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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami je spet nova izdaja Vojč poroča. Nastala je za vas. Z njo vam tudi letos želimo predstaviti
delo in dejavnosti na naši šoli.
Učenci, pred vami je novo šolsko leto in nove poti. Za nekatere bo pot strma in hitra, drugi boste
potovali počasneje, na poti se boste srečevali z ovirami, ki jih bo treba premagati, če boste želeli
priti do svojega cilja. Srčno si želimo, da bo vsem uspelo.

Prvi šolski dan – Kristina Krivec

1. septembra letos smo 49 prvošolcev
popeljali v novo – prvo šolsko leto.
Najprej je prvošolčke pozdravila naša
gospa ravnateljica. Lanski tretješolci so
jim pripravili krajši kulturni program.
Nato je prvošolce čakala naloga, in sicer
preskok vrvice. Po opravljeni nalogi so
prejeli diplomo in tako postali člani
Šolske skupnosti. Dobili so tudi kapice
ter rutice. Na koncu pa jih je v učilnicah
čakalo še sladko presenečenje, to je
tortica z njihovim imenom.

Roditeljski sestanki – Irena Kalšek

Od 8. do 11. septembra letos so na centralni šoli in vseh treh podružnicah potekali prvi skupni roditeljski
sestanki. Gospa ravnateljica je starše seznanila z novostmi na področju vzgoje in izobraževanja v novem
šolskem letu ter predstavila projekte, ki se bodo letošnjem letu izvajali na naši šoli.

1. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek

V četrtek, 25. 9. 2008, je potekal 1. sestanek Sveta staršev v tem šolskem letu, na katerem je bilo prisotnih
21 predstavnikov. Gospa ravnateljica, Majda Rojc, je predstavila delo v preteklem šolskem letu in
predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2008/09, ki so ga prisotni soglasno potrdili. Prisotni so prejeli
šolsko publikacijo za šolsko leto 2008/09 in posebno številko šolskega časopisa Vojč poroča za preteklo
šolsko leto. Na sestanku si bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Predsednik Sveta staršev, g. Arnold Ledl, bo na Odbor za družbene dejavnosti in na  župana Občine
Vojnik, g. Bena Podergajsa,  naslovil pismo, s katerim ga bo seznanil z vedno večjim problemom drog v
Občini Vojnik.
2. Predsednik Sveta staršev, g. Arnold Ledl, bo na Župnijski pastoralni svet in Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu naslovil pismo, v katerem bo podan sklep Sveta staršev za postavitev dveh hitrostnih
ovir na cesti pri starem župnišču. Ker prav tam otroci prihajajo in odhajajo od verouka, obstaja velika
nevarnost prometne nesreče.
3. Zbiralne akcije odpadnega papirja se bodo odvijale vsak 1. četrtek v mesecu tako, da bo razred, ki bo
zbral največ papirja, ob koncu leta nagrajen. Torej bo to postalo razredno tekmovanje v zbiranju
odpadnega papirja.
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28. državno srečanje in tekmovanje DMG v Semiču – Milena Jurgec

26. in 27. 9. 2008 je na OŠ Semič v Beli krajini potekalo 28. srečanje
Društev Mladi gasilec. Na srečanju in tekmovanju so kot predstavniki
naše regije sodelovali učenci Gregor Kramar, Jure Sentočnik in Uroš
Jurgec. Tekmovanje je potekalo v teoretičnem znanju požarne preventive,
prve pomoči in poznavanju kraja, v praktičnem pa v vaji z vedrovko, prvi
pomoči in vezanju vozlov. Osvojili so 11. mesto in zlato priznanje, za kar
si zaslužijo iskrene čestitke.

Tehniški dan v devetem razredu - Polona Bastič

12. in 19. septembra letos smo za devetošolce izvedli 1. tehniški dan z
naslovom Analiza in planiranje prehrane.
Učenci so spoznali indeks telesne mase in razmišljali, ali imajo primerno telesno
težo. Obnovili so svoje znanje o hranilni in energijski vrednosti hrane in se
naučili to vrednost pri posameznem obroku tudi izračunati.
Na internetu so iskali smernice zdrave prehrane dojenčka, mladostnika in
starostnika ter spoznavali piramido zdrave prehrane.

Embalaža živil pa je učencem služila kot učni pripomoček, ko so spoznavali, kako morajo biti označeni
živilski izdelki.

Tekmovanje iz logike – Leonida Godec Starček

V petek, 26. septembra 2008, se je na naši šoli odvijalo šolsko tekmovanje v znanju iz  logike.
Tekmovanje je potekalo po pouku, udeležili pa so se ga učenci tretje triade.
Sodelovalo je 17 sedmošolcev, 12 osmošolcev in 17 devetošolcev.

