo ekipo so sestavljali Tilen Lončar, Tilen Marčič in Alen Pliberšek. Osvojili 
so deveto mesto. Starejšo ekipo pa so sestavljali Jure Sentočnik, Uroš Jurgec in Gregor Oprčkal ter 
osvojili deseto mesto. Na državnem nivoju je to odličen dosežek in si zaslužijo čestitke, saj tekmovanje 
zajema obsežno področje. Učenci so tekmovali v znanju požarne preventive, praktično in teoretično v prvi 
pomoči, v vaji z vedrovko, metanju gasilske vrvi, vezanju gasilskih vozlov in poznavanju kraja. 
V petek so se tekmovalci udeležili različnih delavnic, popoldne pa so si ogledali Nazarje in Mozirski gaj. V 
soboto pa je potekalo tekmovanje na različnih tekmovalnih poljih.  
 
Člani Gasilske Zveze Slovenije se še vedno radi spominjajo odlične organizacije 
tekmovanja leta 2002, ko je srečanje potekalo v organizaciji OŠ Vojnik in 
Gasilske zveze Vojnik – Dobrna. Letos tekmovalci na šoli nismo bili preveč 
zaželeni, gibanje je bilo zelo omejeno, pa tudi dekoracija se ni 
mogla primerjati z našo. Prenočišča je otrokom 
priskrbela Gasilska zveza ne pa šola. To je bila še 
ena potrditev, da OŠ Vojnik dobro organizira 
prireditve, ki jih mora pripraviti tudi za zunanje 
organizacije. 
 
 
 
Prometna varnost – Maša Stropnik 
Varnost otrok je za nas učitelje in vzgojitelje kot tudi za starše ena od prioritetnih 
nalog. 
 

 
Tako kot vsako leto smo tudi že letos tej vzgoji 
namenili že kar nekaj učnih ur. V torek, 26. 
septembra, smo za naše otroke organizirali ogled 
lutkovne predstave Policija za otroke. Predstavo 
sta  si ogledala tudi policist g. Marjan Novak in 
njegov sodelavec. Po ogledu sta otrokom 
predstavila najpomembnejšo policijsko opremo 
ter policijsko vozilo. Prvošolce pa sta pospremila 
tudi po ulicah Vojnika ter jim še dodatno razložila 
ter nakazala vse nevarnosti, ki prežijo na 
slehernega pešca v prometu. 
Prometni dan je bil zelo zanimiv in vsekakor zelo 
poučen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Pred vami je nova številka informatorja Vojč poroča, v katerem vam želimo na kratko predstaviti 
dejavnosti, ki  smo jih na šoli počeli v mesecu oktobru. Veliko, zelo veliko jih je bilo. Največ pa takih, ob 
katerih so se učenci veselili in radostili. Dobro si oglejte fotografije. Prepričana sem, da se boste strinjali z 
menoj, da se sreča najprej razkrije v očeh, ker v njih najlepše sije njen smeh.  
Ivanka Krajnc 
 
 
Nastop naših učencev na Banki Celje - Emilija Kladnik Sorčan 
Upokojenci Banke Celje so tudi letos na svoj občni zbor, ki so ga imeli 5. oktobta letos, povabili mlade z OŠ Vojnik, 
ki so jim pripravili kulturni program. Pet pevcev in dva muzikanta (Amadeja Belej, Nika Šaloven, Mojca Žerjav in 
Mojca Štante iz 7. c, Veronika Tadina iz 7. d ter Tomaž Kamenik in Nejc Cehner iz 7. b) se je pod mojim vodstvom 
uspešno predstavilo z glasbenimi točkami. 
  
Plavanje za učence predmetne stopnje – Urša Burja Žnidaršič 
Zopet je za nami 2. športni dan za predmetno stopnjo, katerega vsebina je bila plavanje. Tudi letos smo ga izpeljali 
na zimskem kopališču Golovec v Celju. Od 317 učencev se je športnega dne udeležilo 262. Poleg preizkusa znanja 
plavanja, ki so ga morali vsi opraviti, so se pomerili v medrazrednem tekmovanju v vaterpolu, skokih v vodo, 
vzdržljivostnem plavanju in na koncu še v medrazrednem štafetnem plavanju ( 8 x 25m ). Tudi za slabše plavalce je 
bilo poskrbljeno. Po testiranju smo odkrili še 23 neplavalcev, ki jih  bomo povabili na plavalni tečaj v mesecu marcu. 
Ugotavljamo, da je iz leta v leto manj neplavalcev na šoli. Vsako leto organiziramo plavalne tečaje za učence 3. 
razredov ter tečaj plavanja v šoli v naravi v 4. razredu. Za tiste, ki se tem tečajem izmuznejo,  pa še plavalni tečaj za 
neplavalce od 5. do 9. razreda. V času šolanja na naši šoli ima vsak učenec šestkrat  možnost, da se nauči plavati. 
   
Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev  
  
Mini olimpijada – Suzana Jelenski 
V tednu otroka smo učenci 3. in 4. razreda med seboj tekmovali v različnih športnih disciplinah. Bowling, med 
dvema ognjema, premagovanje ovir z zavezanimi očmi, zabavne štafetne igre z žogo so samo nekatere od naštetih 
iger, ob katerih smo se zabavali in nasmejali. Olimpijski boj je bil zelo izenačen, zato smo bili na koncu 
zmagovalci vsi, ki smo se trudili, se ob tem zabavali in športno navijali. Naš trud je bil poplačan z zlatimi in srebrnimi 
medaljami ter  sladkim presenečenjem. 
 
Z mini olimpijado pa se naše druženje ni končalo. Skupaj 
smo ustvarjali v različnih likovnih delavnicah. Izdelovali smo 
izdelke iz naravnih materialov z jesensko tematiko. Lotili smo 
se  različnih likovnih tehnik. 
V šoli pa je zadišalo tudi po jabolčnem zavitku, ki so ga 
mojstrsko pripravil učenci 3. razreda. 
Prijateljsko vzdušje in navdušenje ob druženju 3. in 4. 
razreda je bilo čutiti še v naslednjih tednih. 
 
Tehniški dan – Ida Grobelnik 
Z nizanjem različnih jesenskih plodov smo 4. oktobra v 2. 
razredu izdelali pravo jesensko zaveso. 
Našo učilnico bo krasila vse do zime. 
 
Naravoslovni dan v 4. razredu – Petra Ofentavšek
Pri predmetu naravoslovje in tehnika se nam je nakopičilo kar nekaj poskusov, ki smo jih strnili v naravoslovnem 
dnevu. Razdeljeni smo bili v štiri skupine, vsi pa smo izvajali vse poskuse. Najprej smo filtrirali umazano in kalno 
vodo, ki smo ji dodali še barvilo. Voda se je nato očistila skozi naravni filter- različne plasti tal. Opazovali smo tudi 
nastajanje prodnikov. Segrevali smo različne snovi, kot so vosek, sladkor, testo in čokolada. Naredili smo si tudi 
izdelek iz mavca. Najprej smo naredili negativno sliko v glino, potem pa smo vanjo vlili mešanico mavca in vode. 
Ker je bil čas trgatve, je bil to grozd z listom.  
Naše delo je zmotil glasen preplah in krik Ogenj, takoj zapustite stavbo. V dimu smo panično zapustili razred in se 
prepričali o hitrosti in vnetosti naših gasilcev, ki so reševali tudi eno izmed učiteljic, ki ni mogla zapustiti šole 
pravočasno. Še sreča, da je bila to le vaja. Oktober je mesec požarne varnosti in takrat se vedno znava srečamo z 
gasilci. 
Po  vrnitvi v razrede smo še ločevali zmesi z magnetom in ob tem spoznali lastnosti magnetizma. Za konec pa smo 
si izdelali še preprost kompas, ki smo ga tudi preizkusili.  
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Zbiralna akcija papirja – Ida Grobelnik 
V prvih dneh oktobra smo izvedli prvo zbiralno akcijo papirja v tem šolskem letu. Naslednjo planiramo v januarju, 
zato vas naprošamo, da pridno shranjujete odpadni papir. Lahko pa ga v šolo prinašate sproti. 
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Z balonom nad šolo – Ida Grobelnik 
10.  oktobra smo si mnogi prvič ogledali streho naše šole. Za to je 
poskrbel g. Dušan Bojanovič s svojim balonom. To je bilo res super 
doživetje. Zahvaljujemo se mu za nepozabno dopoldne. 
 
 
 
Kostanjev piknik na Rožnem vrhu – Ida Grobelnik 
12. oktobra smo se kot pravi planinci odpravili na Rožni vrh k 
Langerškovim. 
Tam nas vsako jesen sprejmeta in razvajata ga. Frančiška in g. 
Franci. Tudi tokrat sta nam postregla s slastnim pečenim in kuhanim 
kostanjem ter dobrim čajem. Ker je dobre stvari treba ponoviti, s
se najavili že za naslednjo jesen. 
 
 
V Sorževem mlinu spoznavanje življenja nekoč – Ida Grobelnik 
Ko smo učenci 2. razreda 20. oktobra vstopili v Sorževo hišo, se je 
čas zavrtel celo stoletje nazaj. Gospod Oton je zakuril  v star 
štedilnik in nam razkazal vse njegove dele. Na njem je skuhal zelo 
okusen melisin čaj. V hiši smo sedli za veliko mizo, ob čaju pa se 
posladkali še z domačimi medenjaki.  Všeč so nam bili, zato smo ga 
prosili za recept. Na Sorževi domačiji smo si ogledali veliko starih 
predmetov. Nekaterim smo kar težko določili njihov namen.  
 

 
 
Gasilska vaja PGD Nova Cerkev – Ida Grobelnik 
26. oktobra je zagorelo  v kurilnici. Po šoli se je valil gost dim. 
Učilnice smo zapustili kar v copatih in brez besed odhiteli na 
dvorišče. Kmalu so se s prižgano sireno pripeljali gasilci. Požar so 
pogasili z vodo in peno. Čeprav smo se v tem tednu pogovarjali o 
gasilcih, smo mnogi mislili, da gre zares. 
 
 
 
Komemoracija – Ida Grobelnik 
Pri spominskem obeležju NOB v Novi Cerkvi smo prižgali sveče, 
položili cvetje in se padlim poklonili s kulturnim programom. 
 
 
 
 
Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni Dolini – Marjana Pikelj 
 
V tednu   otroka  smo  vsi  na šoli  izvedli  jesenske  delavnice, kje  smo  ustvarjali z  darovi  narave   ter  se  
sladkali z jesenskimi plodovi.             
Četrtošolci osemletke  so  si  na  Brezovi ogledali več  kot  300 let  staro kmečko hišo, našo  krajevno  znamenitost, 
tretješolci pa so obiskali  pošto v Celju  ter  se  s sprehodom  po mestu  seznanili s pomembnimi storitvenimi  
dejavnostmi.      
Učenci  4. razreda devetletke so raziskovali kamenine v okolici  šole in  naredili  razstavo  le teh. Svoje  znanje iz  
naravoslovja pa  so preizkusili še  v kuhinji, kjer so  si pripravili tudi  desert. 
Na  zadnji  dan  pouka v  mesecu  oktobru pa smo obiskali  tudi spominska obeležja v kraju in izvedli kulturni 
program pred obeležjem  v središču  kraja.    
 
 
 
 
 



Mesec oktober na POŠ Socka – Stanka Štravs 
  
V Tednu otroka smo se na naši šoli pogovarjali o 
pravicah in dolžnostih, ki jih imajo otroci.  
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Lep dan smo preživeli v Konjeniškem centru Šeško.  
Otroci so spoznavali  življenje konj  in se preizkusili v 
jezdenju. Tekmovalno vzdušje med otroki je bilo 
prisotno v celem dopoldnevu. V skupinah so se 
pomerili, kdo bo bolje očistil konja, mu naredil lepšo 
»frizuro«, ga hitreje podkoval ter ga z vso ustrezno 
opremo hitreje zajezdil.  
Ta dan je našim otrokom polepšala ga. Eva Šeško, 
ki nas je bila pripravljena sprejeti in nam pripraviti 
vse te dejavnosti .  
 
 
Že naslednji teden je čakalo naše otroke še eno 
presenečenje. Prvič so se lahko dvignili z balonom. 
V Socko je prišel g. Dušan Bojanovič iz 
Balonarskega kluba Vojnik. Otrokom je predstavil 
delovanje balona. Bili so nepozabni trenutki, ko so otroci skupaj z g. Dušanom in njegovim sinom Jernejem 
pripravljali balon za polet. Vsak, ki je želel,  se je lahko z njim dvignil in Socko opazoval z višine.  
Gospe Evi Šeško in gospodu Dušanu Bojanoviču se zahvaljujemo za nepozabne trenutke. 
 

 
 
V tem jesenskem času smo si polepšali še šolo. Poslikali smo okna. Učenci prvega razreda so imeli tehnični dan. 
Izdelovali so strašila in  ustvarjali izdelke iz jesenskih plodov.  
 
Ker je mesec oktober, mesec požarne varnosti, smo prosili g. Vikija Božnika, da nam je predstavil delo gasilca. 
Pokazal nam je gasilsko opremo, opremo gasilskega avtomobila in nam dal napotke, kako ravnati v primeru požara. 
Na koncu nas je razveselil z vožnjo z gasilskim avtom.  Gospodu Vikiju Božniku se najlepše zahvaljujemo.  
 
 
Četrtošolci devetletke so imeli v tem mesecu prvi naravoslovni dan. Raziskovali so lastnosti različnih snovi, 
preizkušali so kako se spreminjajo, če jih segrevamo, odkrivali so svet magnetizma… Z eksperimentalnim delom so 
spoznanja še poglobili in jih na izkustven način tudi podkrepili. Ob zaključku so pripravili še sladko presenečenje za  
ostale sošolce. 
  
 
Komemoracija – pohod na Veliko Raven 
 
Dan pred začetkom jesenskih počitnic smo imeli športni dan s komemoracijo. Odšli smo se na Veliko Raven. 
Ustavili smo se pri grobu neznanih partizanov, prižgali svečke in imeli kratek program. Komemoracije so se udeležili 
tudi predstavniki Zveze borcev, predstavniki Občine in g. Beno Podergajs.  
 
 



»Mi imamo se fajn «  na OŠ Vojnik – Aleš 
Kolšek 
 
V ponedeljek, 2. oktobra 2006, smo na OŠ 
Vojnik ob Tednu otroka pripravili že 
tradicionalno prireditev »Mi imamo se fajn«. 
Čeprav nam dopoldne vreme ni pokazalo nič 
kaj prijazen obraz, smo kljub temu preživeli 
zanimiv, poučen in zabaven dan. In kaj smo 
počeli? 
Učenci smo skupaj z učitelji pripravljali 
različne jedi; pekli smo pleskavice, 
hrenovke, jajčevce, bučke, jabolka in 
krompir. Tisti, ki imajo radi šport, so se 
udeležili tekmovanja v rokometu, odbojki, 
nogometu, badmintonu, košarki in tenisu. 
Poleg tega smo pokazali svoje sposobnosti 
v številnih delavnicah: plesni, tehniški, likovni, gospodinjski, udeležili pa so se lahko tečaja aerobike. Zanimivo je 
bilo tudi v medrazrednem tekmovanju v igri med dvema ognjema. 
Dopoldansko dogajanje je ves čas spremljala tudi novinarska in snemalna ekipa Televizije Slovenija, ki je za oddajo 
Uživajmo v zdravju o zanimivem in poučnem dopoldnevu pripravila reportažo. 
 
 
Komemoracije ob dnevu spomina na umrle – Aleš Kolšek 
Že nekaj let zapovrstjo se ob dnevu spomina na umrle učenci naše šole s kulturnim programom predstavijo pri 
spomeniku padlim v NOB v Vojniku, na Dobrotinu in v Škofji vasi. Letos so prireditve potekale v petek, 27. 10. 2006. 
Pod mentorskim vodstvom ge. Polone Ahtik, ge. Emilije Kladnik Sorčan, g.Gregorja Palčnika in g. Aleša Kolška so 
nastopajoči z izbranimi recitacijami in pesmijo mladim rodovom želeli sporočiti, da nikoli ne smemo pozabiti na 
grozote 2. svetovne vojne. 
 
Poklicna orientacija – Irena Kalšek 
26.10. 2006  so  učenci devetega razreda obiskali Šolski center Celje, 
kjer so se udeležili delavnic na temo spoznavanja poklicev in si ogledali šolo.  
 
Medsebojna učna pomoč – Irena Kalšek 
Letos že četrto leto na šoli poteka projekt medsebojne učne pomoči, kjer si učenci nudijo medsebojno učno pomoč. 
Za nudenje pomoči se je odločilo  14 učencev, takih, ki učno pomoč potrebujejo, pa je le 10 . Starši, od vas 
pričakujemo, da boste svoje otroke vzpodbudili, da si bodo pravočasno poiskali učno pomoč, čeprav bo prvo 
ocenjevalno obdobje končano šele februarja. V učno pomoč so vključeni učenci  od 5. do 9. razreda, pomoč pa se 
izvaja pri vseh obveznih  predmetih. Učenci se v projekt prijavijo prostovoljno. 
 
Prostovoljno socialno delo – Irena Kalšek 
V sodelovanju s Špesovim domom v Vojniku smo organizirali prostovoljno socialno delo. Za delo z ostarelimi se je 
odločilo 9 učenk. V svojem prostem času bodo obiskovale varovance Špesovega doma, se z njimi pogovarjale, 
igrale družabne igre in hodile na sprehode. 
 
 
Naravoslovni dan za tretješolce 
Vsi učenci 3. razredov OŠ Vojnik in podružnic smo imeli 23. oktobra  naravoslovni dan. Z avtobusi smo se v 
spremstvu učiteljic odpeljali v Celje. Tam smo si najprej ogledali Pošto Celje. Gospod Guzej nam je predstavil delo 
poštnih uslužbencev in prostore v tej ustanovi. Posebej  pozorno smo si ogledali  pročelje te stare stavbe. Nato smo 
se napotili v središče mesta Celja, kjer smo si ogledali tržnico, se sprehodili mimo lekarne, banke, občine, 
Narodnega doma, muzejev, Študijske knjižnice, arheoloških izkopanin, glasbene šole, vodnega stolpa ter si ob 
koncu naše poti ogledali še železniško postajo. Utrujeni in polni novih vtisov smo  
se nato odpeljali proti domu.  
 
 
2. tehniški dan v 7. razredu – Tatjana Hedžet 
16. oktobra so imeli sedmošolci že drugi tehniški dan. Učenci so si izdelali stojalo za mobitel. Spoznali so tehniško 
risbo, načrt stojala in tehnološki list. Učenci so izdelali stojalo iz topolove vezane plošče. Spoznali so delovne 
operacije, stroje, pripomočke in poskrbeli za varnost med delom. V nadaljevanju so merili gostoto različnih vrst lesa 
in jim določevali vidne lastnosti. Ugotovili so tudi, da je les zelo uporaben v gospodinjstvu in si ogledali nekaj 
izdelkov, ki so nepogrešljivi v kuhinji. 
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21. državno tekmovanje iz logike – Leonida Godec Starček 
V soboto, 21. oktobra 2006, se je 1800 osnovnošolcev iz 300 šol preizkusilo v znanju logike. 
Tekmovanje  je potekalo na 22 osnovnih šolah po vsej Sloveniji. 
Naša šola je gostila 107 tekmovalcev iz 16-ih šol celjske regije in njihove mentorje. 
 
Tekmovanja so se udeležili tudi naši učenci. 
Med devetošolci so tekmovali Lucija Žnidar, Jure Črepinšek in Tomaž Milola, 
Sara Koprivnik in Jaka Majer med osmošolci ter Amadeja Belej, Mojca Žerjav in Neza Zeme med sedmošolci. 
Najbolje se je odrezal Tomaž Mikola, ki je osvojil zlato priznanje. Za lep dosežek mu vsi čestitamo.  
Naloge so popravljali člani Komisije za logiko v Ljubljani. Uradna razglasitev rezultatov bo na zaključni prireditvi 11. 
novembra v Ljubljani. 
Priložnostna darila za tekmovalce in njihove mentorje sta prispevala podjetje MIK   in  Banka Celje. 
Pogostitev sta sponzorirali podjetji DON-DON in Pekarna Pečjak. 
 
Zahvaljujem se vsem delavcem šole, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi  in  izvedbi tekmovanja. 
Posebna zahvala velja ravnateljici, gospe Majdi Rojc, saj brez njene podpore tekmovanje ne bi tako uspelo. 
 
Ogled filma Mali pišček - Simona Žnidar 
Teden otroka smo z učenci razredne stopnje začeli z ogledom zabavnega in poučnega filma Mali pišček. Film smo 
si ogledali 16. oktobra. 
Ogled je v celjskem Koloseju omogočilo MDPM Celje. Otroci so uživali ob igrivosti in mladostni razigranosti Malega 
piščka, ki pa je s prijaznostjo, dobroto in vztrajnostjo rešil problem, ki mu odrasli niso bili kos. 
Mali pišček nas je naučil, da ni pomembno, kako si velik in kako izgledaš, pomembno je, kaj imaš v glavi in kaj 
nosiš v svojem srcu. 
 
 
Zbiralna akcija odpadnega papirja - Simona Žnidar 
Po sklepu Sveta staršev smo v mesecu oktobru naročili kontejner za odpadni papir za celotni prvi teden. 
Upali smo, da bodo tako imeli možnost prinesti papir vanj vsi, ki si to želijo. Po besedah nekaterih staršev smo do 
sedaj  imeli kontejner na voljo premalo časa. Do sedaj je akcija trajala po en dan, nabrali pa smo vedno okoli 2 toni 
odpadnega papirja. 
Ob koncu tedna je bilo v kontejnerju nekaj več kot 100 kg papirja, zato smo akcijo podaljšali še za 14 dni. Upali 
smo, da se bo v tem predprazničnem času napolnil. V času, ko smo imeli kontejner pred šolo, smo ga nekajkrat 
očistili steklenic in drugih odpadkov, ki so nam jih nekateri prispevali k akciji, papirja pa je bilo v kontejnerju samo za 
vzorec.  
Razmišljamo o novi obliki akcije, ki pa bo gotovo časovno omejena, saj si ne moremo dovoliti, da bomo učitelji in 
učenci šole iz kontejnerja, ki je namenjen humani akciji, čistili odpadke, ki jih namečejo vanj nehumani in nemarni 
posamezniki. 
 
Šola za starše -  Simona Žnidar 
Prvo srečanje Šole za starše je imelo skromno, a toliko bolj bogato udeležbo. Prišli smo tisti, ki tudi sicer radi 
prisluhnemo kakšnemu strokovnjaku s področja vzgoje, tako da smo z izkušnjami vseh lahko pripravili zanimiv 
program srečanj za to šolsko leto. 
Zahvaljujem se staršem, ki ste še po srečanju telefonirali ali pisali in povedali svoje ideje, misli, predvsem pa 
spodbudne in pohvalne misli o Šoli za starše. 
Naše naslednje srečanje z naslovom Prehrana odraščajočega otroka bo vodila prof. Polona Bastič. Dobimo se v 
četrtek,  9. 11. 2006, ob 17. uri v učilnici ob jedilnici OŠ Vojnik. Srečanje bo trajalo do 18.30 ure. 
Prijazno vabljeni!  
 