Bronasto priznanje so osvojili naslednji učenci:

7. razred 8. razred 9. razred
Peter KUS, 7. b Barbara MELANŠEK, 8.c Neža ZEME, 9. b
Matic ŽVIŽEJ, 7. c Taja KUZMAN, 8. a Amadeja BELEJ, 9.c
Katja KOMPLET, 7.c Jernej GAČNIKAR, 8. a Nika ŠALOVEN, 9.c

Andrej OPRČKAL, 9.a
Žiga KRAJNC, 9. a
Timej VENGUT, 9. a
Patricija MAJGER, 9.a

Na državno tekmovanje so se uvrstili:

7. razred 8. razred 9. razred
Peter KUS, 7. b Barbara MELANŠEK, 8.c Neža ZEME, 9. b
Matic ŽVIŽEJ, 7. c Taja KUZMAN, 8. a Amadeja BELEJ, 9.c

Nika ŠALOVEN, 9.c

Čestitke tekmovalcem za dosežene lepe rezultate.
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Kam pa kam, kozliček – Maša Stropnik

Učiteljice in učitelj razredne stopnje vsako leto otrokom popestrimo prve šolske dneve z lutkovno
predstavo. Enako je bilo tudi letos. V avli naše šole sta nam člana gledališča Lutke Zajc odigrala lutkovno
predstavo Kam pa kam, kozliček?, ki je na zanimiv način pripovedovala o odnosih med otroki in odraslimi.
Igrica je otroke in odrasle naučila nekaj novega.

Prvi kulturni dan za sedmošolce – Ivanka Krajnc

24. septembra letos so imeli učenci 7. razredov kulturni dan. Rastem s knjigo, obisk Fotografskega ateljeja
Pelikan in Starega piskra Celje  je bila tema tega kulturnega dne. Učenci so to dopoldne preživeli v Celju.
Dve šolski uri so preživeli v Osrednji knjižnici Celje. Tukaj so se srečali s projektom Rastem s knjigo, ki ga
podpira Ministrstvo za šolstvo in šport, izvaja pa se v večini slovenskih osnovnih šolah v povezavi med
šolskimi in splošnimi knjižnicami. Vanj so vključeni učenci 7. razredov. Glavni namen projekta je dvig
bralne kulture, zato so tudi vsi učenci na kulturnem dnevu prejeli lepo knjižno darilo, in sicer knjigo Vrane,
katere avtor je Ervin Fritz. Učenci so mnogo zanimivega videli in izvedeli tudi v Fotografskem ateljeju
Pelikan ter Starem piskru. Zanimiv pa je bil tudi ogled zobozdravstvene zbirke v Muzeju novejše zgodovine
v Celju.

Naravoslovni dan osmošolcev – Edi Fidler

Ob koncu letošnjega septembra smo z osmošolci obiskali
živalski in botanični vrt v Ljubljani. V obeh smo imeli voden
ogled z razlago strokovnjaka, ki nam je predstavil nekaj
živali (plazilca, dvoživko, žužkojeda…), otroci pa so
opažanja zapisovali na delovne liste. Izobraževalnega dne
so se udeležili vsi učenci, imeli smo srečo z vremenom, le
odmerjen čas za ogled nam je prehitro minil.

Športni dan v 7. in 8. razredu – Igor Fenko

Tema prvega športnega dne, ki je bil 30. 9. 2008,  je bila atletika. Učenci so se pomerili kar v sedmih
atletskih disciplinah. Svoje sposobnosti so preizkušali v štirih tehničnih disciplina: skok v višino, troskok,
met žogice in suvanje krogle ter v treh tekaških disciplinah: tek na 60 m, tek na 1200 m in štafeta 4 x 150
m.
Tekmovanja so bila zanimiva in napeta, saj so učenci tekmovali tudi za točke za najboljši športni razred na
šoli. Veliko navijanja, spodbujanja tekmovalcev, sonca ter nasmejanih obrazov je povedalo, da so otroci na
športnem dnevu uživali in se zabavali.

Prostovoljno socialno delo – Irena Kalšek

Na naši šoli že četrto leto  poteka v okviru krožka RK skupina za prostovoljno socialno delo. V sodelovanju
z gospo Estero Štante učenci enkrat tedensko obiskujejo Špesov dom, kjer dobijo »začasnega dedka ali
babico«. Z njimi se pogovarjajo, igrajo družabne igre, hodijo na sprehode ali pa jim berejo. V lanskem
šolskem letu sem projekt prijavila na natečaj Mlado srce za nasmeh starejših,  ki ga je razpisal inštitut
Hevreka.  30. 9. 2008 smo na Festivalu za tretje življenjsko obdobjerejeli  prejeli zlato priznanje. Najbolj
vestno so krožek obiskovali naslednji učenci: Luka Grum, 7. a, Mateja Gobec Ribar, 9.,b,  Svit Okrožnik, 9.
b, Gašper Ribič, 9. b, Tadeja Stožir,  9. b in Urška Oprčakal, 9. b. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo s
svojim delom nadaljevali.
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Likovni natečaj Najlepša hiša v mojem kraju – Dušan Žgajner

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Ahitekturnim muzejem Ljubljana izvedlo v okviru projekta
Tedna arhitekture Slovenije in v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije likovni natečaj
Najlepša hiša v mojem kraju.
Z namenom informirati in ozaveščati javnost o pomenu arhitekture in večje kakovosti bivanja ter
vzpodbujanja občutka soodgovornosti in zavesti o pomenu dobre arhitekture, urejanja prostora in bivanjske
kulture pri vseh nas, je v Sloveniji prvič potekal od 15. do 22. 6. 2008 Teden arhitekture. V tem tednu so
potekale različne prireditve in bile odprte številne razstave. Sodelovalo je preko 600 učencev osnovnih šol
s svojimi likovnimi izdelki. Za sodelovanje so prejeli priznanje in simbolične nagrade tudi naši učenci: Janja
Ogrizek, 7. b, Jernej Led, 7. c, Katja Komplet, 7. c in Aleksandra Rošer, 8. a.

Šola za starše – Simona Žnidar

Zelo uspešno smo začeli tudi s Šolo za starše, ki jo je odprl Družinski inštitut Bližina, in sicer v četrtek,
2.10.2008. Veseli smo bili odziva staršev, ki so s svojo prisotnostjo in aktivnim vključevanjem v razpravo
pokazali, da se je  potrebno pogovarjati tudi o tem, kako se v družinah lotiti razgovorov o spolnosti in
spolnih spremembah. Delavnica se bo nadaljevala še v decembrskem srečanju, kjer pa bo večji poudarek
na spolnih zlorabah in posledicah le-teh. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako pomagati žrtvam
spregovoriti in kako jih zavarovati.
Naslednje srečanje Šole za starše bo v četrtek, 4. 12. 2008, ob 17.00 uri v učilnici za gospodinjstvo v OŠ
Vojnik.

Šolski sklad – Simona Žnidar

V tem šolskem letu smo že začeli z dvema zbiralnima akcijama, in sicer akcijo zbiranja odpadnega
papirja in odpadnih kartuš in tonerjev.
Za odpadne kartuše in tonerje smo podpisal sodelovanje s podjetjem Bitea d.o.o. , ki dela v projektu Eko
šol, v katerega se vključuje tudi naša šola.
Akcijo zbiranja odpadnega papirja bomo poskušali malo spodbuditi z medrazrednim tekmovanjem. Razred,
ki bo do konca leta zbral največ odpadnega papirja, bomo nagradili. Po sklepu Sveta staršev, se bodo v
akcijo aktivno vključili tudi  starši, ki bodo pomagali pri tehtanju.
V tekmovanje bodo vključeni vsi razredi šole  (tudi podružnice, ki sicer zbirajo papir zase).
Prva akcija, ki že šteje v tekmovanje, bo v četrtek, 23. 10. 2008, od 15.00 do 18.00 ure. Kontejner  in
tehtalna ekipa vas čakata na parkirišču pred OŠ Vojnik.
V času tehtanja papirja lahko pripeljete tudi odpadne tonerje in kartuše.

V okviru priprav na novoletni čas smo že začeli s pripravo osnutkov za voščilnice in koledarje, zato vas
obveščamo, da boste lahko od začetka decembra naprej kupili tiskane voščilnice in koledarje. Prodajali jih
bodo učenci, večje količine (za podjetja) pa lahko naročite pri gospe Simoni Žnidar (tel.78 00 555).

V okviru oddelčnih skupnosti prve in druge triade in oddelkov podaljšanega bivanja že potekajo priprave na
prednovoletni bazar, na katerem bomo prodajali drobna darilca, ki jih bodo izdelali naši učenci.

Zaslužek od vseh akcij gre v šolski sklad. V informatorju Vojč poroča vas bomo tako kot lani redno
obveščali o načrtih porabe sredstev, nakupih ipd.
V lanskem šolskem letu smo enkrat že pobrali prostovoljne prispevke staršev v šolski sklad. Do konca
oktobra 2008 bomo ponovno pobirali prispevke v višini 5 evrov na učenca. Prosimo vas, da sprejmete
akcijo s podporo, saj lahko na ta način izpeljemo številne projekte, v katere lahko vključimo čim več otrok,
ki bi se sicer zaradi prevelikega finančnega prispevka staršev, ponujenega ne mogli udeležiti.
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Regresirana prehrana – Irena Kalšek

Za letošnje šolsko leto nam je Ministrstvo za šolstvo in šport odobrilo 253 brezplačnih malic. Za pomoč pri
plačilu malice je zaprosilo 242 učencev, 36 pa  pri plačilu kosila. Nekaj vlog je še vedno nepopolnih, zato
čakamo na njihovo dopolnitev, saj bomo šele nato lahko dokončno razdelili sredstva.

DOGODKI POŠ NOVA CERKEV

Prvi šolski dan - Sabina Penič

Prvega septembra letos smo se na naši šoli razveselili 13 prvošolcev, ki so že ob prihodu preizkusili naša
nova igrala ob šoli, na katera smo zelo ponosni. Nadaljevali smo s kratkim kulturnim programom, v katerem
so sodelovali otroci višjih razredov in z zgodbico o medvedku, ki je šel prvič v šolo. Otroci so prisrčno
ugotovili, da je ena in ena 11, dve in dve pa 22. Vodja naše podružnice, ga. Ida Grobelnik, je prvošolce in
njihove starše prijazno nagovorila, pomočnica ravnateljice, ga. Olga Kovač, pa jih je slavnostno sprejela v
šolsko skupnost ter jim ob tej priložnosti podelila diplome. Nazadnje smo upihnili svečke in se posladkali s
slastno torto ge. Cilke Božnik. Naša skupna želja je, da bi se prvošolci v naši sredini dobro počutili in čim
več naučili.