Vzoren učenec - Simona Žnidar 
V mesecu septembru in oktobru lahko pohvalimo naslednje učence in učenke: 
 
5. a  Tilen Marčič in Tim Lončar- za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju društev Mladi gasilec, 

Jernej Gačnikar, Taja Kuzman in Domen Sinkovič – za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz logike. 
5. b  Alja Pilih – za dobro opravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave, 

Alen Pliberšek – za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju društev Mladi gasilec, 
Tilen Kozole – za vodenje proslave  ob otvoritvi šole. 

7. b  Tomaž Kamenik in Nejc Cehner – za nastop za Banko Celje, 
Ajda Koštomaj – za sodelovanje na proslavi na komemoraciji, 
Neža Zeme – za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz logike in udeležbo na državnem tekmovanju. 

7. c Jure Sentočnik – za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju društev Mladi gasilec, 
Nika Šaloven, Mojca Štante, Mojca Žerjav in Amadeja Belej – za nastop za Banko Celje, 
Mojca Žerjav in Amadeja Belej – za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz logike in udeležbo na 
državnem tekmovanju. 



 
7. d Veronika Tadina – za nastop za Banko Celje. 
8. a Natalija Žlavs – za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz logike. 
8. b Matija Božnik – za sodelovanje na proslavi na komemoraciji. 
8. c Uroš Jurgec – za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju društev Mladi gasilec in vodenje proslave 

ob otvoritvi šole, Maja Potočnik – za sodelovanje na proslavi na komemoraciji, Sara Koprivnik in Jaka Majer – 
za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz logike in udeležbo na državnem tekmovanju, Tamara 
Ravnak – za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz logike. 

9. a Tea Fideršek – za sodelovanje na proslavi na komemoraciji, Lucija Žnidar – za osvojeno bronasto priznanje iz 
logike in udeležbo na državnem tekmovanju.  

9. b Andraž Špes – za pomoč pri izvedbi zbiralne akcije odpadnega papirja. 
9. c Jernej Koželj – za sodelovanje na proslavi na komemoraciji, Janja Belej in Lilijana Sorčan – za nastop ob 

otvoritvi državnega tekmovanja iz logike. 
9. d Gregor Oprčkal – za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju društev Mladi gasilec, Jure Črepinšek 

– za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz logike in udeležbo na državnem tekmovanju, Tomaž 
Mikola – za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju in logike in osvojeno zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz logike. 

 
Planinski pohod na Lisco – Milanka Kralj 
V soboto, 30. septembra, smo se s planinci 2., 3. in 4. razreda devetletke odpravili na 1. planinski pohod na Lisco. 
Že zgodaj zjutraj smo se zbrali na železniški postaji v Celju in se z vlakom odpeljali do postaje Breg, od koder smo 
vzeli pot pod noge in se s strumnimi koraki napotili po hribu navzgor do Lisce. Po prijetni planinski poti, posuti z 
jesenskim listjem, nas je vodila ga. Irena Gorenak. 
Na poti smo se podkrepili z malico iz nahrbtnika, na planinski koči pa se posladkali še s sladoledom. 
Po isti poti smo se vrnili v dolino in že nekaj po 17. uri bili v objemih staršev. 
Ker nam je ves dan delalo prijetno družbo tudi sonce, je bil pohod še posebej zanimiv. Vsi že komaj čakamo novih 
planinskih podvigov. 
 

Planinski pohod – Anka Krajnc in Sabina 
Penič 
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Bilo je lepo jesensko jutro. Ob 10. uri smo se 
zbrali v Socki, kjer so se nam pridružili še bodoči 
šolarji iz Nove Cerkve. Pot nas je vodila do 
farme nojev, kjer nam je lastnik povedal marsikaj 
zanimivega o njih. Potežkali smo lahko nojevo 
jajce in videli le dva dni starega mladička
pot nas je vodila mimo cerkve sv. Miklavža. Pre
Dobrno nas je gospa Smrečnikova povab
sok in pecivo.  Po zadnji malici pa smo se v 
parku prepustili igri in zabavi ter tako počakali na
starše. 
 
 
 

Lovec na obisku – Anka Krajnc 
Učence 2. in 3. razreda je 17. oktobra letos 
obiskal gospod Petrovič, znani vojniški lovec. 
Ob zanimivem pripovedovanju nam je pokazal 
nagačene živali in lovsko opremo. Bilo je 
zanimivo in prav gotovo ga bomo še povabili 
med nas. 
 
Poučni gozdni pohod – Anka Krajnc 
Učenci 3. b razreda so 27. oktobra odšli k 
učenki Lari na predstavitev gob. Tam sta jih 
pričakali članici celjskega  gobarskega društva 
Bisernica. Učenci so spoznali  nekaj užitnih in 
strupenih gob ter razna zelišča za pripravo 
čaja. Okrepčali so se z domačo hrano in z 
zeliščnim čajem. Po malici so šli v gozd 
nabirat gobe. Bili so zelo uspešni. Poleg gob 
so pobrali tudi veliko smeti.  
 
 



Še o poklicih – Anka Krajnc 
V 3. razredu smo spoznali že veliko poklicev. V mesecu oktobru smo obiskali še Steklarstvo Dobovičnik, kjer so 
nam podrobno predstavili tehniko vitraž. Za lep konec tedna je poskrbel glasbenik,  gospod Petrej. Predstavil nam 
je veliko instrumentov. Ob pesmi, Kdo pravi, da plesat ne znam, smo pokazali, da z velikim veseljem radi zapojemo 
in zaplešemo. Hvala vsem. 
 
1. tehniški dan v 8. razredu – Polona Bastič 
V 8. razredu smo 9. oktobra izvedli tehniški dan na temo konzerviranje živil. Učenci so se seznanili s pomenom 
konzerviranja, z njegovo zgodovino in spoznali prednosti in slabosti tako pripravljene hrane. Za nazorno 
predstavitev so si ogledali tudi videokaseto.  
Pri praktičnem delu so učenci sami pripravili pomarančno marmelado, limonov sirup, sušili jabolka in pripravljali 
jušno zelenjavo za zamrzovanje.  
 
 
1. tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič 
11. oktobra smo izvedli tehniški dan na temo analiza in planiranje prehrane. Učenci so obnovili svoje znanje o 
hranilni in energijski vrednosti hrane ter se naučili izračunati hranilno in energijsko vrednost obroka. 
Spoznali so indeks telesne mase in razmišljali, ali imajo primerno telesno težo. Poglobili so znanje o tem, kaj se 
dogaja s hrano, ko ta vstopi v naše telo. Na medmrežju pa so iskali smernice zdrave prehrane v različnih 
življenjskih obdobjih. 
 
 
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 
V tem šolskem letu je svoje znanje iz biologije na 3. tekmovanju za Proteusovo priznanje preizkušalo 16 učencev in 
učenk iz 8. in 9. razreda. Tema letošnjega tekmovanja so bile dvoživke Slovenije. 
Pri preverjanju znanja o dvoživkah so največ točk dosegli naslednji učenci: Špela Tržan iz 9. b, Jure Črepinšek iz 9. 
d in Kristina Ledl iz 8. c razreda.  
Tekmovanje je na šolskem nivoju zaključeno, nadaljevalo pa se bo 9. 12. 2006, ko bo v Ljubljani potekalo državno 
tekmovanje. 
Vsem tekmovalcem iskreno čestitam. 
 
 
Pohod na Dobrotin – Maša Stropnik 
Na naši šoli že tretje leto pripravljajo drugošolci prvošolcem zanimiv, poučen in zabaven pohod na Dobrotin. Tudi 
letos je bilo tako. 18. oktobra so drugošolci prvi krenili na pot.  Za njimi so se podali še prvošolci. Ti so se morali 
spopadati z različnimi nalogami in vprašanji, ki so jim jih zastavili drugošolci.  Ker so naloge reševali uspešno, so 
brez težav  osvojili cilj, ta pa je bil Dobrotin.  Tu so se posladkali s čajem ter pečenimi jabolki in krompirjem. 
Dan je bil topel in sončen. Tako pa  smo se počutili prav vsi, ki smo se udeležili tega športnega dne. 
 

 
Ekskurzija v Prekmurje – Marjeta Krušič 
Devetošolci smo se 18. in 19. oktobra odpravili na ekskurzijo v Goričko in 
Prekmurje. Ekskurzija je interdisciplinarna, vključuje učne vsebine iz 
geografije, zgodovine in slovenskega jezika. Učenci na terenu 
spoznavajo videz nižinske pokrajine, seznanjajo se z ohranjanjem 
kulturne in naravne dediščine ter njeno vlogo v turistični ponudbi krajev. 
Med potjo učenci predstavljajo referate, na katere so se mnogi pripravljali 
v šolski knjižnici, in sproti rešujejo učne liste. Analizo ekskurzije pa 
opravimo v razredu. 
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 



 
 
 
 
 
Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Mesec je zopet naokoli in pred vami nova številka Vojč 
poroča. Preberite, kaj vse smo počenjali v mesecu novembru 
in kako se pripravljamo na prihajajoče praznike in novo leto. 
 
»Mlado leto – novi čas; 
kaj v tem letu čaka nas? 
Zdaj vse buške, solzice, 
vse prepirčke, jezice, 
vse težave pozabimo, 
novih dni se veselimo! 
Nudimo si stisk roke, 
toplo misel in srce.«   
 
Pa vse lepo v novem letu vam želim! 
Ivanka Krajnc 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prva domača tekma ŠKL-ja – Robert Suholežnik 
 
V prvi domači tekmi naše ekipe v tej sezoni smo se pomerili z zmagovalcem lanskoletne ŠKL lige, in sicer s I. OŠ iz 
Rogaške Slatine. Po zelo napeti končnici je naša šola zmagala s 65 proti 63. Sedaj nas čakata dve najtežji tekmi. 
Najprej gostujemo na OŠ Livada v Velenju, nato pa to ekipo še gostimo. 
 
Zvrhan koš zabave –  
Robert Suholežnik 
 
Letos so se naši fantje opogumili in se 
prijavili na nagradni natečaj Zvrhan 
koš zabave. Narisali so svoj logotip in 
ga poimenovali Air Vojči. Izmed 
mnogih prijav iz vse Slovenije jih je 
žirija izbrala med prvih deset. S tem 
izborom so si prislužili drese z 
logotipom, dva premična koša in dve 
žogi. Vseh deset ekip je bilo 
povabljenih na skupni turnir, katerega 
zmagovalec naj bi dobil glavno 
nagrado, in sicer poletni Vilfanov 
enotedenski tabor na morju. Ta turnir 
se je letos odvijal v soboto, 18. 
novembra, na OŠ Ljubečna. Turnir je 
odprl Peter Vilfan z metom za tri 
točke.  
 
V močni konkurenci so naši fantje zmagali in si prislužili bon v vrednosti tedenskega poletnega košarkarskega tabora 
za deset igralcev. Našo ekipo so zastopali Gregor Oprčkal,  Mario Brecl, Žiga Lulik, Tadej Tadej, Boštjan Vrisk, Jernej 
Koželj, Lovro Gmajner in Urban Peperko iz OŠ Ljubečna. Vsem igralcem čestitam. 
 
 



 
DOLGČAS NA OBISKU IN TOM – Milena Jurgec 
 
Zveza prijateljev mladine je razpisala v okviru Nacionalne mreže TOM (telefon za otroke in mladino) stripovski natečaj 
Dolgčas na obisku.  
Na brezplačni telefonski številki 080 1234 vsak dan od 12. do 20. ure mlade čaka prijazen glas, ki se je pripravljen 
pogovarjati o čemerkoli. TOM ne odgovarja samo tistim mladim, ki so trenutno ogroženi ali zlorabljeni. Prisluhne prav 
vsakemu klicu otroka, ki ima vprašanje ali problem. Odnosi s starši, prve ljubezni, šola, telesni videz in še kaj, so 
stvari, ki mladim povzročajo velike skrbi in prav je, da jih vzamemo resno.  
V letošnjem letu so se odločili za razpis na temo dolgčasa, v katerem so lahko sodelovali otroci od 6. do 15. leta. Med 
1100 prispelimi stripi so bili tudi izdelki učencev in učenk OŠ Vojnik. Za stripe so dobili pohvale Nives Čakš, Jernej 
Gačnikar, Uroš Jurgec, Taja Kuzman, Tilen Lončar, Sandra Rošer, Ula Selčan in Katarina Žlavs. 
  
 
Poklicna orientacija za devetošolce – Irena Kalšek 
 
15. novembra smo na šoli gostili predstavnike kar štirih srednjih šol.Staršem in učencem so prvo uro predstavili svoje 
programe, drugo uro pa so učenci preživeli v delavnicah, kjer so se lahko praktično preizkusili. Spoznali so  poklice v 
lesarstvu, zdravstvu, prometu, poklic frizerja, avtoserviserja, kemika in vzgojiteljice. 
 
NOVOLETNE VOŠČILNICE – Irena Kalšek 
 
Bliža se čas, ko bomo drug drugemu izrekli lepe želje in misli za prihajajoče leto. Mnogokrat to storimo s pomočjo 
voščilnic. Naši učenci tudi letos prodajajo novoletne voščilnice, da bi pomagali socialno šibkejšim družinam pri plačilu 
šole v naravi. Veseli bomo, če se boste tej plemeniti akciji pridružili tudi vi, starši, in voščilnice kupili v šoli. Cena 
kompleta, ki vsebuje 10 voščilnic,  je 1500,00 sit. Če voščilnice kupi pravna oseba, lahko dobi originalni račun. 
 

Odprtje TUŠ-a  v Vojniku – Milanka Kralj 
 
10. novembra smo tudi učenci naše šole sodelovali pri 
odprtju trgovine. Gospod Svetelšek je izročil šoli bon v 
vrednosti 250.000 sit. Besede zahvale je izrekla gospa 
Majda Rojc, plesna skupina pa je zaplesala ples VALČKOVI 
BALONČKI. Med nastopom nam je ponagajal veter, kar pa 
je naredilo nastop še bolj pester in zanimiv. Bilo nam je lepo 
in hvala vsem.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJAVNOSTI   NA POŠ  ŠMARTNO  V ROŽNI  DOLINI –  
Marjana Pikelj 
   
V novembru smo izvedli zbiralno akcijo starega  papirja. Vsi  učenci so 
se zelo potrudili  in napolnili  ves  kontejner. 
 
V tem mesecu  smo prvošolci in drugošolci ponovno  povabili medse medicinsko sestro, gospo Praprotnikovo. 
Učence je  poučila o pomenu  rednega  in pravilnega umivanja zob. Seznanila  pa  jih  je tudi o pravilni in zdravi  
prehrani,  ki koristi  njihovim   zobem. 
  
Ker  pa se bližajo božični in novoletni prazniki, smo 27. novembra pripravili novoletne delavnice  za starše. S svojimi 
otroki so ustvarjali božične in novoletne  okraske ter adventne venčke. S tem so pripomogli k lepšemu  izgledu in 
prazničnemu vzdušju na šoli. 
  
Četrtošolci devetletke so se udeležili akcije Sveta za  preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS za šolstvo Bodi 
Viden,  v kateri so s pismi opozorili generacijo starih staršev, kako  pomembno je , da kot pešci uporabljajo svetlobne 
oznake in s tem pripomorejo k  večji vidljivosti in varnosti v prometu. 
  



DEJAVNOSTI V NOVEMBRU NA POŠ SOCKA –  
Stanka Štravs 
 
V soboto, 4. novembra, smo sodelovali s kulturnim programom 
na odprtju razstave Turističnega društva Nova Cerkev z 
naslovom Naši krajani ustvarjajo. Pripravili smo kratek skeč, 
kako se pripravljajo Sočani na odprtje razstave. Aljaž, Ana in 
Adriana so obiskovalce navdušili s pristno soško govorico. 
V tem mesecu smo se začeli tudi aktivno pripravljati na 
novoletne praznike, na pripravo novoletne prireditve, 
izdelovanje voščilnic in okraševanje šole. 
 
 
3. tehniški dan za učence 7. razreda – Tatjana Hedžet 
 
28. novembra so učenci 7. razreda na 3. tehniškem dnevu ustvarjali novoletne izdelke. 
Pri svojem delu so uporabljali papir, les, volno, testo... Izdelovali so vizitke in okraske za jelko. Na šoli so pričarali 
pravo novoletno vzdušje. 
 
2. tehniški dan za  učence 8. razreda – Polona Bastič 
 
13. novembra smo v 8. razredih izvedli 2. tehniški dan na temo EKOLOŠKO OSVEŠČEN POTROŠNIK IN REKLAME. 
Učenci so se seznanili z vrstami reklam ter spoznali njihove pozitivne in negativne učinke. V ekološko obarvanih urah 
pa so izdelali plakate na temo ločenega zbiranja odpadkov, se pogovarjali o splošnem onesnaževanju okolja in 
njegovih posledicah ter o tem, kaj lahko sami storimo, da bo naše okolje lepše. 
Na koncu so učenci v skupini ali posamezno izdelali še projektno nalogo na temo reklame. Naslov naloge je bil, Kako 
bi svoje vrstnike pritegnil, da bi ločeno zbirali odpadke. 
Z  učenci so poleg mene, ki sem bila vodja tehniškega dneva, bile še tri zunanje sodelavke društva Ekosistem iz 
Trbovelj. 
 
2. tehniški dan za učence 9. razreda – Polona Bastič 
 
20. novembra so imeli devetošolci  2. tehniški dan na temo EKOLOGIJA IN POTROŠNIK. Učenci so obnovili svoje 
znanje o energiji in njenih virih ter razmišljali, kako bi sami pripomogli k varčevanju z energijo. 
Vsi smo se strinjali, da želimo svojim naslednikom pustiti čim lepše okolje. Na kakšen način nam bo to uspelo, so 
učenci izvedeli v naslednjih delavnicah: zdrav način življenja, vrste odpadkov in njihovo ločevanje ter voda kot vir 
življenja. 
Zadnjo šolsko uro pa so samostojno ali v dvojicah izdelali še projektno nalogo Moja eko prihodnost. 
Tudi pri tem tehniškem dnevu so sodelovale tri zunanje sodelavke društva Ekosistem iz Trbovelj. 
 
Vzoren učenec – Simona Žnidar 
  
V mesecu novembru lahko pohvalimo naslednje učence: 

 
5. a    Nives ČAKŠ, Tilen LONČAR in Ula SELČAN - za sodelovanje na stripovskem natečaju Dolgčas na obisku pri 

Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Domen SIMONIČ, Taja KUZMAN, Jernej GAČNIKAR, Sandra ROŠER in  
Katarina ŽLAVS- sodelovanje na natečaju likovnih in literarnih del na temo Enake možnosti za vse otroke in za 
sodelovanje na stripovskem natečaju Dolgčas na obisku pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 

 
5. b    Špela MAJCEN in Lea GUČEK – za dobro opravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave. 
 
5. c    Uroš KOLENC – za dobro opravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave. 
 
7. b    Matic HORVAT – za izjemne uspehe na tekmovanjih iz umetnostnega drsanja (doma in v tujini). 
 
8. a    Natalija ŽLAVS – za sodelovanje na natečaju likovnih in literarnih del na temo Enake možnosti za vse otroke. 
 
8. c  Uroš JURGEC - za sodelovanje na stripovskem natečaju Dolgčas na obisku pri Zvezi prijateljev mladine 

Slovenije in sodelovanje na natečaju likovnih in literarnih del na temo Enake možnosti za vse otroke, Kristina 
LEDL – za osvojeno bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije in možnost udeležbe na državnem 
tekmovanju. 

 
9. a   Lucija ŽNIDAR - sodelovanje na natečaju likovnih in literarnih del na temo Enake možnosti za vse otroke in za 

osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja angleškega jezika in možnost udeležbe na državnem 
tekmovanju, Lovro GMAJNER - za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja angleškega jezika in 
možnost udeležbe na državnem tekmovanju. 



9. b    Špela TRŽAN - za osvojeno bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije in možnost udeležbe na 
državnem tekmovanju,  Urška POTOČNIK – za sodelovanje na natečaju likovnih in literarnih del na temo Enake 
možnosti za vse otroke. 

 
9. c    Nuša VIDENŠEK - za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja angleškega jezika in možnost 

udeležbe na državnem tekmovanju. 
 
9. d    Jure ČREPINŠEK - za osvojeno bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije in možnost udeležbe na 

državnem tekmovanju in za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz angleškega jezika, Jaka RIBIČ - za 
osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja angleškega jezika in možnost udeležbe na državnem 
tekmovanju. 

 
Za vrsto dobrih športnih dosežkov pohvalimo tudi celotno ekipo ŠKL. 
 
Tekmovanje iz znanja angleščine - Grega Rojc 
  
23. novembra smo na šoli izvedli tekmovanje iz znanja angleškega jezika. Tekmovanja se je udeležilo 9 učenk in 
učencev. Kot kaže, so se nam priprave, ki smo jih imeli med vikendi, obrestovale, saj je kar sedem od devetih  
tekmovalcev osvojilo bronasto priznanje. Štirje izmed teh   so se uvrstili tudi na državno tekmovanje. To so Lucija 
Žnidar, Lovro Gmajner, Nuša Videnšek in Jaka Ribič. Upajmo, da bomo tudi tam uspešni. 

Raziskovalna dejavnost -  Simona Žnidar 
 
V tem šolskem letu nastaja kar deset raziskovalnih nalog, in sicer: 
Ta sladka razvada, čokolada, mentorica Polona Bastič, avtorji: Lilijana Sorčan, Tjaša Falnoga, Janja Belej; 
Imam preveč ali pr;emalo kg?, mentorica Tatjana Hedžet, avtorice: Petra Vivod, Saša Kroflič, Barbara Skaza; 
Ekološke kmetije v občini Vojnik, mentorica Nataša Gorenak, avtorici: Špela Tržan, Lucija Žnidar; 
Švinglci, mentorica Milena Jurgec, avtorja: Uroš Jurgec, Luka Majer; 
Rasizem (odnos do drugačnih), mentorica Simona Šarlah, avtorice: Tanja Močenik, Patricija Brodej, Jasna Cvikl; 
Droge, mentorica Polona Bastič, avtorji: Ana Ravnak, Sara Gobec, Andraž Zagrušovcem; 
Športna aktivnost učencev OŠ Vojnik, mentorica Urša Burja-Žnidaršič, avtorice: Monika Strenčan, Urša Potočnik, 
Tjaša Žlaus; 
Razglednice v preteklosti, mentorica: Irena Kalšek, avtorice: Nina Podgoršek, Martina Zorko, Anita Kolaržik; 
Gradišče, mentorica Polona Krajnc, avtorice: Nuša Videnšek, Monika Leber, Barbara Beškovnik; 
Ime, mentorica Simona Žnidar, avtorice: Katarina Ledl, Natalija Žlavs, Ajda Stropnik.   
 
Avtorji in mentorji nalog smo se v uvodu v zapleteno, a zanimivo raziskovalno delo uvajali na skupni dopoldanski 
delavnici, ki smo jo izvedli med jesenskimi počitnicami. Seznanili smo se s pravili razpisa Zveze organizacij za 
tehnično kulturo Slovenije, regionalni center za Podravje, kamor smo prijavili naloge, spoznavali korake 
raziskovalnega dela, se naučili, kaj mora vsebovati raziskovalna naloga, in kako jo pravilno oblikujemo.  
 
DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV  
Kviz National Geografic Junior – Petra Ofentavšek 
 
Tudi letos smo se z učenci 4. razreda iz Nove Cerkve prijavili na 
kviz National Geografic Junior. Pridno smo se pripravljali in urili 
naše že tako pametne glave in najprej tekmovali na šolskem 
tekmovanju. Vsi učenci so se odrezali zelo dobro. Na področno 
tekmovanje pa so odšli le trije najboljši učenci, in sicer Ana Boršič, 
Ula Lečnik in Klemen Kozole. Regijsko tekmovanje je bilo v Celju. 
Vprašanja so bila težka, večina iz geografije Slovenije. Iz člankov 
revije je bilo bolj malo vprašanj, čeprav je naša ekipa, ki smo jo 
poimenovali Ligri, stavila ravno na njih. Ne veste, kaj so to ligri? To 
so živali, ki so »nastale« v živalskih vrtovih, v naravi pa ne 
obstajajo. Gre za mladičke levinje in tigra. 
Kviz je bila prijetna izkušnja, še bolj pa priprave nanj, saj smo se 
prijetno družili in urili naše možgane.  
 
Ogled razstave – Suzana Jelenski 
 
Učenci naše šole smo si z zanimanjem ogledali razstavo z naslovom Mojstri in ustvarjalci Nove Cerkve, ki jo je 
pripravilo Turistično društvo Nova Cerkev v kapelici A. M. Slomška. Tako smo imeli priložnost spoznati različne 
domače ustvarjalce in njihova dela, nad katerimi so bili otroci zelo navdušeni. Ob odprtju razstave so učenci 3. in 4. 
razreda pripravili tudi krajši kulturni program. 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc,  Računalniško obdelal: Jure Uranič 



Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Veseli december je za nami, staro leto tudi, pred sabo pa imamo novo, čisto novo leto. Vsi učitelji in zaposleni 
na naši šoli vam želimo, da bi bilo takšno, kot si ga želite. 
Med vsemi željami pa se vam naj uresničijo naslednje, ki jih je zapisala naša učenka: 
 
  

»Vse dobro, slabo, kar smo doživeli, 
se pomnilo bo ali pozabilo. 

Prijazno vsem naj novi čas prinese, 
kar je staro leto zamudilo. 

Ljubezen, sreča, zdravje  in veselje, 
to so moje novoletne želje.« 

Jerneja Žgajner, 5. a 
/voščilo s šolskega natečaja/ 

 
 

 
 
Knjižničarski krožek na knjižnem sejmu in v 
NUK-u v Ljubljani – Ivanka Krajnc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S članicami knjižničarskega krožka iz 8. in 9. razreda smo se 1. decembra podale na poučno ekskurzijo v Ljubljano. V 
Cankarjev domu smo se udeležile 22. knjižnega sejma. Tukaj smo se tudi srečale z zelo priljubljenim mladinskim 
pisateljem Primožem Suhodolčanom. Bon za 500 sit, ki so ga dekleta dobila na sejmu, so z lahkoto porabila za nakup 
kakšne knjige, saj je bila izbira knjižnega gradiva izjemno velika. 
 
Po sejmu smo krenile še v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK). Zanimivi predstavitvi naše največje knjižnice je 
sledil še prijeten ogled Plečnikove stvaritve. Za tem smo se napotile proti staremu delu Ljubljane, si ogledale Robbov 
vodnjak, tržnico, Prešernov spomenik in še nekatere kulturne znamenitosti.  

 
 
Ker pa smo knjižničarke radovedne in hočemo biti vedno z vsem na 
tekočem, smo pokukale tudi v prostore, kjer snemajo oddajo Bar.   
Ekskurzija je bila nadvse prijetna in zanimiva. 
 
 
TEKME V ŠKL-ju – Robert Suholežnik  
 
Konec meseca novembra in v decembru smo odigrali tri tekme. Najprej 
smo gostovali v Velenju, kjer nas je OŠ Livada premagala. Šestega 
decembra smo gostili ekipo iz Velenja in tudi tokrat doživeli poraz. 
Vedeti  je potrebno, da je ekipa iz Velenja prepričljivo boljši nasprotnik 
in najverjetneje ciljajo v letošnji ŠKL zelo visoko. 20. decembra pa smo 
igrali še zadnjo tekmo v letu 2006. Pri nas je gostovala ekipa iz II. OŠ 
iz Celja. Vojniška ekipa pa je tokrat prepričljivo zmagala. Trenutno 
zasedamo drugo mesto v skupini. Odlično  tekma pa pričakujemo 17. 
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januarja, ko se bomo v gosteh pomerili s I. OŠ Rogaška Slatina. 
Rezultati odigranih tekem so: 
OŠ Livada: OŠ Vojnik -  47 : 25 
OŠ Vojnik: OŠ Livada -  39 : 79 
OŠ Vojnik: II. OŠ Celje -  73 : 29. 
 
 
 
1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u – Irena Kalšek 
 
Učenci krožka RK so pripravili kratko predstavitev o bolezni in jo v šoli prebrali po ozvočenju. Tako smo z nevarnostjo 
okužbe seznanili vse učence. 

Novoletne voščilnice – Irena Kalšek 
Vsem staršem, ki ste v šoli kupili novoletne voščilnice, se najlepše zahvaljujemo. Z vašo pomočjo smo zbrali 104 
evre, s čimer bomo dvema učencema delno pokrili stroške za zimsko šolo v naravi. 
 
 
Nastop učencev pri odprtju pošte v Vojniku – Simone Golež 
 
V prazničnem decembru je tudi pošta v Vojniku s ponosom odprla vrata svojih novih prostorov. Na odprtju je 
sodelovalo tudi nekaj učencev drugih razredov. Pripravili so kratek kulturni program. Z Župančičevo pesmijo Pismo in 
z izštevanko Poštar pošto nosi so navdušili  prve obiskovalce in pričarali prisrčno vzdušje. 

 
 
 
DEJAVNOSTI  NA  POŠ  ŠMARTNO V ROŽNI  DOLINI – Marjana Pikelj                                      
 
Za nami  je  zelo  pester  mesec, saj smo imeli  z otroki v kraju vrsto  prireditev. 
 
V začetku meseca, in sicer 9. decembra, so  četrtošolci osemletke pripravili krajši recital Kajuhovih pesmi  
pohodnikom, ki so  se udeležili spominskega pohoda po obronkih KS Šmartno v Rožni Dolini. To je bil pohod po poteh 
spomina Starega piskra iz Celja. 
 
Dan kasneje je naša KORK V Šmartnem  organizirala dobrodelni koncert, na katerem  je zapel  tudi naš otroški pevski 
zbor. 
 

 
 
 
 
 
 
13. decembra smo  starše in krajane 
razveselili z našo novoletno prireditvijo z 
naslovom Kje je veselje doma, na kateri 
smo z otroki predstavili  šolo iz 
Slomškovega  časa  in jo primerjali  z 
našo -  sodobno šolo.  Pri  tem pa so 
nam priskočile na pomoč ljudske pevke  
iz Jezerc. Vas  zanima, če smo našli to 
veselje? Seveda, veselje smo  našli  kar 
pri  nas doma.  
 

 
Ker smo v jeseni pobrali  zelišča z našega šolskega  zeliščnega vrta, smo  z njimi 18. decembra sodelovali na 
novoletni   prodajni  stojnici   v City centru. Za  prodajo pa  smo pripravili tudi okraske za jelko. 
 
21. decembra je vse  mlajše otroke  naše KS  prišel obiskat in obdarit  Božiček,  naši  otroci pa so  ob tej priložnosti 
pripravili  krajši kulturni program.  
 
Zadnji dan pouka v letu 2006  smo zaključili  s prijetnim druženjem, plesom in igricami, vse pa ob sladkih  dobrotah, ki 
so  jih  za otroke pripravili  njihovi domači. Seveda pa se nam je ponovno pridružil Božiček, zato je bilo še posebej 
lepo.                              
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Testiranje učencev 4. razredov – Simona Žnidar 
 
Skladno s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni  osnovni šoli smo v mesecu decembru 
začeli z drugo stopnjo odkrivanja nadarjenih učencev in procesom identifikacije. Identifikacija zajema poglobljeno in 
podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila: oceno učitelja, test ustvarjalnosti in test 
sposobnosti. Testiranje je na naši šoli izvedla psihologinja Adela Tovornik, in sicer v ponedeljek in torek, 11. in 12. 
decembra 2006. Testiranih je bilo  17 četrtošolcev. 
Kot nadarjeni oz. talentirani učenci bodo identificirani tisti učenci, ki bodo vsaj na enem od kriterijev dosegli 
nadpovprečni rezultat. Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, bo sprejeta na sestanku razrednega učiteljskega 
zbora, ki bo konec meseca januarja. 
 
 
Pravljični bazar v City centru – Simona Žnidar 
 
Z veseljem smo se odzvali vabilu City centra za sodelovanje v pravljičnem prednovoletnem bazarju. Pod vodstvom 
gospe Milke Kladnik- Sorčan smo se najprej predstavili z glasbeno skupino Metuljčki. Nadaljevali smo s predstavitvijo 
igrice Zvezdica Zaspanka, ki sem jo pripravila  s pomočjo odličnih igralcev. To so bili: Patricija Petek, Lara Kolar, Lara 
Đorđevič, Tinkara Žnidar in Uroš Jurgec.  
Vseskozi smo na stojnici obiskovalcem predstavljali in prodajali izdelke otrok, ki so jih ti izdelali  pod vodstvom učiteljic 
podaljšanega bivanja in na podružničnih šolah. 
 

                      
 
 
Prodaja izdelkov varovancev Zavoda Dobrna in dobrodelna akcija – Simona Žnidar 
 
Z dobrodelno akcijo v začetku meseca decembra smo se želeli spomniti na varovance Zavoda v Dobrni.  Življenje teh 
otrok je drugačno od našega. Velik poudarek pri izobraževanju je pri njih na praktičnem delu (delovni terapiji). 
Rezultat tega so čudoviti izdelki, od katerih jih ima kar nekaj tudi certifikat kakovosti. Številne od teh smo lahko 
občudovali in kupili na naši šoli, ko smo jih 7. decembra povabili v goste. Predstavniki Zavoda so bili z izkupičkom od 
prodaje zelo zadovoljni. 
 
Prvi teden v mesecu decembru smo zbirali tudi prostovoljne 
prispevke. Z zbranim denarjem (zbrali smo okoli 208 evrov) 
bomo kupili material, s katerim bomo obdarili varovance 
Zavoda ob obisku, ki ga načrtujemo v mesecu januarju. 
 
 
Novoletni srečelov – Simona Žnidar 
 
Kot že nekaj let doslej smo tudi leto 2006 zaključili s 
tradicionalnim božično-novoletnim srečelovom. S pomočjo 
predstavnikov Sveta staršev nam je uspelo pripraviti nekaj 
več kot 300 dobitkov, ki smo jih prodajali po 300 sit (1.25 
evra). Vsi dobitki so bili zelo lepi in so se jih otroci zelo 
razveselili. Celoten izkupiček srečelova (skupaj z denarnimi 
prispevki donatorjev) je okoli 835 evrov, česar smo zelo 
veseli. Še posebej zato, ker bo del izkupička namenjen gostovanju mladih čeških pevcev, ki nas bodo obiskali v 
mesecu maju. Del sredstev pa bomo porabili za nakup didaktičnega materiala za pomoč učencem z učnimi težavami.  
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DOGODKI  NA  POŠ  NOVA  CERKEV  - Ida Grobelnik 
 
Veseli december nam je natrosil res veliko lepega, le snega ne. 
 
Miklavžev sejem - 3. december 
Vsako leto je v Novi Cerkvi v organizaciji Turističnega društva Miklažev 
sejem. 
Tokrat smo sodelovali s kulturnim programom in prodajo voščilnic. 
 
Klobučki sreče - 14. december 
Staršem, krajanom in gostom smo podarili urico petja, plesa, zabave in 
dobrih misli. 
Nastopu so se pridružili tudi otroci Vrtca Mavrica.  
 
Trije pujski - 18. december 
KS , TD Nova Cerkev in starši so nam podarili nadvse zabavno predstavo 
Trije pujski, ki jo je izvedlo Lutkovno gledališča Fru-fru.   
 

 
 
 
 
Jelkovanje, obisk Božička in vožnja z božičnim 
vlakcem -  22. december 
Pri vožnji z božičnim vlakcem so se otrokom iz 
vrtca pridružili tudi naši prvošolci. Zadnji dan 
našega druženja v starem letu nas je obiskal 
Božiček. Podaril nam je pravljico, urico plesa in 
darila, ki smo jih nemudoma preizkusili. 
 

 

 

Čarovnica Hillary gre v opero – Jelka Kralj 
 
Učenci razredne stopnje in  podružnic  smo vstopili v veseli december tako, da 
smo si ogledali gledališko predstavo z naslovom Čarovnica Hillary gre v opero. V 
veselem pričakovanju smo se z avtobusi odpeljali v Maribor. Tam nas je 
pričakala  čarovnica Hillary, ki je skupaj z nami in  ob  pomoči operne pevke 
odkrivala čudoviti svet opere. Ob igri in petju smo spoznali dogajanje in življenje 
v operi. Bili smo navdušeni in si želimo še več takih predstav. 
 
 

 
 
 
 
Božič na kmetiji – Milanka Kralj 
 
December je mesec pričakovanj in 
prireditev. Tudi učenci prvih razredov smo 
pripravili za starše predstavo Božič na 
kmetiji. V plesu, petju, besedi in igranju 
smo predstavili predbožično dogajanje na 
kmetiji. Ob zvezdnem utrinku so si starši 
verjetno tudi kaj zaželeli. Nekaj želja so 
med igrico tudi glasno izrekli. Želimo jim, 
da se te in vse skrite želje uresničijo.  
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Obisk Božička na razredni stopnji – Mateja Fidler 
 
Nestrpno smo pričakovali zadnji delovni petek v decembru. Se sprašujete zakaj? Obiskal nas je Božiček. V velikem 
cekarju je imel za vsakega bonbonček, povedal nam je lepo pravljico, se z nami pogovoril, ob koncu pa nas je 
razveselil še z darili. Skupaj z njim smo se tudi fotografirali. Zelo smo bili veseli. Ob koncu nam je zaželel  vse lepo in 
uspešno delo v šoli, mi pa smo mu zaklicali: »Pridi tudi naslednje leto!« 
 

 
 
 
PRAZNIČNI DECEMBER NA POŠ SOCKA  - Stanka Štravs 
 
V začetku decembra smo si v Mariboru ogledali predstavo  Čarovnica Hillary gre v opero. Otroci so ob izvirni igri, 
primerni za naše otroke, zelo uživali. 
 
V nedeljo, 3. decembra, smo sodelovali na Miklavževem sejmu v Novi Cerkvi, kjer smo prodajali novoletne voščilnice 
in podarjali prašičke sreče vsakemu obiskovalcu sejma. Voščilnice in prašičke smo izdelali sami. 
 
V tem prazničnem mesecu nas je obiskalo lutkovno gledališče FRU FRU. Predstavili so se nam z igrico Trije pujski. 
Otroci so igrico z navdušenjem spremljali in se v igro vključevali ter jo domiselno dopolnjevali.  
 
Pevski zbor upokojencev iz Vojnika je imel samostojni novoletni koncert v Novi Cerkvi. Kot gostje so nastopali tudi 
učenci naše šole z igrico Resnične želje. 
 

21. decembra smo imeli novoletno prireditev za 
kraj z naslovom Zvezdno nebo. V trenutku smo se 
spremenili v zvezdice in snežinke. Zvezdice so 
zaplesale na zemljo, potem pa na nebo ponesle 
mesecu želje naših otrok. Zaplesali smo ob glasbi, 
razkrili naše resnične želje in se podali v praznične 
dni. 
 
V čarobnem mesecu smo se pripravljali za prihod 
Božička. Izdelovali smo verige, snežinke, snežake, 
kvačkali zvezdice, izdelovali voščilnice in se 
pripravljali na novoletno prireditev. Okrasili smo 
šolo za praznične dni. Da pa je bilo doživetje še 
večje, nas je obiskal še Božiček. Skupaj  z njim 
rajali, se veselili in se imeli lepo. Točno ob 
dvanajstih smo skupaj z Božičkom nazdravili z 
otroško penino ter nekoliko prej zakorakali v leto 

2007.   
 
Otroci in kolektiv POŠ Socka  pa vam podarjamo še tole misel:  

 5



Med prostranstvom časa ujemite
droben utrinek, v katerem so  
prijaznost, smeh, prijateljstvo in
zdravje.  
Z njimi živite danes, jutri  
in vse leto 2007.  
 

 
 

Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 
 
Vstopnica za državno tekmovanje je bilo doseženih 80% točk na šolskem tekmovanju. Glede na ta kriterij so se na 
državno tekmovanje uvrstili Kristina Ledl iz 8. c, Špela Tržan iz  9. a in  Jure Črepinšek iz 9. d. Državno tekmovanje je 
potekalo 8. decembra na I. OŠ v  Žalcu. Ob prihodu na šolo smo se vsi mentorji in tekmovalci zbrali v jedilnici, kjer 
smo dobili natančnejša navodila. Sledil je kratek kulturni program in končno začetek tekmovanja.  
Tekmovalci so odgovarjali na pisne naloge, tema pa so bile dvoživke Slovenije. Na voljo so imeli 90 minut časa. Prvi 
občutki glede rezultatov so bili dobri. 
Uradni rezultati, objavljeni pet dni kasneje, so nam to tudi zares potrdili. Zlato Proteusovo priznanje je dosegla Špela 
Tržan, srebrno pa Kristina Ledl in Jure Črepinšek.  
Vsem tekmovalcem čestitam. 
 
 
Delavnice za učence in starše – Polona Ahtik 
 
Učenci 2. b,  4. b/9 in 4. a/8 smo se 12. decembra zbrali na 
novoletnih delavnicah. Da je bilo delo še bolj zanimivo, smo nanje 
povabili tudi starše. Svoje sposobnosti smo izražali v glasbeni 
delavnici skupaj z gospo Klavdijo Winder. Kiparske stvaritve so 
nastajale ob pomoči gospoda Jureta Kolška, voščilnice in novoletni 
okraski pa so bili delo vseh nas in naših učiteljev. Zelo prijetno 
presenečenje pa so pripravili starši, ki so nam zaigrali igrico Pujsek 
in novo leto. 
Preživeli smo zelo lepo in ustvarjalno popoldne. 
 
 
 
 
Vrtnarski krožek in božični venčki – Klementina Petek 
 
Pri vrtnarskem krožku so učenci izdelovali adventne venčke. Nastali so čudoviti izdelki. Vsak je bil drugačen, vsak po 
svoje zanimiv. Posejali smo tudi božično žito. 
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Vzoren učenec – Simona Žnidar 
 
5. a Tilen MARČIČ – za pomoč pri izvedbi novoletnega srečelova, Ula SELČAN – za pomoč pri izvedbi novoletnega 

srečelova, Jerneja ŽGAJNER – za pomoč pri izvedbi novoletnega srečelova, Tjaša Župnek – za dobro 
opravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave 

 
5. b Ana Marija Rančigaj – za dobro opravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave, Ferenc Kuntič – za 

dobro opravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave 
 
5. c Maša KUNEJ – za pomoč pri izvedbi novoletnega srečelova, Alen PLIBERŠEK – za pomoč pri izvedbi, 

ovoletnega srečelova, Žiga ŠKOFLEK – za pomoč pri izvedbi novoletnega srečelova, Naja KOŠAR – za pomoč 
pri izvedbi novoletnega srečelova 

 
7. c Mojca ŽERJAV – za uspešno spremljanje zbora na koncertu, Amadeja BELEJ – za uspešno spremljanje zbora 

na koncertu, Nika ŠALOVEN – za povezovanje koncertnega programa 
 
8. c Uroš JURGEC – za uspešno spremljanje mladinskega zbora na koncertu in dobro odigrano vlogo na novoletnem 

bazarju 
 
9. d Mitja KOLAR – za pomoč pri pripravi in izvedbi novoletnega srečelova, Roman LEBIČ – za pomoč pri pripravi in 

izvedbi novoletnega srečelova 
 
Pohvalimo pa lahko tudi vse devetošolce, ki so s skupnimi močmi pripravili zanimiv in pester novoletni ples. 
 
 
Natečaj za najlepše novoletno voščilo – Aleš Kolšek, Ivanka Krajnc 
 
Zadnji teden v mesecu decembru smo na šoli izvedli natečaj za najlepše novoletno voščilo. Kar enajst učencev je 
izdelalo voščilnice ter zapisalo svoje novoletne želje in voščila. Vsaka želja je lepa, vsako voščilo prijetno in zanimivo. 
Rezultate natečaja smo slovesno razglasili na novoletni zabavi v telovadnici, prav vsi pa so dobili lepe nagrade. 
 
 
Novoletna zabava  – Grega Rojc 
  
V petek, 22.decembra, so devetošolci z združenimi močmi organizirali novoletni ples. Ples je bil zelo zanimiv, saj so 
se med njim dogajale še različne reči pod vodstvom gospe Klavdije Winder. Osmošolci so se pomerili v družabnih in 
zelo zabavnih igrah, s športnim vložkom in atraktivnim zabijanjem se je predstavila ekipa ŠKL-ja, razlgasili smo 
rezultate natečaja za najboljše novoletno voščilo, deloval pa je tudi bife, kjer so devetošolci prodajali brezalkoholne 
pijače in različne prigrizke. Prislužen denar se bo porabil pri zaključni ekskurziji letošnjih devetošolcev. 
 
 
Nastop Mladinskega pevskega zbora - Emilija Kladnik Sorčan 

 
MPZ je 20. decembra  v KD Vojnik 
izvedel koncert božičnih pesmi. V goste 
je povabil tudi Moški pevski zbor KUD 
"France Prešeren" Vojnik in Žensko 
vokalno skupino "Skladateljev Ipavcev" 
Šentjur. Izvajali smo najrazličnejše 
božične skladbe od slovenskih kolednic 
do starih in tradicionalnih pesmi drugih 
narodov. Bilo je prijetno prepevati pred 
polno dvorano, med poslušalci pa so bili 
predvsem starši, učitelji in upokojenci 
OŠ Vojnik. Vsem zbranim je čestitala 
tudi gospa ravnateljica Majda Rojc.  
Mladinski zbor pa je  zapel tudi v uvodu 
novoletne zabave, ki smo jo imeli 22. 
decembra. 

  
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Za nami je že polovica šolskega leta, tik pred vrati 
pa težko pričakovane počitnice. 
Pa seveda valentinovo, praznik ljubezni, in norčavi 
pust. 
 
Želimo, da vse to preživite varno in lepo ter si 
naberete moči za naloge, ki so še pred vami. 

 
 
 
 

»Srce je predal za spomine. 
Vanj spravljaš vse, kar mine. 

Ponavadi so v predalih zložene obleke. 
V srcu pa najdeš izgubljen poljub na bregu reke. 