Policist na obisku - Sabina Penič

V mesecu septembru se je odzval našemu povabilu policist, g. Danilo Ungar. Seznanil nas je o nevarnostih
v prometu in najpogostejših napakah, ki jih delamo otroci in odrasli. Obdaril nas je z odsevnimi trakovi in
balončki ter nas povabil k sodelovanju nagradne igre. V ta namen nam je prinesel še prometno
pobarvanko, ki jo sedaj pridno barvamo in ob njej utrjujemo znanje o prometni varnosti. Drugošolce pa je
pospremil na poti k verouku in jih opozoril, kje morajo biti še posebej previdni.

Naravoslovni dan v 1. razredu - Sabina Penič

V drugi polovici septembra smo izvedli prvi naravoslovni dan s temo Zdravi zobje – lep nasmeh in v goste
povabili go. Karlino Praprotnik, ki nas je ob prikupni zgodbici o medvedku Šapiju seznanila z zdravo
prehrano in pravilni zobni higieni. Spoznali smo tabletko za kontrolo čistosti zob in se praktično učili
pravilnega umivanja zob. Pridobljeno znanje smo utrdili in narisali. Vključili smo se v tekmovanje za čiste
zobe ob zdravi prehrani in se odločili, da bomo zmagali. Za prijetno dopoldne se ge. Karlini Praprotnik
najlepše zahvaljujemo.

Grajska nedelja na gradu Lemberg – Ida Grobelnik

V nedeljo, 7. 9. 2008,  je folklorna skupina tretješolcev zaplesala na grajski prireditvi. Plesalce je s
harmoniko spremljal Tomaž Jakop. Prvošolci so razstavili svoje viteze, učenci OPB pa so obiskovalcem
podarili »grajske ogrlice«.

Bilo je nekoč – Ida Grobelnik

30. 9. 2008 smo drugošolci na turistični kmetiji Soržev mlin
doživeli kanček preteklosti. Gospod Oton nas je popeljal po 200
let stari (obnovljeni) hiši in nam predstavil življenje v preteklosti.
Zakuril je tudi  v krušno peč, v stari kuhinji pa nam pripravil
odličen zeliščni čaj.

Veseli smo, da pri Sorževih še ohranjajo slovensko dediščino.
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Prvi športni dan – Ida Grobelnik

17. septembra letos smo se odpravili na pohod po vaseh naše krajevne skupnosti.  Pot nas je vodila skozi
Vizore, Landek in Vrbo do sosednje občine Dobrna. Ustavili smo se na farmi nojev,  na cilju pa si privoščili
dober sladoled. Preživeli smo čudovito jesensko dopoldne.

Naravoslovni dan – Ida Grobelnik

Drugošolci smo imeli sredi letošnjega septembra prvi naravoslovni dan. O pomenu zdrave prehrane za
naše zobe nas je preko pravljice in ob slikovnem gradivu o tem nedvomno prepričala ga. Karolina
Praprotnik iz ZD Celje.

Dnevi evropske kulturne dediščine –
Ida Grobelnik

V soboto, 27. 9. 2008, smo si v
Sorževem mlinu ogledali razstavo o
Trubarjevem življenju in njegovem delu.
Praznovanje 500-letnice rojstva velikega
Slovenca smo počastili s kulturnim
programom, ki so ga pripravili tretješolci
in harmonikar Tomaž Jakop.

DOGODKI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Zbiralna akcija – Marjana Pikelj

V mesecu septembru smo izvedli našo prvo zbiralno akcijo starega papirja. Tudi tokrat so bili otroci in
njihovi starši zelo prizadevni.

Prvi šolski dan – Monika Dimec

Prvi šolski dan je bil za naše prvošolčke zares nekaj posebnega. Ob pomoči gospe ravnateljice jih je bilo v
šolsko skupnost letos sprejetih kar 11. Učenci gledališkega krožka so odigrali igrico Medvedek Miha gre v
šolo ter tako razveselili prvošolčke in njihove starše. Otroci so dobili darilca, na koncu pa so se posladkali s
slastno tortico. Upam, da jim bo prvi šolski dan ostal v lepem spominu.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

Prvi šolski dan – Nataša Potočnik

Prvi september je bil prav poseben dan za naše prvošolce. Učenci četrtega in petega razreda so jim zapeli
pesem, nato pa sta petošolki Katja in Maša prikazali, kako se v šoli ne smemo obnašati. Ob pomoči gospe
Stanke Štravs sta svoje vedenje popravili in se spomnili  pravil lepega vedenja in prijaznosti v šoli. Ob
koncu so se vsi učenci pogostili s tortico.