In ga spet okušaš, ko zapreš veke.« 
 

Boris A. Novak 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občinsko prvenstvo v košarki za mlajše dečke – Robert Suholežnik 
Mlajši dečki so nas januarja uspešno zastopali na občinskem prvenstvu v košarki. Prizorišče tekmovanja je bilo na 
II. OŠ Celje. Naši dečki so v svoji skupini osvojili drugo mesto in se uvrstili v finale, kjer pa so osvojili pokal za tretje 
mesto. Našo šolo so zastopali Žan Rozman, Matic Zakonjšek, Gregor Blazinšek, Žiga Škoflek, Andrej Oprčkal, Aljaž 
Guzej, Nejc Cehner, Tomaž Kamenik, Blaž Doler, Jernej Hribernik, Čakš Matej, Tilen Fidler, Timej Vengušt in Nace 
Vivod. 
 
Sklepni del ŠKL-ja – Robert Suholežnik 
Po porazu naše ekipe v Rogaški Slatini je naša šola osvojila tretje mesto v skupini. Uspešno tekmovanje v skupini 
in s tem tri zmage v preteklosti so pomenile uvrstitev v osmino finala. To je druga zaporedna uvrstitev naše šole v 
sklepni del tekmovanja, kar je lep uspeh. Žreb nam je dodelil OŠ iz Grosuplja, ki je osvojila prvo mesto v skupini. Na 
domači tekmi je slavila ekipa OŠ Grosuplje z rezultatom 81 : 41. Povratna tekma bo 14. februarja v gosteh. 

 
 
Naravoslovni dan v 4. razredu – Polona Ahtik, Monika Dimec 
 
Vsi učenci 4. razredov osemletke centralne šole ter POŠ Šmartno in POŠ 
Socka smo se 24. januarja letos odpeljali v Velenje. kjer smo imeli 
naravoslovni dan. Ogledali smo si muzej premogovništva Slovenije, ki se 
nahaja v jašku Škale približno 180 m pod zemeljskim površjem. 
Pred rudnikom nas je čakal vodič, ki nas je najprej popeljal do garderob, kjer 
smo dobili zaščitna oblačila. Potem nas je pot že vodila do dvigala, s katerim 
smo se spustili v globino. Videli smo veliko zanimivih stvari, spoznali, kakšno 
je bilo delo rudarjev nekoč, kakšno njihovo orodje, oprema in podobno. V 
rudniškem rovu smo imeli tudi rudarsko malico, peljali smo se z jamsko 
železnico, prikazali pa so nam tudi eksplozijo plina metana. Ogledali smo si 
tudi rudarsko stanovanje, ki je bilo skromno. Opravili smo tudi obvezen 
preizkus, in sicer »skok čez kožo«. 
Na naravoslovnem dnevu smo veliko izvedeli o težkem življenju in delu 
rudarjev. 



Roditeljski sestanek za planinsko šolo v naravi – Aleš Kolšek  
V četrtek, 25. januarja 2007, smo v jedilnici OŠ Vojnik pripravili roditeljski sestanek 
za starše četrtošolcev devetletke, ki se bodo meseca junija udeležili planinske šole v naravi na 
Arehu. Na srečanju smo staršem podrobneje predstavili planinsko šolo, način plačila le-te, prejeli pa so tudi 
prijavnice za svoje otroke. 
 
Naj voščilnica – Natečaj NT & RC  - Majda  Rojc 
Naša šola je bila 23. januarja letos gostiteljica prireditve, na kateri so razglasili rezultate natečaja za najlepšo 
novoletno voščilnico, ki sta ga že desetič organizirala NT & RC. Zbralo se je veliko gostov in med njimi so bili 
nagrajenci iz širše celjske regije. Za prijetno vzdušje so poskrbele tudi naše plesalke pod mentorstvom gospe 
Milanke Kralj in mlada harmonikarja Tilen Dobovičnik in Aleks Petrej. 
 

Izdelovanje ljudskih glasbil – Maja Drobnič 
Grosek, POŠ Šmartno v Rožni dolini 
 
V 3. razredu smo v okviru glasbene vzgoje 
izdelovali ljudska glasbila. Vsak je izdelal 
drugačnega, unikatnega. Tako so pod spretnimi 
rokami učencev nastajali zanimivi in svojevrstni 
izdelki, ki smo jih poimenovali: brenkalce, 
žuboriž, trstenke, tleskači, različni zvočni nizi, 
tolkači, drgalni boben itd. Seveda ne bi bilo 
zabavno, če jih ne bi tudi preizkusili.  
Prepevali smo ljudske pesmi, jih spremljali z 
glasbili in odkrivali nove možnosti ustvarjanja v  
glasbi. Zraven pa nas je spremljal tudi zvok 
harmonike.  

 
 
Saj ni tako težko! – Natalija Mažič, POŠ Šmartno v Rožni dolini 
 
»Učiteljica, kaj če bi imeli vsak dan takšen pouk?« so bili prvi odzivi 
po končanem tehniškem dnevu, ki so ga imeli učenci 4. razreda 
devetletke. Na začetku z malce negotovosti, vendar na koncu 
ponosni nase, so samostojno izdelali vozilo. Poleg navodil za delo, ki 
so jih dobili, so morali učenci uporabiti svojo iznajdljivost, spretnost in 
natančnost. Vse to so združili in na koncu se je lahko začela prava 
dirka vozil z izmišljenimi imeni. Kaj mislite, je tudi tokrat zmagal 
Renault? 
 
Zbiralna akcija papirja - Marjana Pikelj, POŠ Šmartno v Rožni dolini 
V  mesecu januarju  smo  ponovno   izvedli  zbiralno akcijo starega  papirja. Učenci  so  se   skupaj z domačimi 
potrudili in  napolnili  ves  kontejner. 
 
 
Šolski parlament – Simona Žnidar 
 
V petek, 26. januarja letos, je na naši šoli potekal šolski parlament.Bil je zelo konstruktiven, saj so bili skupaj učenci 
cele šole, torej vseh triad. Skupaj so našli kar nekaj prednosti devetletke pa tudi precej pomanjkljivosti. V nivojskem 
delu so našli  predvsem  prednosti, saj omogoča hitrejše napredovanje uspešnejšim učencem in nudi možnost 
večjega druženja med vrstniki. 
Pri ponudbi izbirnih vsebin pogrešajo španščino. Sicer pa 
je hudo, ker se nekatere izbirne vsebine prekrivajo v 
urniku, zoprno pa ju tudi s prevozi na nulte ure in prevozi 
po sedmi šolski uri. 
 
Ocene do 10 so  bile učencem zelo všeč, saj so 
omogočale lažjo pot do lepših ocen. Pohvalili so tudi 
napovedano spraševanje in predteste. 
 
Učenci si želijo, da bi lahko sami izbirali športne igre za 
medrazredna tekmovanja, več izletov, boljše oz. več 
različnih malic in kosil, zelo pa bi se razveselili še klubske 
sobe, ki bi jim bila dostopna še v popoldanskem času. 



Najmlajši si želijo garderobne omarice, odlagalne poličke in več ur športne vzgoje v telovadnici. 
Učenci so opozorili še na problem velike obremenjenosti pred zaključkom konference, ko je bilo potrebno pri večini 
predmetov pridobiti še  tretjo oceno.  
 
 
Vzoren učenec – Simona Žnidar 
V mesecu januarju lahko pohvalimo naslednje učence: 
 
5. a Ula Selčan - za dobro opravljeno raziskovalno nalogo pri spoznavanju narave; Nives Čakš – za vzorno 

vodenje razredne blagajne;  
 
5. b Domen Gobec – za vzorno delo blagajnika v oddelčni skupnosti; Tilen Kozole – za vzorno opravljeno delo 

tajnika v oddelčni skupnosti; 
 
7. d Pohvalimo celoten oddelek za prizadevanje k doseganju lepih učnih uspehov.  
 
8. a Natalija Žlavs – za nudenje učne pomoči sošolcem; Nik Jakop – za 2. in 3. mesto na lokostrelskem 

tekmovanju in dosego norme za državno   tekmovanje; 
 
8. c Uroš Jurgec – za vodenje šolskega parlamenta in zastopanje šole na medobčinskem parlamentu; Katarina 

Ledl – za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije; 
 
9. b Urška Potočnik – za vodenje šolskega parlamenta in zastopanje šole na medobčinskem parlamentu; Špela 

Tržan – za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz biologije; Mario Brecl, Tim Dolinar in Vanja 
Špes – za vestno opravljanje nalog dežurnega učenca; 

 
9. d Jaka Ribič – za vodenje šolskega parlamenta in zastopanje šole na medobčinskem parlament; Jure 

Črepinšek – za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije. 
 
Vsem iskrene čestitke! 
 
Mladinski pevski zbor na pevskem vikendu v Mekinjah – Emilija Kladnik Sorčan 
Od 12. do 14. letošnjega  januarja je 39 članov mladinskega zbora preživelo na intenzivni pevski vaji v Domu 
uršulinskih sester Mekinje, kjer smo imeli odlične pogoje za delo in bivanje. Naučili smo se več novih skladb, pri tem 
sta zborovodkinji pomagala korepetitorja g. Aleš Kolšek in ga. Jana Majcen. Za dobro počutje pevcev sta poleg 
prijazne sestre in kuharice skrbeli ga.Milena Jurgec in ga.Simona Žnidar. Kljub napornemu delu je ostalo nekaj časa 
za veselo druženje, kjer so se učenci izkazali kot domiselni avtorji in izvajalci skečev. V soboto smo se tudi javno 
predstavili z nastopom v bližnjem Kamniku. Upamo, da bo tak pevski vikend ponovno postal tradicionalen za vse 
generacije pevcev. 
 

 
  
Kulturni dan za učence 4. in 5. razreda osemletke – Emilija Kladnik Sorčan 
V sredo, 31. januarja, smo v dvorani  KD Vojnik prisluhnili pravljičarki in pevki ljudskih pesmi Ljobi Jenče, ki je 
pripravila odličen prikaz slovenskega ljudskega izročila. Popeljala nas je v svet pripovedk, zvokov narave, glasbil in 
pesmi, ki jih sama zbira. Otroci so z velikim zanimanjem zbrano poslušali in dejavno sodelovali. 
 
  



 
Kulturni dan za učence  predmetne stopnje – Emilija Kladnik Sorčan 
 
V četrtek, 1. februarja, smo v dveh skupinah obiskali koncert zasedbe STOP – Slovenski tolkalni projekt. V njej 
igrajo profesionalni tolkalisti, ki svoje nastope oblikujejo zanimivo in zelo zabavno. Predstavili so vrsto glasbil in 
drugih pripomočkov skozi različne – klasične in sodobne skladbe. Vsi prisotni smo zelo uživali in učenci so izrazili 
veliko željo po podobnih domiselnih predstavah.  
 

 
 
 
3. tehniški dan v  8. razredu – Polona Bastič 
 
Tokratni tehniški dan je potekal na temo OD VLAKNA DO BLAGA.  Osmošolci so spoznali delitev vlaken glede na 
izvor, njihove mehanske lastnosti in najpogostejše tekstilne izdelke iz njih. Še posebej zanimivo je bilo spoznati 
kemične lastnosti vlaken, saj smo vlakna zažgali in opazovali barvo plamena, vonj in ostanek po gorenju. 
S pomočjo slik smo se preselili v tekstilno tovarno in si ogledali pot, kako iz vlakna dobimo prejo oziroma nit in nato 
blago. Z različnimi vzorci blaga smo ločevali tkanine, vlaknovine in pletenine, iz papirnatih trakov pa izdelali še 
vzorec platnene vezave. 
 
Na koncu smo pokukali še na notranjo stran oblačil in razložili pomen znakov za vzdrževanje tekstila. S pridobljenim 
znanjem so učenci doma izdelali svojo vzorčno mapo tekstilij. 
 
 
3. tehniški dan v  9. razredu – Polona Bastič  
 
Skozi tehniški dan nas je spremljala tema DRUŽINA IN STANOVANJE. Pogovarjali smo se in iskali odgovore na 
sledeča vprašanja: Ali je stanovanje dobrina? Kaj upoštevamo pri nakupu oz. gradnji stanovanja? Kakšne možnosti 
imajo mladi za nakup stanovanja? Kakšna je ponudba bank glede stanovanjskih posojil? 
V stanovanju pa ne gre brez opreme. Kako ga opremiti po svojih željah, smo spoznali s pomočjo računalniškega 
programa in delo končali z izpisom v 3D projekciji.  
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
 
 
 





Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

Za nami so počitnice, ki so bile letos bolj pomladne kot zimske, pa 
valentinovo in pustovanje. Upamo, da ste vse te dni preživeli lepo in si 
nabrali novih moči za naloge, ki so pred vami. Ob dnevu žena in 
materinskem dnevu pa vsem mamicam, ženskam in dekletom iskreno 
čestitamo. 

 
„Vsaka mama je prava mama 
dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.“ 

T. Pavček 
 
 
 
 
 
 
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
 
Naslov letošnje teme je bil Kratka zgodba 20. stoletja. Učenci so zato prebrali različne kratke zgodbe 
/črtice/novele slovenskih pisateljev: Ivana Cankarja, Zofke Kvedrove, Milana Puglja, Prežihovega  Voranca, 
Cirila Kosmača, Lojzeta Kovačiča, Toneta Partljiča in Igorja Bratoža. Prebrana besedila so vodeno in 
samostojno interpretirali, primerjali, analizirali in poustvarjali. 
V torek, 6. februarja 2007, je bilo na šoli šolsko tekmovanje. Udeležilo se ga je 11 devetošolcev. Učenci so 
najprej reševali naloge objektivnega tipa iz jezika in književnosti, nato pa pisali še pisno nalogo – kratko 
zgodbo.  
9 učencev je doseglo bronasto Cankarjevo priznanje. To so bili: Lucija Žnidar, Sara Gobec, Urška 
Potočnik, Špela Tržan, Tjaša Žlavs, Nuša Videnšek, Anja Jezernik, Tjaša Kramar in Gregor Oprčkal. 
Čestitamo! 
Pet najbolje uvrščenih tekmovalcev se bo udeležilo vseslovenskega tekmovanja, ki bo v soboto, 17. marca 
2007, za srebrno in zlato Cankarjevo priznanje. 
Držimo pesti, da se bodo tudi takrat dobro uvrstili.  
 
 
Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine - Lijana Žerjav Žilavec 
 
2. februarja letos se je 18 učencev iy 8. in 9. razreda preizkusilo v znanju zgodovine. Bronasto priznanje so 
osvojili: Vivod Petra, 8. b, Tekavc Tomaž, 8. c, Črepinšek Jure, 9. d, Ledl Kristina, 8. c, Žnidar Lucija, 9. a, 
Majger Viktorija, 8. c, Zagrušovcem Andraž, 9. a in Majer Jaka, 8. c. 
Prvih pet učencev je osvojilo za državno tekmovanje predpisano število točk. 
 
 
Šolsko tekmovanje iz znanja kemije – Edi Fidler 
 
29. januarja letos je bilo med množico tekmovanj tudi šolsko tekmovanje iz znanja kemije za 8. in 9. razred. 
Tekmovalo je 12 osmošolcev in 13 devetošolcev. Osvojili so 6 bronastih Preglovih priznanj. Tomaž Tekavc 
pa napreduje na državno tekmovanje, ki bo 10. 3. 2007  v Laškem.  
 Bronasto  priznanje so osvojili še: Dejan Vozlič, Uroš Jurgec, Jaka Majer, Jure Črepinšek in Grega 
Oprčkal. 
 
Vsem čestitam. 
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2. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek 
 
V četrtek, 15. februarja 2007, je potekal 2. sestanek Sveta staršev OŠ Vojnik, na katerem so bili sprejeti 
naslednji sklepi: Na šoli bo na predmetni stopnji ponovno pričel z delovanjem dramski krožek, na Občino 
Vojnik bomo naslovili obvestilo o problemu prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov osnovnošolcem na 
področju občine Vojnik, naša šola naj bi organizirala regijsko srečanje osnovnošolcev v kvizu Male sive 
celice/Umko, vključili naj bi se v projekt za pridobitev naslova Eko šola, obvestila za pomoč pri nastanitvi 
čeških pevcev bomo razdelili tudi staršem tistih učencev, ki ne prepevajo v šolskih pevskih zborih. 
Naslednje srečanje Sveta staršev bo 29.marca 2007. 
Informativni dan –Irena Kalšek 
 
Za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost  v devetem  ali nižjih razredih, so srednje šole 
organizirale informativne dneve.  
Ti učenci so  se skupaj s starši  udeležili ogledov srednjih šol. 
    
Informativni dan je potekal v petek, 9.februarja , dopoldne in popoldne, ter v soboto, 10. februarja, 
dopoldne. 
      
 
 
Učni uspeh ob 1. redovalni konferenci – Majda Jelen 
 
 
Razredna stopnja Vojnik 
Razred Učni uspeh (%) 
1.a 100(opisno) 
1.b 100(opisno) 
1.c 100(opisno) 
2.a 95,5(opisno) 
2.b 100(opisno) 
3.a 100(opisno) 
3.b 100(opisno) 
4.a/8 100 
4.b/8 100 
4.a/9 100 
4.b/9 100 
SKUPAJ 99,6 
 
Na  podružničnih šolah Šmartno, Nova Cerkev   
in Socka je bil učni uspeh v vseh oddelčnih  
 skupnostih 100%.  

Predmetna stopnja Vojnik 
Razred Učni uspeh (%) 
5.a 100 
5.b 91,8 
5.c 91 
7.a 100 
7.b 96 
7.c 87 
7.d 95 
8.a 81,5 
8.b 91,3 
8.c 92,6 
9.a 94,8 
9.b 89,5 
9.c 90 
9.d 90,5 
SKUPAJ 92,1 

 
 
UČNI USPEH OB PRVEM KONFERENČNEM OBDOBJU ZA CELOTNO ŠOLO 
 

Šola Razred Število otrok Število pozitivnih Učni uspeh 
RS in POŠ 1. – 4. 381 380 99,7 % 

PS 5. – 8. 317 292 92,1 % 
SKUPAJ 698 672 96,3 % 
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Nemška bralna značka – Simona Šarlah 
 
Letos je na OŠ Vojnik prvič potekalo tekmovanje za nemško bralno značko - EPI Lesepreis. Priprave so se 
pričele že v začetku šolskega leta, ko so se učenci sedmih, osmih in devetih razredov, ki so izbrali 
nemščino kot izbirni predmet, seznanili z izborom knjig, ki je razpisan za vsako šolsko leto posebej. 
Intenzivnejše priprave pa so se začele takoj po novem letu. Na nemško bralno značko se je prijavilo kar 44 
učencev in učenk, ki se zavedajo, da se z branjem knjig razvijajo spretnosti, brez katerih si znanja tujega 
jezika v sodobnem svetu sploh ne moremo predstavljati. Tekmovanja, ki je bilo 5. februarja, se je udeležilo 
22 učencev iz sedmih razredov, 15 iz osmih in 7 iz devetih razredov. Naši učenci in učenke so se odlično 
odrezali. Srebrna priznanja je v vseh razredih skupaj osvojilo 14, zlata priznanja pa kar 26 učencev in 
učenk. Za dobre rezultate jim seveda čestitamo! 
 
Valentinov natečaj – Ivanka Krajnc 
  
Valentinovega, praznika zaljubljencev, ljubezni in prijateljstva, smo se spomnili tudi na naši šoli. Izvedli smo 
VALENTINOV NATEČAJ, pri  katerem so sodelovali učenci od 5. do 9. razreda. Učenci so lahko izdelali 
valentinovo voščilnico s svojim sporočilom, pisali pesmi in razmišljanja o ljubezni ter prijateljstvu. Odziv je 
bil zelo dober, saj smo prejeli kar 26 prispevkov. Komisija je pri izboru za najlepše voščilo upoštevala 
izvirnost, domiselnost, sporočilnost in estetsko podobo. Rezultate natečaja smo slovesno razglasili na 
šolskem valentinovem plesu. Lucija Krašovec iz 8. c in Urša Potočnik iz 9. b sta prejeli glavno nagrado, in 
sicer knjigo ter vstopnico za kino. Izdelali sta čudoviti valentinki. Lepe nagrade so prejeli še vsi ostali 
udeleženci natečaja, njihovi izdelki pa so že na razstavi v šolski knjižnici. 
Za vas pa  sem izbrala tole valentinovo sporočilce, ki ga je zapisala Lucija Slapnik iz 7. d razreda. 
 

Aspirin zelo pomaga, 
kadar stiska te obup, 

a še dosti boljše je zdravilo, 
ki se pravi mu poljub. 

 
Valentinov ples – Grega Rojc 

 
V petek 16. 2. 2007, so devetošolci organizirali valentinov ples. Poleg plesa in zabave je bilo poskrbljeno 
tudi za hrano in pijačo, saj je ponovno deloval »bife«, ki je že večkrat popestril dogajanje med plesi. Tokrat 
so pri prodaji sodelovali učenci nižjih razredov in za odlično opravljeno delo se jim seveda najlepše 
zahvaljujemo. 
 
 
 
Nastop na občnem zboru PGD Nova Cerkev- Ida Grobelnik 
 
V soboto, 9. februarja 2007, smo članom PGD Nova Cerkev s plesnim in glasbenim programom popestrili 
njihov slavnostni večer. 
 
 
 
Ustvarjalne delavnice s starši – Ida Grobelnik 
 
V februarju so nam pri izdelovanju mask prišli na pomoč tudi starši. S skupnimi močmi smo z različnimi 
tehnikami in materiali oblikovali aktualne maske. Z njimi smo se ponosno pokazali na karnevalu. 
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Pustuvanje v Novi Cerkvi - Ida Grobelnik 
 
V soboto, 17. februarja, smo se učenci naše 
šole priključili 20. tradicionalnemu pustnemu 
karnevalu. Kostume smo ob pomoči učiteljic 
in staršev na pustnih delavnicah izdelali sami. 
  
L   Šolarji iz Nove Cerkve 
O   smo v finance se podali. 
K 
O  si lokomotivo smo naredili, 
M  da bi denarce razvozili. 
O  Lokomotiva prvošolcev je sopihala 
T   s Sabino Penič in Tatjano Pungertnik. 
I 
V 
A 

 
T   Adijo tolar moj, adijo 
O  iz Evrope te podijo, 
L   vse le evre, samo evre si želijo. 
A 
R 
  
in 
 
E  Uboge tolarje iz 4.razreda s Petro Ofentavšek smo 
V   preganjali celo malo mlajši ( evri) drugošolci z Ido     
R  Grobelnik. 
O 
                                          
____________________________________________ 
E   Mi evro smo denarnice, 
V   manjše, tanjše, vrednejše. 
R  V njej prostor za kovance je, 
O   in ne za velike bankovce. 
 
D Naš dom sta žep in torbica, 
E  kjer cent in evro žvenketa. 
N Mi evro smo denarnice, 
A   manjše, tanjše, vrednejše. 
R  Proizvodnja denarnic poteka v 
N   3.razredu 
I    pri Suzani Jelenski – naročila še 
C  sprejemajo. 
E 
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Povratna tekma in zadnja tekma v ŠKL-ju v letošnjem šolskem letu – Robert Suholežnik 
 
Na povratni tekmi v Grosupljem je osnovna šola Louisa Adamiča upravičila vlogo favorita in nas premagala 
s 33 : 39. S tem je končano tekmovanje ekipe za to šolsko leto. Letos se  prvič štejejo tudi ločeni rezultati 
deklic in dečkov. Dečki imajo velike možnosti, da se uvrstijo  na turnir dečkov. 
 