Športni dan – Nataša Potočnik

18. 9. 2008 je na naši šoli potekal 1. športni dan. Učenci so tekmovali po razredih, in sicer v treh
disciplinah: skok v daljino, met krogle in kros. Vsi so se zelo trudili doseči dobre rezultate, najboljši učenci
pa so prijeli diplome.

Mednarodni projekt » Mirno more »  - Naša Potočnik

S tremi devetošolci OŠ Vojnik smo se od 15. do 20. 9. 2008 udeležili projekta doživljajske pedagogike
Mirno more v Biogradu na morju na Hrvaškem. Na tem projektu, ki je namenjen otrokom iz raznih socialnih
skupin, smo se veliko družili, igrali, se kopali, zabavali, predvsem pa se učili veščin medsebojnega
razumevanja in sprejemanja. Učence je najbolj navdušilo jadranje in preživljanje časa v marinah, kjer so
vneto lovili ribe in se zabavali. Vsak se je lahko preizkusil v krmarjenju jadrnice. Udeležbo na projektu so
podprli sponzorji, za kar smo jim izjemno hvaležni, obenem pa jih prosimo, da nas podprejo tudi prihodnje
leto, saj je tovrstno druženje izredno pomembno za otroke.

Naši sponzorji so bili: Selmar,
Kapitol, Vigrad, CMC Celje,
Fegy, Isar, Aldeks, Prevozi
Pfeifer in Jani Podbreznik.
Hvala.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: 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. Bilo jih je zares veliko. Ker v tem mesecu praznujemo teden otroka,
smo za naše učence pripravili precej dejavnosti, pri katerih so se veselili in radostili.
Prijetno branje vam želim.

Srečanje s pesnikom Tonetom Pavčkom – Ivanka Krajnc

»Deklica draga, tiha in mila,
si poleg pesmice svoje naslov mi pustila?
Med dolenjskimi griči jo bom v miru prebral
in od tam ti pozdrave poslal…« T. Pavček

S temi verzi, ki jih je pesnik Tone Pavček kar iz rokava stresel in namenil naši učenki
Katarini Ograjšek, se je zahvalil za darilo oziroma pesem, ki mu jo je podarila.  S
Katarino Ograjšek, pridno pesnico naše šole, sva se 1. 10. 2008 v Celju v Mladinski
knjigi udeležili praznovanja pesnikovega 80. rojstnega dne.
Veder, čil, nasmejan in humoren pesnik je predstavil svojo novo pesniško zbirko,
obiskovalcem pa zaupal tudi marsikatero iskrico iz svojega življenja, ki je ni mogoče
prebrati še v nobeni knjigi.
Srečanje s pesnikom je bilo izjemno zanimivo, prepričana pa sem, da za našo Katarino
tudi nepozabno.

Športni dan v 6. in 9. razredu – Igor Fenko
Tema prvega športnega dne, ki je bil 1. 10. 2008,  je bila atletika. Učenci so se pomerili kar v sedmih atletskih
disciplinah. Svoje sposobnosti so preizkušali v štirih tehničnih disciplina: skok v višino, troskok, met žogice in suvanje
krogle ter v treh tekaških disciplinah: tek na 60 m, tek na 1200 m in štafeta 4 x 150 m.
Tekmovanja so bila zanimiva in napeta, saj so učenci tekmovali tudi za točke za najboljši športni razred na šoli.

Uspešen začetek ŠKL – Robert Suholežnik
V letošnjem letu je naši šoli žreb dodelil ekipe iz Šoštanja, Šentjurja in Velenja. V prvem krogu se je naša šola pomerila
na domačem parketu z novinko v tem tekmovanju, in sicer OŠ Šoštanj. Uspešnejša je bila naša šola, saj je premagala
nasprotnico z rezultatom 50 : 35. Čestitke vsem igralcem in igralkam!
Vse učenke petih, šestih in sedmih razredov, ki bi se želele priključiti vadbi košarke, ste vljudno vabljene.

Ekipa  ŠKL OŠ Vojnik še vedno neporažena – Robert Suholežnik
V drugem kolu ŠKL-ja, ki se je odvijal 23. oktobra letos, se je naša šola v gosteh pomerila z OŠ Franja Malgaja Šentjur.
Z uspešno igro deklic in dečkov je zabeležila drugo zmago z rezultatom 36 : 60 in po drugem kolu vodi v naši skupini.
12. novembra gostimo ekipo iz Velenja, kamor ste vabljeni vsi k športnemu navijanju.

Področno ekipno atletsko prvenstvo za osnovne šole -  Urša Burja-Žnidaršič
V torek, 7. 10. 2008, se je naša šola udeležila ekipnega atletskega tekmovanja v  Celju. Naši učenci so nastopili v vseh
disciplinah programa. Na vsako disciplino so bili prijavljeni dva do trije učenci, za skupni rezultat pa sta štela dva boljša
rezultata.
Nastopi in uvrstitve naših učenk:

Tek na 60 m:                                     Tek na 300 m: Tek na 1000 m:
VODIŠEK ŠPELA - 16. mesto KOŠAR NAJA - 3. mesto                   ROJC MAJA - 7. mesto
VOZLIČ ANA - 18. mesto ŽGAJNER JERNEJA - 10. mesto LAVBIČ JANJA - 14. mesto
SELČAN ULA - 21. mesto MAJCEN NINA -  7. mesto KOŠAR URŠKA - 17. mesto

Skok v višino: Skok v daljino:
OGRAJŠEK KATARINA - 14. mesto ŽERJAV MOJCA - 3. mesto
ŠALOVEN NIKA - 16. mesto SLAPNIK LUCIJA - 10. mesto
ROŠER ALEKSANDRA -21. mesto ŠPEGLIČ LUCIJA - 18. mesto

Met žogice: Suvanje krogle:
RANČIGAJ ANA MARIJA -  5. mesto ŠTANTE ANA-MARIJA - 12.  mesto
GRAČNER REBEKA -  8. mesto KRAŠOVEC SONJA - 23. mesto
PILIH ALJA - 13. mesto ŠKORC MAJA -   27. mesto

Štafeta 4 x 100 m: Vojnik I. - 8.
mesto, Vojnik II. – 13. mesto.

Skupno je ekipa učenk OŠ
Vojnik osvojila 3. mesto  med
12. sodelujočimi šolami.
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Na isti dan so potekala atletska tekmovanja tudi drugod po Sloveniji. Po doseženih rezultatih pa je naša šola na 31.
mestu od 173. sodelujočih.

Nastopi in uvrstitve naših učencev:
Tek na 60 m:                                     Tek na 300 m: Tek na 1000 m:
HROVAT MATIC -    4. mesto ŠKOFLEK ŽIGA -  14. mesto SIMONIČ DOMEN -  11. mesto
SENTOČNIK JURE - 25. mesto PANGERL ŽIGA -  19. mesto KUGLER DAVID - 30. mesto
KORENAK DAVID - 31. mesto PUŠNIK NIK - 31. mesto

Skok v višino: Skok v daljino:
VIVOD NACE - 21. mesto PREVC TIMOTEJ - 25. mesto
KRAMAR GREGA - 27. mesto KRAJNČAN URH - 30. mesto

Met žogice: Suvanje krogle:
FIDLER TILEN - 18. mesto GUZEJ ALJAŽ - 7. mesto
KAČIČNIK JAN - 31. mesto                 SUHOLEŽNIK MATIC - 8. mesto
KAMENIK JANI -  33. mesto KUZMAN TADEJ - 18.mesto

Vsem iskrene čestitke.

Zbiralna akcija hrane za pse in mačke – Mojca Guček
Od 6. do 10. oktobra 2008 je na OŠ Vojnik na razredni stopnji potekala zbiralna akcija hrane za pse in mačke za
zavetišče za živali Zonzani. Zbiralno akcijo smo organizirali učenci četrtih in petih razredov oddelka podaljšanega
bivanja. Tako smo obeležili svetovni dan živali, ki je 4. oktobra.

Teden otroka v oddelkih podaljšanega bivanja – Mojca Guček
Teden otroka, ki je letos potekal od 6. do 10. oktobra 2008, smo se spomnili tudi v oddelkih podaljšanega bivanja. V
ponedeljek smo pripravili čajanko, v sredo smo se družili ob športnih igrah, ostale dni pa so potekale ustvarjalne
delavnice, in sicer slikanje na steklo ter izdelovanje živali iz kostanja in zobotrebcev.

Jesenski pohod in kostanjev piknik – Urška Agrež, Milanka Kralj
V sredo, 15. oktobra, so se člani planinskega krožka 2. in 3. razreda podali na drugi planinski pohod. V toplem
jesenskem popoldnevu jih je pot vodila po okoliških in v jesenske barve odetih gozdovih do Dobrotina. Tam so jih
pričakali prijazni domačini ter jim postregli s kuhanim in pečenim kostanjem. Okrepčali in posladkali so se, nato pa se s
prijetnimi vtisi podali proti šoli, kjer so jih čakali starši. Zahvaljujemo se gostoljubni družini Kunaj, ki je planince  prijazno
sprejela, gospe in gospodu Kralj pa za skrbno pripravljen kostanj.