 
Državno tekmovanje iz znanja angleškega jezika – Grega Rojc 
 
V četrtek,  25. 1. 2007, so se štirje učenci naše šole udeležili državnega tekmovanja iz znanja angleškega 
jezika. Ti učenci so bili: Nuša Videnšek, Lucija Žnidar, Lovro Gmajner in Jaka Ribič. Vsi učenci so se zelo 
dobro odrezali, najuspešnejši pa je bil Lovro Gmajner, ki je osvojil zlato priznanje. 
 
 
Pustni karneval – Stanka Štravs 
 

Letos je bil v Novi Cerkvi 20. tradicionalni pustni karneval. 
Učenci in učitelji naše šole smo se ga  prvič udeležili. 
Predhodno smo skupaj s starši na sestanku določili 
skupinsko masko. Že naslednji teden smo imeli popoldan 
skupaj s starši in z otroki pustno delavnico, v kateri smo 
izdelovali pustne maske za karneval.  
Zahvalila bi se vsem staršem in otrokom, ki so bili ves 
popoldan zelo ustvarjalni in z veliko vnemo ter potrpljenjem 
pripravljali vse potrebno za  karneval. 
 

a si srečen, moraš za srečo tudi nekaj 

ad njim so bili navdušeni tudi novinarji, saj je 

esela šola – Nataša Čerenak 

 februarju so četrtošolci tekmovali na razrednem tekmovanju v znanju iz Vesele šole. Vesela šola je 

 
D
narediti. Kaj, vam razkriva SREČOMAT.  
 
N
bil objavljen na naslovnici Novega tednika.  
 
 
 
 
 
V
 
V
priloga revije PIL. Vsak mesec je obravnavana drugačna tema. Tako  učenci bogatijo znanje in splošno 
razgledanost. Poleg obravnavnih tem se morajo  za tekmovanje pripravljati še iz člankov, ki so 
predstavljeni v PIL-u.  Na razrednem tekmovanju so učenci Ana Božnik, Vid Kok in Lucija Božnik osvojili 
bronasto priznanje in se uvrstili na regijsko tekmovanje. Za uspeh jim čestitamo in jim želimo uspešno 
reševanje ter veliko sreče tudi na regijskem tekmovanju, ki bo v sredo, 7. marca 2007.  
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Dejavnosti na POŠ Šmartno –  

an   pred  slovenskim  kulturnim 
tili  pevko  

  
am  

a  zadnji  dan  pouka  pred  zimskimi  

Ustvarjanje razrednega časopisa - Maja Drobnič 

slovenskega jezika in spoznavanja okolja 

Samostojno so tudi risali, nekaj stvari pa tudi zapisa

In končno smo ga dočakali, našega Šmartinčka 3 (tako smo ga 
u 

i nas treslo -   Natalija Mažič 

etrtošolci devetletke smo doumeli, da je bil. Thomas Edison zares 

Marjana Pikelj 
 
D
praznikom  smo  na  naši  šoli  gos
Damjano Golavšek, ki  je   s  svojim   
pevsko plesnim  nastopom  ogrela   in
razvedrila  srca  vseh  navzočih.  Bilo  n
je  zelo  lepo, zato  si  želimo  še  več  tako  
prijetnih  srečanj z   našimi  znanimi 
umetniki.  

 
 
N
počitnicami   smo   bili  tudi mi  malce  pustno  
razpoloženi.    Spremenili  smo  se  v princeske, 
sirček , miške… in se sprehodili po kraju  ter ob  
glasbi  rajali  na šolskem  dvorišču.  Tako smo 
pomagali  priklicati  pomlad. 
  
 

Grosek 
V okviru 
smo v 3. razredu izvedli projektno učno delo z 
naslovom Izdelava razrednega časopisa. Učenci so 
bili že takoj navdušeni, saj je šlo za drugačno obliko 
dela. Najprej smo razdelili naloge. Tako je naš 
časopis dobil kar nekaj zanimivih člankov. Učenci so 
se prelevili v novinarje in delali intervjuje, sestavljali 
pesmi, uganke in šale.Obiskali so tudi znanega 
vaškega umetnika. Predstavili so prav strašno 
domačo žival, ki jo ima doma njihova sošolka. 
li na računalnik. Seveda je bilo vse to potrebno tudi 

natisniti, razdeliti, speti skupaj… 
 

namreč poimenovali). Čeprav smo imeli veliko dela, smo na konc
ugotovili, da se je splačalo. Učenci so bili izredno ponosni nase. Če 
pa vas zanima, kaj smo napisali, si oglejte slike na internetni strani 
šole.  
 
N
 
Č
brihtna glavca. Sami nismo iznašli nove žarnice, pač pa sedaj bolje 
razumemo, zakaj so nam starši v vtičnice dajali zaščite, zakaj pod 
daljnovodom šumi, kako dobimo elektriko v naše domove ipd. 
Ponosno smo v učilnici zagrnili vse zavese in zasvetile so naše 
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žarnice, ki smo jih sami povezali v električni krog. Na takšna in drugačna vprašanja nam je z veseljem 
odgovoril g. Klavdij Kovač, ki nas je obiskal in s svojim čudežnim električnim kovčkom pokazal marsikaj 
zanimivega. Seveda o tem, da smo se imeli super, sploh ni dvoma. 
 
 
Šolsko tekmovanje v Veseli šoli – Simona Žnidar 

olskega tekmovanja v Veseli šoli, ki je potekalo v četrtek, 1. 2. 2007, se je udeležilo  61 tekmovalcev. 
cev 

ekmovanje druge stopnje bo v sredo, 7. 3. 2007, na naši šoli, državno tekmovanje pa bo na OŠ Lava, in 

mo za dosežene uspehe.  

roslava ob kulturnem prazniku – Simona Žnidar 

Občinske proslave ob kulturnem prazniku, ki so jo 8. februarja letos pripravili starejši občani  naše občine v 

zoren učenec meseca februarja – Simona Žnidar 

 tem mesecu lahko za izjemne dosežke pohvalimo naslednje učence: 

.a  Katarina Žlavs- za osvojeno bronasto priznanje iz Vesele šole; 
; 

 
.a  Matic Zakonjšek – za osvojeno bronasto priznanje iz Vesele šole; 

.a  Natalija Žlavs – za nudenje učne pomoči sošolcem in osvojeno bronasto priznanje iz Vesele šole; 
 

 
.c  Uroš Jurgec in Jaka Majer - za osvojeno bronasto priznanje iz vesele šole; 

.a   Sara Gobec- za osvojeno bronasto Cankarjevo priznanje; Tea Fideršek - za osvojeno bronasto 
no 

 
.b  Urška Potočnik in Tjaša Žlavs – za osvojeno bronasto Cankarjevo priznanje in za osvojeno bronasto 

 
.c  Nuša Videnšek – za osvojeno bronasto Cankarjevo priznanje; 

.d   Anja Jezernik in Tjaša Kramar – za osvojeno bronasto Cankarjevo priznanje; 
ronasto priznanje iz 

 
brala in uredila: Ivanka Krajnc 

ič 

 
Š
Zahtevano število točk za uvrstitev na tekmovanje II. stopnje je doseglo 21 tekmovalcev, in sicer 7 učen
četrtega razreda, 2 učenca petega razreda, 1 učenec sedmega razreda, 6 učencev osmega razreda in 5 
učencev devetega razreda.  
 
T
sicer v torek, 17. 4. 2007. 
Vsem tekmovalcem čestita
 
 
P

 

kulturnem domu v Vojniku, so se udeležile tudi naše učenke. Patricija Petek, Tinkara Žnidar  in  Patricija 
Majger so se predstavile z recitalom  pesmic Otona Župančiča. 
 
 
V
 
V
 
5

Domen Simonič – za osvojeno bronasto priznanje iz Vesele šole

7
 
8

Mark-Jožef  Škoflek; Jaka Delčnjak in Karin Štrljič – za osvojeno bronasto priznanje iz Vesele šole;

8
 
9

priznanje iz Vesele šole; Lucija Žnidar – za osvojeno bronasto Cankarjevo priznanje in za osvoje
bronasto priznanje iz Vesele šole; 

9
priznanje iz Vesele šole; 

9
 
9

Gregor Oprčkal – za osvojeno bronasto Cankarjevo priznanje in za osvojeno b
Vesele šole. 

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

 
Ni lepšega, kot je jutro, ko nas zbudijo prvi sončni žarki, ki se nagajivo prikradejo skozi zavese. 
Čas, ki si ga vzamemo samo za svoje najdražje, za jutranjo kavico in listanje po raznih revijah. Naj 
se med njimi znajde tudi tale Vojč.  
 
Prijetno branje vam želim! 
 
 
Izlet v Planico –Simona Žnidar 
Pod pokroviteljstvom Zavarovalnice Triglav si je v četrtek, 22. 3. 2007, 37 učencev naše šole (raziskovalci, 
ekipi ŠKL, uspešni učenci na tekmovanjih iz znanj) ogledalo trening smučarskih skokov v Planici. 
Sončni žarki so vsem nagrajencem že zjutraj obljubljali nepozaben športni dogodek.  
 

 
 
Vsi so si pred vstopom na samo prizorišče dogajanja skrbno okoli vratu ovili rdeče navijaške šale s podpisi 

 je za skok po takšni napravi 
elo 

so karaoke. Vsi 

a izleta in njihovi spremljevalci smo pod Poncami doživeli pravljično zimsko idilo, 

vdiometrija - Irena Kalšek  
aši osmošolci v Zdravstvenem domu v Celju sistematski pregled sluha. 

naših skakalcev. Le-ti so pomenili prost vstop v prireditveni prostor.  
Vsem je zastajal dih ob pogledu na skakalnico in vsi so se strinjali, da
potrebna zvrhana mera poguma. Čeprav so skakalci opravili skoke samo za trening, jih je nekaj usp
preskočiti 200 metrov in tem so vsi zbrani še posebej glasno zaploskali. 
Po končanih skokih se je na odru ob skakalnici začel koncert skupine 4play in sledile 
zbrani so lahko odšli še v tatoo kotiček in se tam malce polepšali. Vrhunec zabave je ustvaril koncert 
raperske skupine Kocka. 
Vsi udeleženci nagradneg
za kar se zahvaljujemo odgovornim Zavarovalnice Triglav in našemu spremljevalcu g. Andreju Pintariču. 
 
 
A
V petek, 30. 3. 2007, so imeli n
Obisk Celja smo izkoristili še za ogled Študijske knjižnice in CIPSa (Center za informiranje in poklicno 
svetovanje), kjer so učenci pridobili koristne informacije v zvezi s poklicno izbiro. 
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Poklicna orientacija - Irena Kalšek  
i sestanek za starše devetošolcev. Seznanila sem jih z novostmi v 

pis v srednje šole - Irena Kalšek  
lci  vpisali v srednje šole. 

 

a 

aziskovalna dejavnost -  Simona Žnidar 
ami priključili Zvezi za tehnično kulturo Slovenije, regionalni 

 tem šolskem letu so nastale naslednje naloge: 
Lucija Žnidar, mentorica: Nataša Gorenak; 

a, mentorica: 

3. ali premalo kilogramov? avtorice: Saša Kroflič, Barbara Skaza, Petra Vivod, 

4. urgec, Jaka Majer, mentorica: Milena Jurgec; 
cem, mentorica: Polona 

6.  aktivnost na OŠ Vojnik - primerjava med 4. in 9. razredom, avtorice: Urška Potočnik, 

7. eber, Nuša Videnšek, mentorica: 

8. razglednice, avtorice: Martina Zorko, Anita Kolaržik, Nina Podgoršek, mentorica: 

 
cenjevalnim komisijam iz štirinajstih področij (biologija, geografija, zgodovina, sociologija itd.) se je iz 

šno opravile v soboto, 31. 3. 2007, na Srednji šoli 

so konkurenco v svoji skupini  so premagali avtorji treh raziskovalnih nalog, in sicer: Stare vojniške 

Čokolada, ta sladka 

uspehi učencev in njihovih mentorjev smo izjemno zadovoljni in smo nanje zelo ponosni. Še naprej se 

Prvega marca letos smo imeli roditeljsk
zvezi z vpisom v srednjo šolo in s pogoji za vpis v primeru omejitve vpisa. 
 
V
V mesecu marcu so se naši devetošo
Učenci so se odločili takole: gimnazija – 26, srednja strokovna 
šola – 31, srednja poklicna šola – 11  in nižja poklicna šola – 2. 
Skupno zaključuje osnovnošolsko obveznost v devetem razredu 
78 učencev, v nižjih razredih pa 2 učenca. Učenci so do 13. 4. 
2007 tudi lahko prenesli svoje prijavnice na druge srednje šole. 
Podatke o stanju prijav na dan 23. 3. 2007 najdete na oglasni 
deski svetovalne službe ali na internetnih straneh Ministrstva z
šolstvo. 
 
 
 
R
Že drugo leto smo se z raziskovalnimi nalog
center Maribor. V oceno smo poslali 8 raziskovalnih nalog, ki jih je pod budnim očesom sedmih mentorjev 
pripravljalo 21 učencev. 
 
V

1. Ekološke kmetije v občini Vojnik, avtorica: 
2. Čokolada, ta sladka razvada, avtorice: Janja Belej, Lilijana Sorčan, Tjaša Falnog

Polona Bastič; 
Imam preveč 
mentorica: Tatjana Hedžet; 
Švinglcegelci, avtorja: Uroš J

5. Življenje brez drog, avtorji: Sara Gobec, Ana Ravnak, Andraž Zagrušov
Bastič; 
Športna
Monika Strenčan, Tjaša Žlavs, mentorica: Urša Burja Žnidaršič; 
Gradišče pri Vojniku, avtorice: Barbara Beškovnik, Monika L
Polona Krajnc; 
Stare vojniške 
Irena Kalšek. 

O
devetnajstih šol predstavilo 116 učencev z 52 nalogami. 
Zagovor pred strokovno komisijo so vse naloge zelo uspe
Slovenska Bistrica. 
 
V
razglednice, Ekološke kmetije v občini Vojnik in Imam preveč ali premalo kilogramov? 
Drugo mesto v svoji skupini sta zasedli nalogi: Športna aktivnost na OŠ Vojnik in 
razvada. 
  
Z 
bomo z raziskovalno dejavnostjo trudili povečati inovativnost, ustvarjalno miselnost in raziskovalni duh med 
mladimi. 
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Regijsko tekmovanje v Veseli šoli  - Simona Žnidar 
 
Regijskega tekmovanja, ki je bilo 7. marca letos, se je udeležilo 21 učencev. 
S težkimi nalogami, ki se niso navezovale zgolj na vsebino predpisanih tem, ampak je bilo potrebno 
vključiti še »logične možgančke«, sta se najuspešneje spopadla Domen Simonič in Lucija Žnidar, ki se 
bosta 17. aprila udeležila državnega tekmovanja. 
Kar nekaj učencev pa se je določeni meji za uvrstitev na državno tekmovanje zelo približalo (zmanjkala jim 
je samo 1 ali celo samo 0.5 točke). 
Vsem tekmovalcem čestitamo, za Domna in Lucijo pa bomo držali pesti za dober rezultat na državnem 
tekmovanju.  
 
Državni otroški parlament – Simona Žnidar 
V ponedeljek, 19. 3. 2007, je občino Vojnik na državnem otroškem parlamentu v dvorani državnega zbora 
v Ljubljani  zastopal Uroš Jurgec, ki je bil kot poslanec izvoljen na regijskem otroškem parlamentu osnovnih 
šol iz Celja, Dobrne, Vitanja, Vojnika, Štor, Slovenskih Konjic, Šentjurja pri Celju, Laškega, Zreč in Dobja. 
 
Mladi parlamentarci so razpravljali na temo NAŠE MNENJE O DEVETLETKI ( o nivojskem pouku, 
ocenjevanju znanja, fleksibilnem predmetniku, izbirnih vsebinah, natrpanih učnih načrtih, NPZ…). 
 
Sklepe otroških parlamentov si lahko ogledate na spletnem naslovu: www.mdpm-celje.si
 
 
DOGODKI NA POŠ SOCKA  
 
Prireditev Poljub sreče - Stanka Štravs 
Z deklico Karin in pikapolonico smo v mesecu marcu popeljali starše, babice, dedke in vse, ki jih imamo 
radi, v pomlad. 
Karin je nekaj iskala, čeprav še sama ni vedela kaj. Na koncu je spoznala, da je iskala poljub in ugotovila: 
»Veste, kaj sem danes odkrila: dimnikarjevi poljubi so mokri in črni, od deteljic nežni in hitri. Vsi poljubčki 
so bili rahli kot dih in naravnost čudoviti! Nihče pa se ne more meriti z vama, ljuba mamica in ati, kajti 
najlepši poljubček je prav vajin!« Na koncu prireditve so otroci obdarili mamice z vazicami, ki so jih sami 
okrasili.  V njih so dali cvetice, narejene samo za mamice.   
 
V četrtek, 22. 3. 2007, so v poznih popoldanskih urah naši otroci s prireditvijo Poljub sreče še enkrat 
razveseljevali, in sicer upokojence s Hudinje. Ti so bili zelo navdušeni z nastopom naših otrok. 
 
Vesela šola – Nataša Čerenak 
Na regijskem tekmovanju Vesele šole je sodelovala učenka 
Lucija Božnik iz 4. razreda. Bila je  zelo uspešna, saj se je  
uvrstila na državno tekmovanje. Za uspeh ji čestitamo, pri 
naslednjem tekmovanju, ki bo 17. aprila v Celju, pa ji želimo 
veliko sreče.  
  
Tehniški dan v  1. razredu – Stanka Štravs 
V četrtek, 19. 3. 2007, so imeli  učenci prvega razreda tehniški 
dan. Iz krep papirja so izdelovali rožice. Pri delu sta jim 
pomagali ga. Marta Cvikl in ga. Ivanka Štravs z Dobrne. Otroci 
so bili so zelo ustvarjalni. Vsak je naredil svoj šopek in ga 
podaril mamici za materinski dan.  
 
Očiščevalna akcija – Stanka Štravs 
Tudi letos smo se vključili v očiščevalno akcijo Občine Vojnik. 
Očistili smo okolico šole. Na koncu smo se posladkali s sladoledom, ki nam ga je podarila KS Nova 
Cerkev.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Zbiralna akcija papirja – Ida Grobelnik 
V začetku marca smo izvedli drugo zbiralno akcijo papirja, ki je zelo uspela, saj nam je uspelo napolniti 
kontejner. Naslednjo akcijo načrtujemo v mesecu maju. 
 
Ogrlica za mamico – Ida Grobelnik 
Za naše mame smo za njihov poseben dan z velikim veseljem in ljubeznijo izdelali ogrlice iz fimo mase. 
Skrbno smo izbrali barve ter oblike in nastalo je 65 popolnoma različnih ogrlic. 
 
Očiščevalna akcija – Ida Grobelnik 
S pomladansko očiščevalno akcijo smo pričeli 29. in 30. marca letos.Uredili smo šolski park, živo mejo in 
cvetlične gredice. Po vasi in ob igrišču smo pobrali smeti. 
Za nagrado nas je KS Nova Cerkev pogostila s sladoledom in sokovi. 
 
 
Šolsko tekmovanje iz fizike – Jure Uranič 
28. marca letos se je 58 učencev iz 8. in 9. razreda preizkusilo v znanju fizike. Po pravilniku tekmovanja jih 
tretjina prejme bronasto Stefanovo priznanje. V osmih razredih bodo priznanje prejeli: Jožef-Mark Škoflek, 
Petra Vivod, Sara Koprivnik, Jaka Majer, Primož Žlaus, Viktorija Majger, Tomaž Tekavc, Janez Smerkolj, 
Kristina Ledl in Dejan Vozlič, v devetih razredih pa: Špela Tržan, Primož Krajnc, Jure Črepinšek, Urška 
Potočnik, Boštjan Vrisk, David Dobrotinšek, Andraž Zagrušovcem, Tadej Steničnik in Gregor Oprčkal. 
Na regijsko tekmovanje, ki bo 24. aprila v Šoštanju, so se uvrstili prvi trije učenci iz osmega in prvi trije 
učenci iz devetega razreda. 
 
 
Tekmovanje v znanju iz matematike – Leonida Godec - Starček 
16. marca 2007 je potekalo na slovenskih osnovnih šolah 40. tekmovanje v znanju matematike za bronasto 
Vegovo priznanje. 
Po tradiciji je to najbolj množično tekmovanje na naši šoli. Letos se ga je od 1. do 9. razreda udeležilo kar 
413 tekmovalcev, priznanja pa osvojilo 162 učencev. 
Regijskega tekmovanja za srebrno Vegovo priznanje so se udeležili naslednji učenci: 
 
7. razred: Amadeja Belej, Veronika Tadina, Matic Zakonjšek in Andrej   Oprčkal; 
8. razred: Sara Koprivnik, Ajda Stropnik, Petra Vivod, Jožef Mark Škoflek in Jaka Majer; 
9. razred: Lucija Žnidar, Jure Črepinšek, Gregor Oprčkal in Tadej Steničnik. 
 