Devetošolci  v Prekmurju – Nika Šaloven, 9. c
V sredo, 15. 10.  2008,  smo se devetošolci odpravili na ekskurzijo v Prekmurje. Prvi postanek smo napravili v
Radencih, kjer smo si ogledali zdravilišče s termalnim izvirom. Opazili smo številne mostove, ki so bili speljani čez rečne
mrtvice ali okljuke Mure. Končno smo dospeli do Otoka ljubezni v Ižakovcih. Ime je dobil po prepovedani ljubezni med
bogatim plemiškim dekletom in revnim fantom. Tu smo si ogledali plavajoči mlin na Muri in se peljali z brodom. To je za
domačine edina možnost prečkanja Mure. Ta reka ločuje tudi pokrajini Prekmurje in Prlekijo.
Po kosilu smo si v Selu ogledalo rotundo svetega Nikolaja, ki je nastala že v 13. stoletju. Zgrajena je iz opeke in pokrita
s skodlami. Njena posebnost je, da je ta cerkvica okrogle oblike. Poleg cerkvice pa sta bila zvona želja, na katera smo
lahko pozvonili. Za rotundo smo si ogledali še cerkev bele golobice, ki jo je oblikoval naš znameniti arhitekt Jože
Plečnik. Ustavili smo se še v Filovcih in si ogledali značilno panonsko hišo in lončarja pri delu. Tu žgejo glinaste izdelke
v zaprti kopasti peči. Tipični lončarski izdelek je putra (lonec črne barve), ki je služil za prenašanje vode. Pred koncem
ekskurzije pa smo si v Veliki Polani ogledali še rojstno hišo slovenskega pisatelja Miška Kranjca. Velika Polana pa je
znana tudi kot slovenska vas štorkelj. Po napornem in poučnem dnevu smo se utrujeni vračali domov.

Tehniški dan v 6. razredu - Petra Strnad
V četrtek, 2. 10. 2008, je  za šestošolce potekal prvi tehniški dan z naslovom  Varno v svet prometa. Učenci so se ob 8.
uri zbrali v jedilnici naše šole, kjer jim je svoje delo na področju preventive v prometu predstavil  policist. V naslednjih
štirih urah pa so delali po delavnicah, kjer so spoznavali prometne znake in jih tudi izdelovali. Vsak učenec je izdelal štiri
prometne znake in jih predstavil sošolcem.

Tehniški dan v 7. razredu - Petra Strnad
24. 10. 2008 je za sedmošolce potekal prvi tehniški dan z naslovom Les. Potekal je štiri šolske ure. Učenci in učenke so
delali po delavnicah, kjer so spoznavali lastnosti lesa, stroje in orodja, ki se potrebujejo pri obdelavi lesa. Spoznali so
tudi poklice v lesarstvu ter izdelali uporaben izdelek.

Štafeta 4 x 100 m: Vojnik I. - 9.
mesto.

Skupno je ekipa učencev OŠ
Vojnik osvojila 12. mesto. Po
dosežnih rezultatih pa so fantje
osvojili 67. mesto med 166.
sodelujočimi.
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Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič
V tem šolskem letu je svoje biološko znanje na 5. tekmovanju za Proteusovo priznanje preizkušalo 22 učencev in učenk
iz 8. in 9. razreda.  Tema je bila Netopirji Slovenije.
Nivo bronastega Proteusovega priznanja je doseglo 11 učencev in učenk.
Največ točk so pri preverjanju znanja o netopirjih dosegli: Domen Simonič, 8. a, Nina Majcen, 9. b, Jernej Gačnikar, 8.
a, Aleksandra Rošer, 8. a in Katarina Žlavs, 8. a. Navedeni učenci so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 5. 12.
2008.
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za odlične rezultate.

1. tehniški dan v 8. razredu – Polona Bastič
Tehniški dan je potekal na temo konzerviranje živil. Učenci so teoretično in praktično spoznali, kako lahko živilom
podaljšamo rok uporabe.
Tako smo pripravili limonin sirup, kuhali grozdno marmelado, pripravljali jušno zelenjavo za zamrzovanje in sušili krhlje
jabolk.

2.  tehniški dan v 8. razredu – Polona Bastič
Ta dan se je vsebinsko navezoval na prvi tehniški dan. Obiskali smo podjetje Celjske mesnine. Prijazno so se odzvali in
nam pokazali del svoje proizvodnje, kjer poteka predelava mesa v različne izdelke. Tako smo od blizu videli, kako
poteka industrijsko konzerviranje mesnih izdelkov.
Ogled smo zaključili z izpolnjevanjem delovnih listov in degustacijo okusnih hrenovk.

Evropski teden mobilnosti - Polona Bastič
Od 16. do 22. 9. 2008 je potekal Evropski teden mobilnosti  pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Učenci 6. c
razreda so se skupaj z razredničarko Polono Bastič odločili, da bodo pri tem sodelovali na prav poseben način.
Ena izmen aktivnosti je bila izpolnjevanje posebnega anketnega lista, ki ga je vsak učenec izpolnil doma s pomočjo
svojih staršev. Anketni list je vseboval vprašanja o količini kilometrov, ki jih družina učenca prevozi na dan in na teden
ter o količini izpustov CO2, ki jih s tem spustijo v okolje.
Na koncu smo podatke zbrali in ugotovili, da so naše družine glede na prevožene kilometre v enem tednu izpustile v
zrak 811kg CO2, kar bi v enem letu znašalo 42 ton omenjenega plina, ki danes povzroča segrevanje našega ozračja.
Številke so zares velike in prišli smo do zaključka, da bi kdaj po opravkih lahko odšli peš ali s kolesom.
Podatke smo poslali na Ministrstvo za okolje in prostor in od njih dobili priznanje ter zahvalo za sodelovanje. Ta velja
tudi staršem učencev 6. c, ki so vestno beležili kilometre.