 
 
VZORNI UČENCI meseca marca - Simona Žnidar 
 
5. a  Domen Simonič – za osvojeno srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole; Luka 

Majcen - za uspešno napredovanje na plavalnem tečaju; Taja  Kuzman, Lucija Dolšek, Jernej 
Gačnikar, Tina Ročnik, Aleksandra Rošer, Domen Simonič, Katarina Žlavs, Tjaša Župnek – za 
uspešno sodelovanje na različnih natečajih in vzorno vedenje v razredu;  

 
5. b  Memaj Granit, Maja Rojc in  Lea Guček- za uspešno napredovanje na plavalnem tečaju; 
 
5. c  Uroš Kolenc, Martina Krajnc, Katja Brezovšek in Janez Delčnjak - za uspešno napredovanje na 

plavalnem tečaju; 
 
7. b  Matic Hrovat – za uspehe na mednarodnih tekmah v umetnostnem drsanju; 
 
7. c  Sara Guček - za uspešno napredovanje na plavalnem tečaju; 
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7. d  Sonja Krašovec in Lucija Špeglič – za nesebično in uspešno pomoč sošolcem pri matematiki; 
 
8. a  Nik Jakop – za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu v lokostrelstvu v Šenčurju in 7. mesto na 

državnem šolskem prvenstvu v Postojni; Tomaž  Veber in Martina Špes  – za uspešno 
napredovanje na plavalnem tečaju; 

 
8. b  Saša Kroflič, Barbara Skaza  – za pripravo zmagovalne naloge na področju zdravstva na regijskem 

tekmovanju mladih raziskovalcev;  Jasmina Hrovat - za uspešno napredovanje na plavalnem tečaju; 
Petra Vivod - za pripravo zmagovalne naloge na področju zdravstva na regijskem tekmovanju mladih 
raziskovalcev in za uspešno zastopanje naše šole na državnem tekmovanju iz zgodovine;  

 
8. c  Jaka Majer - za uspešno pripravo raziskovalne naloge; Uroš Jurgec – za dobro opravljeno nalogo 

regijskega poslanca na državnem otroškem parlamentu v Ljubljani in za uspešno pripravo 
raziskovalne naloge; Tamara Ravnak - za uspešno napredovanje na plavalnem tečaju; Kristina Ledl 
- za uspešno zastopanje naše šole na državnem tekmovanju iz zgodovine in za osvojeno srebrno 
priznanje na tem tekmovanju; Tomaž Tekavc –za uspešno zastopanje naše šole na državnem 
tekmovanju iz zgodovine;  

 
9. a  Lucija Žnidar- za osvojeno srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz Vesele šole, pripravo 

zmagovalne naloge na področju geografije na regijskem tekmovanju mladih raziskovalcev in za 
uspešno zastopanje naše šole na državnem tekmovanju iz zgodovine in osvojeno srebrno priznanje 
na tem tekmovanju; Sara Gobec, Ana Ravnak in Andraž Zagrušovcem – za uspešno pripravo 
raziskovalne naloge; 

 
9. b  Urška Potočnik in Tjaša Žlavs – za uspešno pripravo raziskovalne naloge, ki je na regijskem 

tekmovanju raziskovalcev dosegla v svoji skupini drugo mesto; 
 
9. c  Janja Belej, Lilijana Sorčan in Tjaša Falnoga – za pripravo raziskovalne naloge, ki je na regijskem 

tekmovanju raziskovalcev dosegla v svoji skupini drugo mesto; Barbara Beškovnik, Monika Leber 
in Nuša Videnšek – za uspešno pripravo raziskovalne naloge; 

 
9. d  Martina Zorko in Nina Podgoršek – za pripravo zmagovalne naloge na področju zgodovine na 

regijskem tekmovanju mladih raziskovalcev; Monika Strenčan – za uspešno pripravo raziskovalne 
naloge, ki je na regijskem tekmovanju raziskovalcev dosegla v svoji skupini drugo mesto; Anita 
Kolaržik - za pripravo zmagovalne naloge na področju zgodovine na regijskem tekmovanju mladih 
raziskovalcev in uspešno napredovanje na plavalnem tečaju; Jure Črepinšek - za uspešno 
zastopanje naše šole na državnem tekmovanju iz zgodovine  in osvojeno srebrno priznanje na tem 
tekmovanju; 

 
Vsem  navedenim učencem za dosežene uspehe iskreno čestitamo. 

 
 
 
Projekt EVROPSKA VAS – Polona Krajnc 
 
Naša šola je od lanskega šolskega leta vključena v mednarodni 
projekt Evropska vas. Namen projekta je bolje spoznati vse 
pridružene članice EU, se seznaniti z njihovo kulturo, glasbo, 
kuhinjo, običaji, navadami, narodno nošo, posebnostmi, spoznati 
njihove zastave, grbe, preučevati njihov način življenja in še bi 
lahko naštevali. Letos se bo naša šola ob dnevu Evrope 
predstavila z državo Estonijo. 
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Z udeležbo več šol in enega vrtca bomo 9. maja letos v Celju zgradili vas, ki bo predstavljala vse države 
Evropske unije. Prireditev bo potekala v centru mesta Celje od 9. do 13. ure. Da bi bolje spoznali Estonijo, 
so devetošolke (Janja Belej, Patricija Brodej, Jasna Cvikl, Tjaša Falnoga, Tanja Močenik in Lilijana Sorčan) 
pripravile plakate in petnajstminutno radijsko oddajo o tej državi. Pri snemanju oddaje je učenkam zelo 
pomagal gospod jure Uranič. Oddaja je bila predvajana 27. marca na šolskem radiu. Na nagradno 
vprašanje, kateri so nacionalni simboli Estonije, se je odzvalo veliko učencev. Izžrebani (Tadej Zabav, 
Janja Lavbič, Sara Razgoršek in Luka Kračun) so bili nagrajeni. 
 
 
Plavalni tečaj za učence predmetne stopnje – Urša Burja Žnidaršič 
Tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 5. do 9. marca letos. Od 26 povabljenih učencev se 
ga je udeležilo 14 učencev. Najslabši odziv je bil v 7. razredu. Po končanem 15-urnem tečaju je 7 plavalcev 
(50 m), 4 so osvojili delfinčka (35 m), eden zlatega  (25 m), eden srebrnega (8 m) in eden bronastega 
konjička (5 m). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plavalni tečaj za učence 3. 
razredov – Urša Burja Žnidaršič 

 
Tudi ta tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju, in sicer od 12. do 24. marca 2007. Udeležilo se 
ga je 89 učencev. Učenci so bili 11 dnivsak dan po uro in petnajst minut v vodi. Nekaj učencev je med 
tečajem zbolelo, a je vseeno na zaključku plavalnega tečaja pred starši plavalo 85 učencev. V prvi triadi je 
20-urni plavalni tečaj obvezen in je v okviru rednih ur športne vzgoje. Cilj je naučiti otroke preplavati po 
standardu za zlatega konjička (25m v poljubni tehniki). Učencev, ki dosegajo predpisani standard,  je 62, 
delno ga dosega 26,  9 učencev pa še žal ne.   
                                                                                     
 
 
Državno tekmovanje iz znanja zgodovine –Lilijana Žerjav Žilavec 
Temovanje je potekalo 29. 3. 2007 na osnovni šoli v Preboldu. Udeležili so se ga:  
Petra Vivod, 8. b, Tomaž Tekavc in Kristina Ledl iz 8. c, Lucija Žnidar, 9. a ter Jure 
Črepinšek iz 9. d razreda. Vsi naši tekmovalci so se dobro uvrstili. Srebrno priznanje 
pa so osvojili Kristina Ledl, Lucija Žnidar in Jure Črepinšek. Vsem čestitam. 
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Zimska šola v naravi – Olga Kovač 
Kljub pomanjkanju snega smo zimsko šolo v 
naravi izpeljali tako, kot smo načrtovali. V 
času od 13. do 17. marca letos so bili za 
naše petošolce na Rogli idealni pogoji. Prvi 
topli sončni žarki pa so poskrbeli, da nas ni 
nikoli zeblo. Čeprav je bila popoldan  proga 
prav zaradi tega nekoliko težja, smo se 
lahko idealne smuke naužili že v 
dopoldanskem času. 
Letos smo na Roglo odpeljali 52 učencev, ki 
smo jih razdelili v pet skupin. Zaradi 
posebnega interesa smo imeli tudi šolo 
bordanja za dva naša petošolca. En učenec 
pa je zaradi  slabovidnosti imel svojega 
učitelja smučanja, ki je poskrbel, da je 
učenec pridobil enako stopnjo znanja kot 
ostali petošolci. 
 
Zadnji dan smo bili posebej veseli obiska velikega števila staršev, ki so spremljali svoje otroke ob zadnjem 
spustu po snežni progi. Predvsem pa smo bili veseli pomoči pri pospravljanju naše prtljage. 
 
Vse, ki vas zanima, kako smo preživeli teh pet dni, pa vabimo, da si na naši spletni strani ogledate 
fotoreportažo letošnje šole v naravi. 
 
 
 
Čudež na kmetiji – Milanka Kralj 
 

V mesecu marcu se prebuja pomlad, vse 
brsti in cveti. Tudi naše mamice in babice 
praznujejo. Učenci 1. a, 1. b in 1. c so 
pripravili proslavo za vse, ki jih imajo radi. V 
dvorani kulturnega doma v Vojniku so 
nastopili z igrico Čudež na kmetiji. Mali 
pišček in miška sta nas popeljala po kmetiji, 
kjer se spomladi marsikaj dogaja. 
Tudi živali čutijo ljubezen in želja malega 
piščka je bila priti s potepa nazaj v objem 
mamice in očka. To mu je tudi uspelo. Na 
svojem potepu je pišček dobil mnogo raznih 
poljubov, ugotovil pa je, da sta očkov in 
mamin poljubček najlepša. 
Naj tudi vas spremljajo toplo sonce, sreča in 
objemi ljubezni. 
 

 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniškaobdelava: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
»Nič, kar je dobro za nas, ni dovolj dobro za otroke, zato jim dajmo možnost spoznati tisoč različnih 
stvari, da bodo lahko izbrali najboljšo zase.« 
 
Tole zanimivo misel sem našla v starem, že porumenelem zvezku.  Stara modrost, ki danes še tako drži 
in se je na naši šoli še kako zavedamo in ji tudi sledimo. 
Da je res tako, priča množica dejavnosti, ki so učencem na voljo, predvsem pa izjemno dobri rezultati, 
ki so jih ti v letošnjem letu dosegli na različnih tekmovanjih. 
O tem in še o marsičem Vam poročamo v tej številki Vojča. 
Pa prijetno branje! 
 
 
 
Število prijavljenih učencev v srednje šole - Irena Kalšek 
13. 4. 2007 je bil zadnji dan za preusmerjanje iz ene srednje šole na drugo.  
Šole so ponovno preštele prijave in posredovale podatke. Glede na vpis 
naših učencev so zanimive naslednje šole, ki imajo preveč prijavljenih kandidatov: 
                     
Šola Program Prosta mesta  Število prijav 
Gimnazija Celje Center        predšolska vzgoja              56 76 

gimnazija                          180 222 I. gimnazija v Celju               klasična gimnazija                 30 41 
bolničar                              26   46 
tehnik zdravstvene nege      168 190 Srednja zdravstvena šola     
kozmetični tehnik                   28 31                      

ŠCC, Poklicna in tehniška elek. in kem. šola  elektrotehnik računalništva    56    71    
mehatronik operater            26 34 ŠCC, Poklicna in tehniška strojna šola            tehnik mehatronike             28 46 

Biotehniška šola Maribor   veterinarski tehnik              28 56 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport bo 8. 5. 2007 objavilo, katere šole bodo imele omejitev vpisa. Te šole bodo od 
vas zahtevale seštevek vseh obveznik predmetov 7., 8. in 9. razreda in zaključni uspeh teh treh let.  
 
Mladinski pevski zbor  - Emilija Kladnik Sorčan 
Na letošnjem Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju je sodeloval v okviru spremljevalnih 
prireditev tudi naš zbor. V sredo, 12. aprila, smo peli na medobčinski reviji "Pesemca", kjer sodelujejo zbori 
osnovnih in srednjih šol celjskega območja. Predstavili smo se s tremi skladbami, na klavirju nas je spremljala 
Jana Majcen.  

 
V soboto smo se udeležili skupaj s 
tekmovalnimi zbori pevske delavnice, 
kjer smo pripravili dve skladbi za 
zaključno prireditev, na kateri smo 
nato v nedeljo tudi sodelovali. Veseli 
smo bili tega povabila, saj smo lahko 
poslušali mednarodno uveljavljene 
zbore in skupaj z njimi tudi zapeli. 
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Knjižničarski krožek na srečanju s pisateljico Majdo Koren – Ivanka Krajnc 
Mesec april nam poleg nagajivih pomladnih dni prinese tudi obilico knjižnih praznovanj. 2. aprila, na rojstni dan 
H. C. Andersena, vsako leto po vsem svetu praznujemo mednarodni dan knjige za otroke, praznujemo tudi 
svetovni dan knjige pa dneve slovenske knjige, tako da je priložnosti za druženje s knjigo in ob knjigi več kot 
dovolj. 
 
Člani knjižničarskega krožka razredne stopnje so se 
letos praznovanja teh dni še posebej veselili. 11. aprila 
so odšli v Celje na poučno ekskurzijo. Najprej so se 
ustavili v knjigarni Mladinska knjiga, kjer so jih lepo 
sprejeli in jim knjigarno tudi zanimivo prikazali. Za tem je 
sledil ogled otroške knjižnice. Tukaj pa so bili naši 
krožkarji razredne stopnje še na srečanju s pisateljico 
Majdo Koren, o kateri so se v šolski knjižnici že pred 
ekskurzijo veliko naučili.  
Oseben stik s pisateljico pa je gotovo posebno doživetje, 
ki se ga bodo še dolgo spominjali. 
 
 
Hiša eksperimentov v Ljubljani – Anka Krajnc 
V soboto, 21. 4. 2007, smo s krožkom učenje skozi igro obiskali Hišo eksperimentov v Ljubljani. Učenci so ob 
več kot 40. poskusih preizkušali svoja čutila in druge sposobnosti in pri tem zelo uživali. V Hiši eksperimentov 

so nas presenetili s prikazom eksperimentov o 
raztezanju različnih snovi. Na kratko smo si 
ogledali tudi staro ljubljansko jedro in se ohladili s 
sladoledom. Spremljal nas je gospod Jure 
Štokovnik, ki se strinja z mano, da so otroci zelo 
vedoželjni  in zabavni. Z izletom smo tako 
zaključili prijetno druženje pri krožku. 
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Na železniški postaji v Celju –Anka Krajnc 
Vsako leto se pogovarjamo o prometu in varnosti 
na cestah. V 3. razredu podrobneje spoznamo 
vrste prometa. Ker se učenci naše šole pogosteje 
vozijo s šolskimi avtobusi, smo se letos odločili, 
da si podrobneje ogledamo železniško postajo v 
Celju in se odpeljemo z vlakom do Laškega. 
Ogled postaje je uredil gospod Vili Škoflek, ki je 
strojevodja. Veliko zanimivega nam je povedal 
vodja železniške postaje in nas tudi odpeljal na 

kontrolni stolp. Po ogledu smo z velikim pričakovanjem dočakali vlak, ki nas je peljal do Laškega. Učenci so si 
med vožnjo lahko ogledali tudi  strojevodjino kabino. V Laškem  nas je čakalo novo presenečenje. Gospod 
Ojsteršek, oče naše učenke, nas je pogostil s keksi in pijačo. Tako smo lažje počakali na prihod vlaka, ki nas je 
odpeljal nazaj v Celje. Prijazni delavci, lepo doživetje in sončen dan nam bodo ostali v lepem spominu. 
 
Pomladni pozdrav – Danica Videnšek 
Pomlad je v pravem razcvetu. Učenci 3. a razreda so 18. aprila letos pripravili staršem, babicam in dedkom 
pravo pomladno prireditev. Pokazali in povedali so jim, da jih imajo zelo radi. Presenetili so jih tudi z rožico. 
 
Tehniški dan v 3. razredu – Danica Videnšek, Anka Krajnc 
Učenci 3. a in 3. b razreda so imeli 13. aprila tehniški dan na temo 
merimo čas. Iz papirnate škatle je vsak učenec izdelal model ure. 
Ustvarjali so tudi peščene ure, seznanili pa so se še s sončno uro. 
Učili pa so se uporabljati uro v vsakdanjem življenju. 
 



Vseslovensko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
Kot smo že poročali, se je na vseslovensko tekmovanje, ki je potekalo 17. marca 2007 na OŠ Lava v Celju, 
uvrstilo 5 najbolje uvrščenih tekmovalcev na šolskem tekmovanju. Tudi na državnem tekmovanju so bili naši 
učenci zelo uspešni. Zlati priznanji sta osvojili Lucija Žnidar in Tjaša Kramar, srebrno pa Anja Jezernik. 
Čestitamo! 
 
Področno tekmovanje v vaterpolu - Urša Burja-Žnidaršič 
V sredo, 25. 4. letos, je šolska ekipa vaterpolistov naše šole  odšla v Celje na bazen Golovec. Ekipo so 
zastopali naslednji učenci: Gašper Žurman, Alen Grm, Žiga Podjavoršek, Mario Brecl, Jernej Koželj, Žiga 
Luluk, Tadej Zabav, Aljaž Guzej in Alen Pliberšek. Po igri v dveh igralnih skupinah so eno tekmo izgubili, drugo 
pa zmagali, zato so tekmovali še za 3. ali 4. mesto. Z veliko premočjo so zmagali in osvojili 3. mesto. Zmagala 
je III. OŠ Celje, 2. mesto pa je osvojila II. OŠ Celje. 
Vsem igralcem naše šole čestitam za osvojeno plaketo. 
 
 
Planinski pohod na Lindek – Milanka Kralj 
Topli sončni žarki in zelena narava so nas je kar klicali v svoj 
objem. Planinci 2., 3. in 4. razreda se zato v soboto, 14. aprila 
letos, odpravili na pohod na Lindek.  
Pot jih je vodila po gozdni poti skozi Beli potok. Na po ti so 
prečkali potok, plezali preko podrtega drevesa in preskakovali 
luž. Videli so močerade in lep slap. Med hojo so se tudi 
ustavili, se odžejali in posladkali. 
Po dobri uri in pol so prispeli na jaso pod gradom. Skupaj smo 
naredili še nekaj korakov in pod nami so se prikazale razvaline 
gradu Lindek. V senci dreves in ostankov zidovja smo 
pomalicali in se odžejali. Nato je sledila igra z žogo, tekanje, 
vriskanje… 
Kmalu je napočil čas odhoda. Po drugi poti smo se vrnili do 
parkirišča, kjer so nas že čakali starši. 
Bilo  je zelo lepo, zato se že veselimo naslednjega pohoda. 

Občinsko prvenstvo sosednjih šol v košarki – Robert Suholežnik 
11. 4. letos je  OŠ Vojnik organizirala občinsko tekmovanje v košarki. Tekmovanje ni imelo le tekmovalnega 
značaja, temveč je bilo predvsem druženje vrstnikov sosednjih šol. V sklopu tekmovanj so OŠ Dobrna, OŠ 
Frankolovo in naša šola. Ker je letos OŠ Frankolovo odpovedala nastop, sta se pomerili le OŠ Dobrna in OŠ 
Vojnik. Igralo se je po pravilih ŠKL-ja. Naša šola je zmagala, rezultat pa je bil 51 : 29. 
 
Polfinalni turnir ŠKL-ja na naši šoli – Robert Suholežnik 
Letos so prvič zaključne boje v ŠKL-ju igrali ločeno dečki in deklice. Med dvanajst najboljših ekip so se uvrstili 
tudi naši dečki. Imeli smo to čast, da smo 19. 4. 2007 organizirali eno polfinale. Na tem turnirju so nastopile OŠ 
Šmarje pri Jelšah, OŠ Draga Bajca iz Vipave, OŠ Louisa Adamiča iz Grosupelj in naša šola. Rezultati so bili: 
 
OŠ Šmarje pri Jelšah : OŠ Vojnik -  57 : 47, 
OŠ Draga Bajca : OŠ Louisa Adamiča Grosuplje – 54 : 68, 
OŠ Šmarje pri Jelšah : OŠ Louisa Adamiča Grosuplje – 69 : 44. 
 
Na finalni turnir se je uvrstila ekipa OŠ Šmarje pri Jelšah. Vsem igralcem, navijačem in sodelujočim se 
zahvaljujem za uspešno izveden turnir.  
 
Občinsko prvenstvo v krosu -  Robert Suholežnik 
24. 4. 2007 je potekalo na letališču Levec občinsko prvenstvo v krosu. Naša šola je nastopila v vseh 
kategorijah, kar pomeni, da so tekmovali tudi ekipno.  
Ekipno pa so naši dečki osvojili peto, deklice pa četrto mesto. 
Čestitam vsem udeležencem naše šole. 
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Državno tekmovanje v VESELI ŠOLI -  Simona Žnidar 
Brihtne glavice širše celjske regije so napele možgane še na državnem tekmovanju iz Vesele šole, ki je 
potekalo na OŠ Lava v torek, 17. 4. 2007. 
Našo šolo sta zastopala petošolec Domen Simonič in devetošolka Lucija Žnidar.  
Uradni rezultati tekmovanja bodo znani okoli 10. maja. 
 
Čistilna akcija - Milena Jurgec 
V četrtek, 6. 4. 2007, je potekala čistilna akcija, v  kateri so sodelovali učenci naše šole. Odpravili so se v vse 
možne smeri, kjer bivajo naši učenci in pospravili za tistimi, ki pozabijo pospraviti odpadke v koše za smeti ali 
kontejnerje. Skupaj s spremljevalci so lahko ugotavljali, da letos ob cestah in poteh ni bilo tako veliko smeti kot 
prejšnja leta, kar je prav gotovo vzpodbudno. Še vedno pa prednjačijo cigaretne škatle  in pločevinke (seveda 
prazne). 
Morda bi bilo prav, da bi se vsi tisti, ki odvržejo prazno embalažo na neprimeren prostor, zavedali, da je njihova 
dolžnost do soljudi in do narave, da pospravijo za seboj. Če so lahko prenašali polne pločevinke in vrečke, ki 
so bile težje, zakaj tega ne morajo narediti s praznimi, ki zavzamejo veliko manj prostora in so lažje.  
 
Področno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
Področnega tekmovanja iz fizike, ki je bilo 24. aprila 2007 v Šoštanju, so se udeležili Sara Koprivšek, Petra 
Vivod  in Mark Škoflek, vsi iz 8. razreda, Špela Tržan, Primož Krajnc in Jure Črepinšek, ki so učenci 9. razreda.  
Vsi so se uvrstili zelo visoko in prejeli srebrno Stefanovo priznanje. Čestitam! 
Sara Koprivnik pa je dosegla zelo lep rezultat in se je uvrstila na državno tekmovanje, kjer se bo potegovala za 
zlato Stefanovo priznanje. 
Držimo pesti! 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV  
 
Položitev temeljnega kamna za večnamensko dvorano s 
telovadnico – Ida Grobelnik  
Pa smo le dočakali začetek gradnje tako željene telovadnice. 
6. aprila leto so temeljni kamen položili župan g. Beno 
Podergajs, predsednik KS g. Slavko Jezernik in prvošolec 
Jure Kovač. 
Ker je to za Novo Cerkev zelo velik dogodek, smo dogajanje 
polepšali s kulturnim programom. Poleg učencev so 
sodelovali tudi otroci Vrtca Mavrica, štajerski rogisti, pihalna 
godba in moški pevski zbor, vsi iz Nove Cerkve. Zbrane je 
pozdravila ravnateljica ga. Majda Rojc. Slavnosti je sledila še 
pogostitev v organizaciji KS Nova Cerkev. Gradnja že 
poteka in vsi jo spremljamo z velikim navdušenjem. 
 
Planinski pohod učencev Nove Cerkve – Sabina Penič, Anka Krajnc 
 
V soboto, 21. 4. 2007, smo se zbrali v Šmartnem pred šolo. Pogumno 
smo se podali na pot. Med nami so vztrajno korakali planini iz vrtca z 
vzgojiteljico Metko. Med krajšimi postanki smo se  okrepčali, da smo 
lažje prispeli do Pristovškove domačije, kjer smo si odpočili utrujene 
noge. Pot smo nadaljevali do Langerškove kmetije na Rožnem vrhu, ki 
je tudi planinska postojanka. Zelo lepo so nas sprejeli in pogostili z 
domačim čajem ter pecivom. Vpisali smo se v planinsko knjigo, žig pa 
pritisnili kar na roko. Nato se je naša pot le še  spuščala. Pri Sorževem 
mlinu so otroci hitro pokazali, kje imajo tekaško progo. Pred šolo je 
planince čakala še zadnja naloga. Poiskati so morali svoj znak, ki pa ga 
je dobil le tisti planinec, ki je prehodil dogovorjeno pot. 
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Posaditev dreves ob dnevu Zemlje – Ida Grobelnik 
Ob 22. aprilu, dnevu Zemlje, smo se zahvalili našemu planetu za neprecenljive darove, ki nam jih daje. Kot 
izraz spoštovanja smo Zemljo obdarili z drevesi, ki smo jih v sodelovanju z Gibanjem za pravičnost in razvoj ter 
Zavodom za gozdove Slovenije posadili na centralni in vseh treh podružničnih šolah. Opravilo nam je bilo v 
veliko veselje, saj smo pri saditvi tudi sodelovali. 
 
4. tehniški dan v  9. razredu – Polona Bastič  
Tema pohištvena oprema je naš zadnji tehniški dan povezala s prejšnjim tehniškim dnem. Po uvodnem 
teoretičnem delu smo delo nadaljevali v skupinah. Vsaka je imela določen kos pohištvene opreme. Vse 
zahtevane podatke smo našli na medmrežju in v predstavitvenih prospektih proizvajalcev. Nato je posamezna 
skupina z igro vlog, kjer so bili prodajalci in kupci, določeni kos pohištvene opreme predstavila še ostalim. Od 
vseh stanovanjskih prostorov smo se posebej posvetili opremi kuhinje. 
Naredili smo še kratek zapis snovi in končali z načrtovanjem elementov kuhinje s pomočjo računalniškega 
programa. 
 
Spomladi je lepo - Kristina Krivec 
Pomladnega popoldneva, sredi aprila, so učenci 2. a razreda povabili starše, bratce, sestrice, babice in dedke 
na razredno prireditev, kjer so peli, igrali in plesali. Mihec je malo lagal, pikapolonica je preštevala pike na 
svojih krilih, kokoška Uršula pa si je izbirala plesalca. Najraje je plesala ob zvokih Nušine harmonike. Na koncu 
smo zaplesali še vsi skupaj. Spomladi je lepo. Lepo je bilo tudi nam. 
 
 
Pravljični kviz – Ivanka Krajnc 
V mesecu aprilu je v naši šolski knjižnici potekal pravljični kviz, ki je bil namenjen učencem razredne stopnje. Z 
njim smo obeležili mednarodni dan otroških knjig, se spomnili H. C. Andersena in obnavljali najlepše svetovne 
ter slovenske pravljice. Nagradni kviz je rešilo kar 41 učencev.  
Izžrebana učenca, Rok Jezernik in Lara Brecl Ojsteršek, sta prejela lepi knjižni nagradi. 
 
Vzorni učenci meseca aprila – Simona Žnidar 
 
5. a  Katarina Žlavs, Lucija Dolšek, Aleksandra Rošer, Tjaša Župnek, Taja Kuzman, Jernej Gačnikar, 

Domen Simonič – za uspešno sodelovanje v oddelčni skupnosti in vzorno vedenje; Jerneja Žgajner – 
za vzorno blagajniško delo in dobro uvrstitev na tekmovanju v krosu; Tina Ročnik – za skrb za oddelčni 
dnevnik in dobro uvrstitev na tekmovanju v krosu; Ula Selčan – za dobro uvrstitev na tekmovanju v 
krosu; Taja Kuzman, Timotej Prevec, Domen Simonič, Tilen Lončar – za dobro opravljeno 
raziskovalno delo pri spoznavanju narave; 

 
5. b  Maja Rojc – za dobro uvrstitev na tekmovanju v krosu; Dejan Ovtar Zazijal, Ferenc Kuntič, Blaž Kovač 

– za dobro opravljeno raziskovalno delo pri spoznavanju narave; 
 
5. c  Alen Pliberšek – za osvojeno 3. mesto na tekmovanju v vaterpolo; Naja Košar – za dobro uvrstitev na 

tekmovanju v krosu; Nik Pušnik in Matic Suholežnik – za dobro opravljeno raziskovalno delo pri 
spoznavanju narave; 

 
7. a  Matic Zakonjšek – za osvojeno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike; 
 
7. b  Janja Lavbič – za dobro uvrstitev na tekmovanju v krosu; 
 
7. c  Amadeja Belej – za osvojeno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike; Aljaž Guzej – za 

osvojeno 3. mesto na tekmovanju v vaterpolo; Mojca Žerjav, Nika Šaloven – za dobro uvrstitev na 
tekmovanju v krosu; 

 
7. d  Veronika Tadina – za osvojeno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike; Blaž Doler – za 

osvojeno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike; 
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8. a  Mark Škoflek – za osvojeno 3. mesto na šolskem področnem tekmovanju v lokostrelstvu in osvojeno 

srebrno Stefanovo priznanje; 
 
8. b  Petra Vivod – za osvojeno srebrno Stefanovo priznanje; 
 
8. c  Anja Novak, Nina Preložnik – za dobro uvrstitev na tekmovanju v krosu; Sara Koprivnik – za osvojeno 

srebrno Stefanovo priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje; 
 
9. a  David Dobrotinšek, Andraž Zagrušovcem – za osvojeno bronasto priznanje iz fizike; Lucija Žnidar – 

za osvojeno zlato Cankarjevo priznanje; 
 
9. b  Špela Tržan – za ovojeno bronasto in srebrno Stefanovo priznanje; Urška Potočnik – za osvojeno 

bronasto priznanje iz fizike; Žiga Podjavoršek, Mario Brecl, Tadej Zabav – za osvojeno 3. mesto na 
tekmovanju v vaterpolo; Martina Hohler – za dobro uvrstitev na tekmovanju v krosu; 

 
9. c  Boštjan Vrisk, Tadej Steničnik – za osvojeno bronasto priznanje iz fizike; Alen Grm, Jernej Koželj, 

Žiga Lulik – za osvojeno 3. mesto v vaterpolo; Monika Leber, Tjaša Falnoga, Jasna Cvikl – za dobro 
uvrstitev na tekmovanju v krosu; 

  
9. d  Primož Krajnc, Jure Črepinšek – za osvojeno bronasto in srebrno Stefanovo priznanje; Gregor 

Oprčkal – za osvojeno bronasto priznanje iz fizike; Gašper Žurman – za  osvojeno 3. mesto na 
tekmovanju v vaterpolo; Tjaša Kramar – za osvojeno zlato Cankarjevo priznanje; Anja Jezernik – za 
osvojeno srebrno Cankarjevo priznanje; 

 
Zmagovalna ekipa PGD Nova Cerkev, ki se bo udeležila olimpiade na Švedskem: 
Matej Ješovnik, Gregor Kramar, Gregor Oprčkal, Gregor Stolec, Gašper Ribič, Jaka Ribič, Jure 
Sentočnik, Janez Smerkolj, Nejc Cehner, Uroš Jurgec; 
 
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik – za uspešen nastop na reviji in sodelovanje na Mladinskem pevskem 
festivalu; 
 
Ekipa deklic, ki je na tekmovanju v krosu na 1000 metrov med dvanajstimi šolami osvojila odlično 4. mesto. 
 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Risali smo Fondka - Stanka Štravs 
V mesecu novembru 2006 smo se vključili v akcijo ustvarjanje risbic v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah 
NARIŠI FONDKA na pobudo zavarovalnice Slovenica življenje. Narisali smo risbice in jih oddali predstavniku 
zavarovalnice. V mesecu aprilu smo dobili obvestilo, da smo bili za naše risbice nagrajeni z lutkovno 
predstavo. Ogledali si jo bomo v mesecu maju.  
 
Tehniški dan v 2. in 3. razredu - Lidija Vrečko 
Tik pred prvomajskimi prazniki smo imeli učenci 2. in 3. razreda tehniški dan. Izdelali smo peščene ure, mobile, 
vetrnice in sejali semena. Pri delavnicah se nam je pridružila še ga. Špela Oprčkal. Učenci so pri delu v 
delavnicah urili ročne spretnosti, spoznavali različne materiale in uživali ob šolskem delu, ki je bilo tokrat malo 
drugačno. 
  
DEJAVNOSTI   NA POŠ  Šmartno v Rožni dolini 
 
Čistilna akcija – Marjana Pikelj 
V mesecu  aprilu so se tudi otroci naše šole pridružili akciji čiščenja  domačega kraja z okolico in nabrali zelo 
veliko najrazličnejših odpadkov.  Skrbi za lepo okolico šole pa posvečamo tudi druge dni  v letu, saj nam ni 
vseeno, kakšen izgled ima šola in njena okolica. 



 
 
 
 
 
 
 
Dan Zemlje – Marjana Pikelj 
Ob dnevu Zemlje smo v petek, 20. 4. 2007, na 
pobudo in ob donatorstvu  društva Za pravičnost in 
razvoj ter Zavoda republike Slovenije za gozdove 
posadili na šolsko zelenico dva drena in ob tej 
priložnosti izvedli  krajši  kulturni program. Vsi smo 
se strinjali z mislijo, da je potrebno naši materi  
Zemlji večkrat tudi kaj dati, ne pa od nje samo 
jemati. 
 

 
Območno srečanje otroških gledaliških skupin – Monika Dimec 
Gledališki krožek naše podružnice se je letos ponovno udeležil območnega srečanja otroških gledaliških 
skupin ODER MLADIH 2007 v Celju. Odigrali smo igrico Ferija LainščkaKo se ptički ženijo. Sodelovale so še 
naslednje šole: OŠ Šmartno ob Paki  s priredbo igrice Volk in sedem kozličkov, OŠ Lava z igrico Smradek, OŠ 
Velenje z Analfabetom  in OŠ Ljubečna s predstavo Tisto malo, kar jih je še ostalo. 
Srečanje je spremljala selektorica ga. Branka Bezeljak Glazer, ki nam je po predstavi svetovala marsikaj 
koristnega.  
Mladi igralci so najbolj uživali ob ogledu drugih skupin pa tudi sami so se dobro odrezali. Dolgo in skrbno smo 
se pripravljali in veselimo se, da nam je uspelo. 
 

 
 

 
Tehniški dan v 3. razredu – Maja Drobnič Grosek 
V 3. razredu smo izvedli tehniški dan na temo čas in ura. Učenci so najprej na praktičnih primerih spoznali, 
zakaj imamo noč in dan ter letne čase. Nato so izdelali peščeno uro s pomočjo odpadne embalaže. 
Popolnoma samostojno so naredili tudi ure različnih oblik in velikosti ter jih tudi pobarvali. Pri delu so zelo 
uživali. 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Pa smo prispeli skoraj do kraja. Do kraja še enega šolskega leta.  Zaznamovano je bilo z mnogimi dejavnosti, mnogimi cilji in 
različnimi potmi, zadnji mesec pa gotovo najbolj s pesmijo in gostovanjem naših prijateljev s Češke.  
Nejc Zaplotnik je dejal: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, 
               ko ga bo dosegel, 
     kdor pa najde pot, 
     bo cilj vedno nosil v sebi.« 
Prepričani smo, da smo na naši šoli skupaj z vami našli tiste prave poti, ki vodijo k skupnim ciljem. Ker pa so pred nami 
počitnice, želimo, da najdete tudi take, ki bodo samo vaše. 
Počitniške dni preživite lepo in predvsem varno. 
 
 
 
 

 
2

Gostovanje čeških zborov na OŠ Vojnik – Emilija Kladnik Sorčan 
Od 24. do 27. maja letos sta bila na obisku češka otroška zbora 
Slavíček iz Jirkova in Hlásek iz Chomutova. Skupaj z našim 
mladinskim zborom so pevci pripravili tri koncerte: v bolnišnici Vojnik, 
v Kulturnem domu Vojnik in v Šmartnem. Letos je bilo še posebej 
slovesno, saj od prvega češkega obiska  mineva deset let. Ob tej 
priložnosti smo zato v novem delu šole otvorili 'hodnik prijateljstva' in 
pregledno razstavo za vsa pretekla srečanja. Na slavnostnem 
koncertu v Vojniku smo pozdravili poleg zborovodkinj Liane Jichove in 
Eve Steinbachove tudi Jaroslava Cyrusa, ki je pobudnik češko-
slovenskega prijateljstva. Z gosti smo si izmenjali številna praktična in 
simbolična darila; svoje pozdrave so dodala tudi domača kulturna 
društva  in Občina Vojnik. Trije zbori so se predstavili vsak s svojim 
repertoarjem, zaključili pa so s skupnima pesmima  iz obeh dežel.  
Naše goste smo tudi popeljali po Sloveniji in jim pokazali park z 
akvarijem v Mariboru, Postojnsko jamo in morsko obalo, v Iyoli pa so se tudi kopali. Otroci so prebivali pri družinah naših šolarjev in za 
njihovo prijazno gostoljubje se jim OŠ Vojnik najlepše zahvaljuje. Zahvala pa velja tudi donatorjem, ki so pomagali pri materialni 
realizaciji gostovanja. 
Češki pevci so se srečno vrnili domov z najlepšimi vtisi, nas pa povabili, da jih obiščemo leta 2008. 
 
Nagradni izlet "Zlati značkarji" - Gregor Palčnik 
Tudi v letošnjem letu je veliko učencev pridno bralo knjige, poročalo o njih in tako uspešno osvojilo bralno značko. Med njimi je bilo šest 
9-šolcev, ki so knjige prebirali vseh 8 let. "Zlati značkarji", Jure Črepinjšek, Teja Fideršek, Gregor Oprčkal, Nina Podgoršek, Andraž 
Zagrušovcem in Lucija Žnidar, so se zato skupaj z mentorjem udeležili nagradnega izleta, ki ga vsako leto organizira ZPM Celje. Tako 
smo se sredi maja odpeljali na Notranjsko. Najprej smo se ustavili v Devinu in obiskali domačijo pesnika Srečka Kosovel. Zaradi 
vročega sonca smo nestrpno pričakovali hlad Škocjanskih jam, kjer smo se navduševali nad lepotami kraškega bisera. S tem pa smo 
svoje potepanje tudi zaključili. 
 
Tekmovanje recitatorjev za Župančičevo frulico – Amalija Kožuh 
V torek, 22. maja 2007, je bil na OŠ Ljudski vrt Ptuj izbor mladih recitatorjev za Župančičevo frulico 
2007. Tekmovanje poteka že 17. leto v čast pesnika Otona Župančiča in se ga lahko udeležijo učenci 
vseh slovenskih osnovnih šol, da se preizkusijo v svojih govornih sposobnostih.  
Letos so lahko učenci izbirali za recitatorski nastop med tremi pesmimi Anje Štefan iz zbirke Iščemo 
hišico, in sicer pesmi Prepelice, Svet je kakor ringaraja in Snežinke. 
Letošnjega srečanja mladih recitatorjev se je udeležil tudi naš učenec Uroš Jurgec iz 8. c razreda. Za 
recitacijo si je izbral pesem Snežinke, ki jo je zelo izvirno interpretiral. Komisija za izbor recitatorjev 
pod vodstvom igralke Violete Tomič je med vsemi nastopajočimi izbrala  5 najboljših recitatorjev. Med 
njimi je bil tudi Uroš Jurgec. Čestitamo! 
Najboljših 5 recitatorjev se bo pomerilo še na sklepni prireditvi Župančičeve frulice na Vinici v soboto, 
9. junija 2007. Njihove nastope bosta ocenili Violeta Tomič in pesnica Anja Štefan. Urošu želimo 
uspešen nastop. 
 
  
 
 
Knjižnično-muzejski kviz – Ivanka Krajnc 
Slovenski knjižnično-muzejski kviz Znameniti Slovenci in njihove spominske hiše se je zaključil. Letošnji kviz je potekal od oktobra 2006 
do konca marca 2007. Učenci so ga lahko reševali v naši šolski knjižnici ali pa v kateri drugi splošni knjižnici. V oddelek za otroke 
Osrednje knjižnice Celje je prispelo 219 rešitev, med katerimi je bilo izžrebanih 43 nagrajencev. Izžrebane so bile tudi tri naše učenke, 
in sicer Natalija Žlavs, Jasmina Hrovat, Sabina Novačan, Urša Kresnik, Katja Mastnak, Ajda Stropnik ter Tea Fideršek. 
Pred slovesno podelitvijo nagrad, ki je bila 10. 5. 2007 v Celju, smo si z učenkami ogledale, kako nastaja Novi tednik. Ogledale pa smo 
si tudi studio Radia Celje. Najbolj pogumne so se pod vodstvom novinarke Simone Brglez tudi preizkusile in posnele. 
Po podelitvi nagrad pa smo skupaj z vsemi nagrajenci odšle še v Pelikanov fotografski atelje. 



 
Zaključna ekskurzija za 8. razred –Simona Žnidar 
Osmošolci smo obiskali Gorenjsko.  Najprej smo si  v kovačnici v Kropi ročno nakovali nekaj žebljev in si potem ogledali še zanimiv 
kovaški muzej, v katerem smo se srečali z dediščino fužin, mlinov in žag v ozki dolini ob potoku Kroparici pod vzhodnim pobočjem 
Jelovice.  
Obiskali smo tudi rojstno hišo dr. Franceta Prešerna, kjer nas je prijazna mlada vodička popeljala v čas pesnikovega življenja in dela. 
Čeprav nas je ves dan spremljal dež, ki je onemogočil sproščeno gibanje, smo si v središču planšarjev, v Bohinju, ogledali še 
planšarski muzej, ki so ga uredili v opuščeni vaški sirarni.  
Ekskurzijo smo izpeljali po začrtanem programu, škoda le, da nam je ponagajalo vreme. 
 
Športni dan – Robert Suholežnik 
V začetku meseca maja smo namesto odpadlega zimskega športnega dne organizirali športni dan na temo igre z žogo. Učenci so igrali 
nogomet, učenke pa rokomet in odbojko. 
 
Občinsko prvenstvo v nogometu za mlajše dečke – Robert Suholežnik 
8. 5. 2007 je v hali Golovec potekalo občinsko prvenstvo za dečke letnik 1994 in mlajše. Našo šolo so zastopali Žiga Škoflek, Nace 
Vivod, Jure Sentočnik, Andrej Oprčkal, Klemen Brodej, Rok Koštomaj, Matej Čakš in Rok Majhenič. Naši učenci so z eno zmago in in z 
enim porazom v svoji skupini osvojili drugo mesto, skupno pa so bili osmi. Čestitamo!  
 
Zaljubljeni grofič – Milanka Kralj 
Lep majski dan smo učenci naše osnovne šole in vseh treh podružnic izkoristili za športni dan. Avtobus nas je odpeljal v Celje, nato pa 
smo se po Pelikanovi poti povzpeli na Stari grad. Tam nas je pričakal grajski pisar in nam povedal zgodbo Zaljubljenem grofiču. Po 
malici smo se predali igri na grajskem dvorišču.  
Dan smo preživeli zelo lepo, domov pa smo se vrnili z novimi doživetji. 
 
Zaključna ekskurzija 1. razredov – Indijanska vas – Milanka Kralj 
Prvošolci smo šolsko leto zaključili z ekskurzijo v Indijansko vas. Že ves teden pred tem 
smo živeli v duhu njihove kulture. 
Avtobusi so nas popeljali v Maribor, kjer je ob vznožju Snežnega stadiona Indijanska vas. 
Tam so nas pričakale Indijanke in nam povedale zanimivosti o Indijancih. Nato so sledile 
zanimive delavnice. Ustvarjali smo v delavnici glasbil, nakita, imen in lovilca sanj. Za tem 
smo se lačni napotili v restavracijo Idila, kjer so poskrbeli za naše želodčke. 
Sledila je še igra, tekanje in veselje na igralih. Lep izlet smo zaključili pozno popoldne. 
 
Čarovnik na obisku – Simone Golež 
21. maja letos nam je s pesmijo, šaljivkami in raznimi čarovnijami jutro popestril čarovnik Grega. Naučil nas je tudi pesem, preko katere 
smo spoznali različne vrste sladoleda Ljubljanskih mlekarn. 
 
Ogled starega mestnega jedra – Polona Ahtik 
Spoznavanje preteklosti pri pouku smo učenci 4. razredov osemletke iz Vojnika in Socke združili še z ogledom starega mestnega jedra 
Celja. 
Avtobus nas je odložil pred Celjskim domom, pomembno znamenitostjo, nato pa smo odšli do Banke Celje, katere pročelje je delo 
znanega arhitekta Jožeta Plečnika. 
Pot smo nadaljevali do gledališča in spominske plošče Alme Karlin. Na Trgu celjskih knezov smo si ogledali občinsko stavbo, Narodni 
dom in sodišče. Nato smo zavili še proti Savinji, si ogledali kip Splavarja in rimske izkopanine. Pod strokovnim vodstvom smo si 
ogledali še Pokrajinski muzej in znameniti Celjski strop. 
Domov smo se vrnili polni vtisov naše preteklosti. 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Lutkovna predstava Mali zmajči – Stanka Štravs  
V začetku meseca maja smo gostili Lutkovno gledališče iz Ljubljane z igrico Mali zmajči. Predstavo so 
prislužili učenci 1. razreda za risbice o Fondku. Igrico so si ogledali učenci naše šole in otroci vrtca. Pri 
gledanju predstave so uživali vsi, od najmlajšega do najstarejšega.  
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Revija pevskih zborov OŠ Vojnik in njenih podružnic – Nataša Čerenak  
„Mladi smo  pevci mi, peti nas veseli…“. Zagotovo to velja za  otroke OŠ Vojnik z 
vsemi tremi podružnicami. V četrtek, 10. 5. 2007, smo v  Socki gostili skorajda 
200 mladih pevcev. Odvijal se je namreč že 4. koncert pevskih zborov vojniške 
šole.  
Vsak zborček  se je predstavil s tremi pesmimi. Otroška pesem se je razlegala po 
dvorani in napolnila srca vsakega izmed poslušalcev. Prav poseben občutek je 
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bil ob zaključku, kajti dve pesmi so zapeli vsi pevci skupaj. Če pravimo, da nas pesem druži, naj zaključim z mislijo: “Pesem ta, od srca, 
srečo v srcu da …“. 

DEJAVNOSTI  NA POŠ  ŠMARTNO    
 
 
 
 
 
 
 
Koncert pevskih zborov – Marjana Pikelj 
26. maja 2007  smo  tudi  v  našem  kraju  pripravili  
koncert otroških zborov iz  šole Vojnik, njihovih  
gostujočih  vrstnikov  s Češke  ter našega  šolskega 
pevskega zbora. Ubrano  petje  je  navdušilo  
občinstvo  v dvorani  in upamo, da se bo  tako  lep 
dogodek v  našem  kraju  še ponovil. 
 

Zbiralna akcija papirja – Marjana Pikelj 
Maja   smo  izvedli  še  zadnjo   zbiralno  akcijo odpadnega  papirja. Tudi  tokrat  so  se  otroci  skupaj   
s starši  zelo potrudili  in  zbrali  zelo  veliko   papirja. 
                                                      
Razstava barvnih okrasnih kamnov – Marjana Pikelj 
V preteklem mesecu smo na naši šoli  v sodelovanju z g. Albinom Apotekarjem in g. Jernejem Rakom 
pripravili razstavo kamnov in barvnih okrasnih mineralov, ki so bili najdeni v okolici  domačega kraja. 
Razstavljenih pa je bilo tudi nekaj takih, ki so bili prinešeni it tujine. Pred šolo  je  v sklopu te razstave  
nastal litološki stolpiček z  zanimivimi kamninami.  
 
Ogled Starega gradu in Pokrajinskega muzeja – Monika Dimec 
18. 5. 2007 smo se četrtošolci odpravili na ekskurzijo v Celje. Najprej smo se po Pelikanovi poti 
povzpeli na Stari grad, nato pa si ogledali še Pokrajinski muzej. Ogledali smo si stalno arheološko 
zbirko, znameniti Celjski strop, zbirko denarja, orožja, orodja, na koncu pa še razstavo gumbov, 
narejenih iz različnih materialov. Izvedeli smo veliko novega in zanimivega, zato nam bo ta dan ostal v lepem spominu. 
 

Nastop učencev v Knjižnici pri Mišku Knjižku - Monika Dimec 
Naši učenci dramskega krožka so se 9. 5. 2007 predstavili v otroški knjižnici v Celju. Mladi 
igralci so  predstavo Ko se ptički ženijo dobro odigrali in razveselili najmlajše obiskovalce 
Knjižnice pri Mišku Knjižku. 
 
Srček dela tika taka…. - Natalija Mažič 
V skoraj najlepšem mesecu v letu smo se četrtošolci pri pouku pri različnih predmetih ukvarjali 
s časom. Spoznavali smo različne povezave med časovnimi enotami. Spoznali smo, da je čas 
minljiv, saj smo ugotovili, da so do konca šolskega leta še samo: 3 tedni ali 21 dni ali 504 ure 
ali 43545600 sekund. Šteti smo začeli 1. junija letos. Za lažje odštevanje smo si izdelali ure, ki 
nam bodo zaenkrat še v pomoč pri jutranjem zbujanju. 

Državno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
12. maja 2007 se je na Pedagoški fakulteti v Mariboru odvijalo državno tekmovanje iz fizike. Tekmovanja se je udeležila tudi naša 
učenka Sara Koprivnik. Njen rezultat je bil odličen, saj je osvojila zlato Stefanovo priznanje. 
Čestitamo! 
  
Omejitev vpisa – Irena Kalšek 
Ministrstvo za šolstvo je 8. 5. 2007 objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa. Med njimi so tudi šole, na katere se 
nameravajo vpisani naši učenci: 
 

Šola Program Prosta  mesta 
Gimnazija Celje Center        predšolska vzgoja              56 

gimnazija                          192 I. gimnazija v Celju               klasična gimnazija                 30 
bolničar                              26 Srednja zdravstvena šola     tehnik zdravstvene nege       168 

ŠCC, Poklicna in tehniška 
elektro in kemijska šola       elektrotehnik računalništva   56 



mehatronik operater            26 ŠCC, Poklicna in tehniška  
strojna šola                          tehnik mehatronike             28 
Biotehbiška šola Maribor   veterinarski tehnik              28 

 
Razpis republiških štipendij – Irena Kalšek 
Zavod za zaposlovanje nam sporoča, da bo Razpis za republiške štipendije izšel v drugi polovici junija 2007. Objavljen bo na spletnih 
straneh www.ess.gov.si.  Vlogo za štipendijo lahko oddate na obrazcu DZS; 1,51 najkasneje do 5.9.2007. 
 
Slovenska otroška umetnost na Japonskem - Klavdija Vinder 
V toplih pomladnih dneh letošnjega letaje na vrata mlade ustvarjalke Julije Sikošek, učenke 2. a razreda naše šole, prispelo pismo, ki je 
imelo za seboj dolgo pot. S pozdravi in čestitkami je prispelo iz daljne Japonske.  
Julija zelo rada ustvarja, zato večkrat obišče Hermanov brlog v Celju, v katerem so opazili zanimivo risbo in jo poslali na tuje.  
Risba mlade ustvarjalke je sedaj uvrščena v stalno zbirko Otroškega muzeja umetnosti v Hamadi na Japonskem. Juliji iskrene čestitke 
z željo, da nekoč obišče daljno deželo, kjer je razstavljena njena umetnina.  
 
 
Rezultati pri NPZ  - Irena Kalšek 
Naši devetošolci so 4., 7. in 8. maja 2007 pisali teste nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine, angleščine in matematike.  
Pisanja so se udeležili vsi učenci. Dosegli so naslednje rezultate: 
 

Predmet Povprečno št. 
točk v  %  OŠ 

Vojnik 

Povprečno št. 
točk  v % za 

SLO 

odklon 

Slovenščina 66,77 64,91 +  1,86 
Angleščina 64,96 65,04 -   0,08 
Matematika 50,49 51,54 -  1,05 

 
Z rezultati naših NPZ smo zadovoljni. Pri slovenščini je 9 učencev doseglo več kot 90 % točk, pri matematiki 4 učenci in pri angleščini 
16 učencev, eden pa je celo  100 %  rešil test. Prepričani smo, da bi se nekateri učenci lahko še nekoliko bolj potrudili in zbrali več točk.   
 
Zaključna ekskurzija petošolcev – Milena Jurgec 
16. maja letos smo se odpeljali proti Beli krajini, saj je bil naš namen spoznati to oddaljeno pokrajino, ki smo jo poznali le iz šolskih 
knjig. Med potjo so učenci predstavili kraje, skozi katere smo se peljali. Na poti preko Gorjancev smo poslušali bajko o vili, ki jo je zelo 
doživeto pripovedoval gospod Kolšek. Razdelili smo se v dve skupini. Ena si je najprej ogledala Krajinski park Lahinja, kjer smo si lahko 
ogledali tudi zlatnik kralja Matjaža, druga pa Slovenski gasilski muzej Branka Božiča v Metliki in nato še Belokranjski muzej. Povsod je 
bilo zelo zanimivo. Po kosilu sta se skupini zamenjali. Med potjo smo občudovali lepote in znamenitosti te zanimive pokrajine.  
 
 
 
 
 
Uspešna gasilska enota PGD Nova Cerkev – Milena Jurgec 
24. aprila 2007 so se naši učenci, ki so člani PGD Nova Cerkev, pomerili z ostalimi 
najboljšimi mladinskimi ekipami v Sloveniji v tekmovanju za sodelovanje na 
Mladinski gasilski olimpijadi na Švedskem. Bili so že državni prvaki, sedaj pa so 
zmagali še na izbirnem tekmovanju, kar je izreden uspeh. V ekipi sodelujejo: Jure 
Sentočnik, Gregor Kramar, Uroš Jurgec, Gašper Ribič, Jaka Ribič, Matej Cehner, 
Gregor Stolec, Janez Smerkolj, Gregor Oprčkal in Matej Ješovnik. Mentorja sta 
Srečko Sentočnik in Kristjan Toman. Na olimpijadi, ker bodo od 15. do 22. julija, 
želimo našim mladim gasilcem veliko uspeha. 
 
 
Evropska vas – Polona Krajnc 
9. 5. 2007 je v Celju potekala prireditev Evropska vas. 26 šol ter vrtcev iz Celja in okolice je predstavilo prav toliko držav EU. Naša šola 
je predstavila Estonijo z estonsko pesmijo, besedo ter izdelki (plakati, risbice, lastovice), ki so jih učenci izdelali pri pouku ob pomoči 
učiteljev. 
Osem sedmošolcev je pod vodstvom gospe Emilije Kladnik Sorčan na odru zapelo estonsko himno, ter v nekaj besedah predstavilo 
zanimivosti Estonije. Na violino je himno zaigrala  Mojca Žerjav. Ob pomoči gospoda Dušana Žgajnerja so Patricija Brodej, Janja Belej, 
Tjaša Falnoga in Lilijana Sorčan uredile razstavo na stojnici  ter mimoidoče obiskovalce seznanjale z estonskimi posebnostmi. Ponudile 
so jim tudi estonsko jed, in sicer čokoladno klobaso, ki so jo pripravili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane, ter rženi kruh.  
Razstava izdelkov je bila na ogled tudi na naši šoli, v poletnih mesecih pa bo še v knjižnici v Vojniku. 
 
Kolesarski izpit – Maša Stropnik 
Tako kot vsako leto so tudi letošnji četrtošolci osemletke vso leto pridno obiskovali kolesarski krožek. Pridobiti so si morali precej 
teoretičnih znanj. Nato so opravili pisni del kolesarskega izpita, na poligonu v Ljubečni pa še praktični del izpita. Verjetno bo vsak 
četrtošolec priznal, da kolesarski izpit vsekakor ni mačji kašelj, toda prav vsi učenci so to preizkušnjo uspešno prestali in si tako 
zaslužili naziv pravega kolesarja. 
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Srečno in varno vožnjo želim prav vsem kolesarjem, še zlasti »na novo pečenim«. 
 
Deklica z violino - Kristina Krivec
Učenci 2. a in 2. b razreda so v mesecu maju obiskali Lutkovno gledališče v Ljubljani, kjer so si ogledali predstavo Deklica z violino. 
Sodobna pravljica ne govori o princeskah in princih, temveč o dveh bratih, Tinčku in Tončku, ki se prepirata, kdo bo igral računalniške 
igrice. Nekega dne pa v eni od računalniških igric zagledata deklico z violino, ki je žalostna in osamljena. Deklica izgine, toda Tinček in 
Tonček je ne moreta pozabiti, zato odideta ponjo. Vstop v računalnikove "sobe" je dokaj nenavadno doživetje. Nenavadno doživetje pa 
je bilo vsekakor tudi za učence. 
 
 
Lepi in zdravi zobje – Maša Stropnik 
Učenci osnovnih šol iz Celja in okolice že vrsto let sodelujemo pri tekmovanju Lepi in zdravi zobje, ki ga organizira Zdravstveni dom 
Celje oziroma zobna preventiva ZD Celje v povezavi z Mestno občino Celje. Tudi OŠ Vojnik na tem tekmovanju pridno sodeluje in 
letošnji zmagovalci so bili učenci naslednjih razredov: 2. b (OŠ Vojnik), 2. razred  na POŠ v Novi Cerkvi, 1. in 2. razred (kombinacija) na 
POŠ v Socki ter 1. in 2. razred (kombinacija) na  POŠ v Šmartnem v Rožni dolini. Zmagovalci so se za nagrado odpeljali v Celje v 
Planet Tuš na svečano podelitev nagrad, nato pa si ogledali še risani film Avtomobilčki. Imeli so se lepo 
 
Zaključna ekskurzija sedmošolcev – Nevenka Drofenik 
Ekskurzijo smo izvedli 16. 5. letos. V skladu z učnim načrtom smo si ogledali podzemni svet Postojnske jame,  obiskali Predjamski grad 
in poslušali zgodbo o Erazmu Predjamskem. Pot smo zaključili ob Cerkniškem jezeru, kjer smo si ogledali maketo jezera, na video 
projekciji pa floro in favno jezera. Z 'lojtrskim' vozom smo se še popeljali ob njegovem suhem robu. V hladnem vremen smo se vsi celi 
in zdravi vrnili domov. 
   
Ekskurzija tretješolcev - Anka Krajnc 
31. maja letos smo se tretješolci našo šole navdušeno podali na ekskurzijo. Na poti smo spoznavali nove kraje in njihove osnovne 
značilnosti. Prvi postanek smo naredili v Rogaški Slatini, kjer smo si ogledali proizvodnjo steklenih izdelkov. Učenci so ugotovili, da je v 
takšnih razmerah težko delati, saj je v tovarni zelo vroče. Ogledali smo si tudi prodajalno, kjer so nam dali majhen spominek. Pot nas je 
vodila do Rogatca, kjer smo se v Muzeju na prostem razporedili v tri različne delavnice. Preizkusili smo se v hoji na hoduljah, izdelali 
žulike in zapestnice iz ličja. V Svetem Florjanu so nas lepo pogostili, učenci pa so nato uživali na igralih in igrah z žogo. Ob koncu naše 
ekskurzije smo si ogledali še Rogaško Slatino in se osvežili s sladoledom. Čas je kar prehitro minil in veseli smo se vrnili domov. 
 
Zaključna ekskurzija devetošolcev – Gregor Rojc 
Kot običajno smo se tudi letos, 17. 5. 2007, z devetošolci odpravili na Dunaj, saj je zgodovina tega 
mesta krepko povezana s slovensko preteklostjo. Že med samo vožnjo smo videli in izvedeli veliko 
zanimivega, vrhunec pa je bil seveda ogled mesta, njegovih znamenitosti in zabaviščnega parka Prater, 
ki se je z najrazličnejšimi igrali vsem globoko vtisnil v spomin. Tako kot pretekle generacije 
devetošolcev je tudi letošnja po napornem izletu lahko naslednji dan ostala doma. Učitelji pa smo 
seveda prepričani, da so si mnogi učenci kljub utrujenosti dan po izletu vendarle želeli v šolo. 
 
Zaključna ekskurzija učencev 4. razreda devetletke – Nataša Čerenak  
Četrtošolci devetletke OŠ Vojnik in njenih podružnic so imeli  
29. 5. 2007  prav poseben dan. Obiskali so Živalski vrt v Ljubljani in eksperimentirali v Hiši 
eksperimentov. Kar nekaj otrok je živalski vrt obiskalo prvič in v njem nadvse uživalo. Tam sta nas 
prijazna vodička Teja in vodič Simon vodila med živalmi  in nam podrobno predstavila ježa ter 
ameriškega goža. Zanimivo je bilo videti otroke, kako so premagovali strah, ko so si okrog vratu ovili 
kačo.  
Po potepanju po živalskem vrtu je sledil še obisk Hiše eksperimentov, kjer so otroci lahko samostojno 
eksperimentirali in spoznavali svet fizike na izkustveni ravni, torej na njim primeren način.  Po dokaj 
napornem, a poučnem  dopoldnevu,  je sledilo še kosilo in povratek domov.   
 
Zaključna  ekskurzija   drugošolcev – Marjana Pikelj 
Zadnjega maja letos smo se drugošolci OŠ Vojnik in vseh treh podružnic odpravili  na  težko pričakovano  ekskurzijo. Ko  smo  se z 
avtobusoma  pripeljali  v Ljubljano,  smo  se  z  vzpenjačo  najprej  povzpeli  na Ljubljanski  grad. Ogledali smo si  grajsko  dvorišče, 
ječo ter se podali  na razgledni  stolp, od  koder je čudovit  razgled. Ogledali  smo si še zanimiv  star  vodnjak. Za tem smo se s 
turističnim vlakcem vlakcem  odpeljali  na Prešernov trg.  Sprehodili smo se po Tromostovju in  delu  tržnice, nato pa  se namenili  še  v 
Kamniško Bistrico. Tu smo  si  ogledali  izvir  Kamniške Bistrice, nato pa se   veseli  in  zadovoljni  vrnili domov. 
 
Raziskovalna dejavnost – Irena Kalšek, Simona Žnidar 
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Poročali smo že o uspešnosti letošnjih mladih raziskovalcev na regijskem srečanju raziskovalcev Podravja. Kar tri naše raziskovalne 
naloge, in sicer Stare vojniške razglednice, Imam preveč ali premalo kilogramov in Ekološke kmetije v občini Vojnik, ki so zmagale na 
regijskem srečanju, so se udeležile državnega tekmovanja osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalcev. Tudi na tem nivoju smo 
dosegli odlične rezultate. 

Naloga Stare Vojniške razglednice, ki so jo pod vodstvom mentorice gospe Irene Kalšek pripravile 
raziskovalke Martina Zorko, Anita Kolaržik in Nina Podgoršek je osvojila bronasto državno 
priznanje. 
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S to nalogo pa so učenke in njihova mentorica sodelovale še na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev raziskovalcev, ki je bilo v 
Poreču 25. in 26. maja letos. Dosegle so odličen uspeh, saj so osvojile zlato priznanje. Pri izdelavi te naloge sta pomagala tudi 
gospoda Marko Zdovc in Jože Tanšek, za kar se jima iskreno zahvaljujemo.   

 
Naloga Imam preveč ali premalo kilogramov, ki so jo  pod vodstvom gospe Tatjane Hedžet, pripravile raziskovalke Saša Kroflič, 
Barbara Skaza in Petra Vivod je osvojila srebrno državno priznanje. 

 
Naloga Ekološke kmetije v občini Vojnik, ki jo je pod vodstvom mentorice gospe Nataše Gorenak pripravila raziskovalka Lucija 
Žnidar, pa je osvojila zlato državno priznanje. 
 
 
Vsem avtoricam in njihovim mentoricam čestitamo in jim želimo še veliko uspehov na področjih odstiranja tančic neraziskanega. 
Vse starše vabimo na predstavitev nastalih raziskovalnih nalog v tem šolskem letu. Pričakujemo vas v četrtek, 21. 6. 2007, ob 17. uri v 
jedilnici OŠ Vojnik. 
 
 
Šolski sklad – Simona Žnidar 
Za podporo projektu jubilejnega gostovanja pevcev iz dveh čeških mest je šolski sklad izvedel akcijo zbiranja denarja za plačilo 
različnih vstopnin iz spremljevalnega programa, ki smo ga pripravili za naše mlade pevske goste. 
Na transakcijski račun je bilo nakazanih 790 evrov. Poleg tega smo dobili še 100 evrov gotovinske donacije, s katerimi smo lahko 
posladkali otroke ob morju.  
 
Gospod Raid Wahibi je v Postojni uredil vstopnino in kosilo v restavraciji za simbolično ceno, za kar se mu najiskreneje zahvaljujemo. 
Pri iskanju sponzorjev in darilc za goste so se zelo potrudili še  ga. Alenka Đorđevič, ga. Sabina Majcen in  g. Venčeslav Jakop. 
Pri finančni podpori projekta  so nam pomagali: Postojnska jama,. turizem, d.d., Dinocolor, d.o.o., Omega Kon., d.o.o., Mladinska 
knjiga, d.d. Velecenter Lava, Pizerija MC, Memaj, d.o.o., Zasebna zobna ambulanta Raid Wahibi, Zasebna zobna ambulanta Kveder 
Wahibi Diana, Etol, d.d. , Pekarna Geršak, Celjske mesnine, d.d., Mik Celje, d.o.o., Biro bit, d.o.o., Comet, d.d., Avtovid, Tomo 
Videnšek s.p., ga. Milena Ravnak, ga. in g. Uranič ter ga. Hermina Čretnik.  
Vsem se iskreno zahvaljujemo. 
 
 
VZOREN UČENEC- Simona Žnidar 
V mesecu maju lahko pohvalimo naslednje učence: 
 
5. a  Jerneja Žgajner – za vzorno vodenje oddelčne blagajne; Tina Ročnik – za skrbno prenašanje dnevnika; 
 
5. b  Tilen Kozole – za marljivo delo v šolski knjižnici;  

 
7.a  Patricija Majger – za skrbno pripravo plakata o estonski hrani; 
 
7. b  Nina Majcen- za dobro opravljeno delo razrednega predsednika; Tomaž Kamenik – za dobro opravljeno delo blagajnika; 
 
7. c  Nika Šaloven - za dobro opravljeno delo blagajnika; Amadeja Belej – za dobro opravljeno delo blagajnika; Maja Mikuš – za 

skrbno pripravo plakata o estonski hrani in za marljivo delo v šolski knjižnici; Lea Jazbinšek – za marljivo delo v šolski knjižnici; 
 
8. a  Natalija Žlavs – za skrb za dnevnik in prijateljsko nudenje učne pomoči sošolcem; Sabina Pekošak – za skrbno in vestno 

opravljanje nalog razrednega blagajnika; Katja Mastnak – za pomoč razredni blagajničarki in marljivo delo v šolski knjižnici; Nik 
Jakop – za osvojeno 5. mesto na državnem tarčnem prvenstvu v Dravogradu; Anja Sivka  in Sabina Novačan – za marljivo 
delo v šolski knjižnici; 

  
8. b  Barbara Skaza, Saša Kroflič in Petra Vivod – za osvojeno srebrno državno priznanje na srečanju mladih raziskovalcev; 

Brigita Hohler in Ajda Stropnik – za marljivo delo v šolski knjižnici; 
 
8. c  Urša Kresnik – za marljivo delo v šolski knjižnici; Uroš Jurgec – za uspešen recitacijski nastop na OŠ na Ptuju 
 
9. a Lucija Žnidar – za osvojeno zlato državno priznanje na srečanju mladih raziskovalcev in marljivo delo v šolski knjižnici; Neja 

Rihar, Tanja Močenik, Tea Fideršek in Marina Medenjak  – za marljivo delo v šolski knjižnici; 
 
9. c  Jasna Cvikl – za marljivo delo v šolski knjižnici; 
 
9. d  Martina Zorko, Anita Kolaržik in Nina Podgoršek – za osvojeno bronasto državno priznanje na srečanju mladih raziskovalcev 

in osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev raziskovalcev. 
 
Pohvalimo pa tudi VSE ČLANE MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA za uspešno sodelovanje in izvedbo prijetnega gostovanja čeških 
zborov pri nas. 
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Da med počitnicami ne bo dolgčas –Simona Žnidar 
 
DPM Celje tudi za te počitnice ponuja pester program letovanj in taborov za učence in družine. 
Ponujajo naslednje tabore: 

- naravoslovno-eko tabori 
- umetniško-izobraževalni tabori 
- državni naravoslovni tabor 
- mladinski tabor 
- počitnice po angleško 
- literarni tabor 
- likovna kolonija 
- novinarski tabor. 

 
Več podatkov o taborih (program, cene, možnost plačila, termini izvedbe) boste našli na oglasni deski Skupnosti učencev Oš Vojnik in 
na spletni strani DPM 
(www.mdpm-celje.si). Prijave oddajajte na njihov naslov: mzpm1@siol.net. Za dodatne informacije so vam na voljo tudi na tel. št. 490 
91 80 (Dragica Poznič). 
 
Posebej vas opozarjamo na program OZA (otroški zabavni avtobusi), v katerem so ob torkih v juliju in avgustu pripravili številne 
zanimive izlete in potepanja po Sloveniji. Na vsak izlet se je potrebno predhodno prijaviti. 
 
Zanimiva je tudi ponudba VARSTVO UČENCEV, ki bo mogoče prišla prav staršem, ki si v poletnih mesecih ne morejo zagotoviti več 
prostih delovnih dni. Tudi o pogojih vključitve otroka v to dejavnost boste seznanjeni na spletnih straneh DPM Celje. 
 
Konjeniški center Zlati D ponuja zanimive  poletne tabore, ki vključujejo poleg ostalih zanimivih stvari še učenje pravilnega pristopa h 
konju in jahanje. Več o taborih (termini, cene ipd.) boste našli na www.konji-zlatid.si in na tel. št. 041 610 091 (Danica Šepec), ponudbo 
pa si lahko učenci ogledajo tudi na oglasni deski Skupnosti učencev. 
 
 
Za umetniške duše so na voljo številni likovni tečaji, ki jih ponuja podjetje ART. Izbirate lahko med tečaji začetnega risanja, začetnega 
slikanja in arhitekturnega risanja. Več o tečajih boste našli na njihovi internetni strani: www.art-tecaji.com. 
 
 
Na oglasni deski Skupnosti učencev in na spletni strani ZTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Regionalni center s sedežem v 
Mariboru) pa boste našli še razpise za raziskovalne tabore Makole 2007 in Miklavž 2007. Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 02 
25 02 770 (Sonja Pogorevc). 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
 

http://www.mdpm-celje.si/
mailto:mzpm1@siol.net
http://www.konji-zlatid.si/
http://www.art-tecaji.com/
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