Nastop v Banki Celje – Emilija Kladnik Sorčan
Kot vsako leto smo tudi v tem oktobru prispevali kulturni program na tradicionalnem srečanju upokojencev banke Celje.
Tokrat sta našo šolo s pesmijo in glasbili uspešno zastopali učenki Mojca Žerjav in Nika Šaloven z mentorico Emilijo
Kladnik Sorčan.

Teden otroka: Mi 'mamo se fajn - Barbara Ojsteršek Bliznac
Tudi na Osnovni šoli Vojnik smo obeležili teden otroka, ki je potekal od
6. do 9. oktobra. V tem času so potekale različne dejavnosti in
delavnice, namenjene otrokom. Prav poseben dan pa je bil četrtek, ko
so smo imeli pouka prost dan. Dan, poimenovan »Mi 'mamo se fajn«,
je dan, ko šola postane zabavna, tokrat pa nam je jesensko vreme
postreglo tudi s soncem in nam pričaralo še posebno čudovito vzdušje.
Učenci višje stopnje so se ta dan lahko odločili sami, kaj bodo počeli.
Nekateri so izbrali športne dejavnosti, od nogometa, odbojke, košarke,
tenisa do badmintona, drugi so se priključili kakšni ustvarjalni delavnici.
Pekli so okusno pecivo, pripravljali sadno kupo s smetano, kar so nato
razdelili med sošolce.
Učenci nižje stopnje so prvi dve šolski uri ustvarjali v raznih
delavnicah, ki so potekale na temo jeseni. Izdelovali so gozdne živali, pripravili dramatizacijo pravljice, izdelovali makete
… Nato pa jih je obiskala sproščena in nasmejana Romana Krajnčan, ki je otroke dvignila na noge in jim pripravila
nepozaben koncert.
Poleg vsega pa so se učenci razveselili tudi šotora na igrišču ob šoli, kjer so se zanje pripravljale najrazličnejše dobrote.

Naravoslovni dan v 7. razredu – Tatjana Hedžet
1. oktobra 2008 so učenci 7. razredov obiskali botanični vrt v Hočah pri Mariboru, ki je last Fakultete za kmetijstvo
Maribor.
Botanični vrt prikazuje tujo in domačo floro, zlasti značilnosti in posebnosti Pohorja in severovzhodne Slovenije.
Učenci so si ogledali poleg predstavnikov domače flore še predstavnike dreves, grmov, trajnic, zdravilnih in vodnih
rastlin tudi z drugih kontinentov (Azije, Afrike, Amerike in Avstralije). Pri tem so imeli strokovno vodenje in razlago.
Posebej zanimiva so bila mamutova drevesa, ki so med najstarejšimi in največjimi v Sloveniji. Največje deblo obsega
kar 8 m.
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Naravoslovni dan v 6. razredu – Tatjana Hedžet
Prvi naravoslovni dan za šestošolce je potekal na OŠ Vojnik. Delo je potekalo v treh delavnicah.
V prvi so učenci spoznali mikroskop, se naučili mikroskopirati pa tudi, kako se pripravi preparat za mikroskopiranje.
V drugi delavnici so učenci spoznavali semena žitaric, jih opazovali, razlikovali, opisovali in spoznavali njihove
posebnosti.
V tretji so učenci spoznavali poljščine, opazovali njihove korenine, stebla, liste in cvetove. Ugotavljali razlike in
podobnosti ter poljščine razvrščali med enokaličnice in dvokaličnice.

EKOŠOLA – Tatjana Hedžet
V letošnjem šolskem letu smo se na naši šoli odločili za vpis v slovensko ekošolo.
V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje "EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA"in poteka v okviru društva "DOVES -
Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije".
Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno
izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje - Foundation for Environmental Education -
FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje.

Prednosti programa ekošole kot načina življenja so:
- okoljsko izobraževanje postane del ciljev in vsebin vsakega šolskega predmeta;
- celostno prepoznavanje in reševanju okoljskih problemov;
- vključevanje v program oblikuje pri mladih državljansko kulturo in gradi samozavest;
- izboljšanje medsebojnih odnosov v šoli in okolici;
- mladi ob okoljskih dejavnostih razvijajo kreativnost, inovativnost in oblikujejo ter izmenjujejo nove ideje;
- učenci in dijaki se vključujejo v demokratično odločanje pri reševanju okoljskih problemov na lokalnem in državnem
nivoju;
- povezovanje med mladimi Evrope in drugih držav.

V letošnjem šolskem letu bomo:
· ločeno zbirali odpadke   (odpadni papir in izrabljene baterije, tonerje, kartuše, mobilne aparate-permanentno);
· podrobno obdelali tematski sklop: VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA;
· se ozaveščali o pomenu prometne varnosti;
· sodelovali na različnih likovnih natečajih;
· izvedli EKO dan;
· skrbeli za urejenost šolskih prostorov in okolice;
· izvedli EKO BRALNO ZNAČKO;
· sodelovali z različnimi inštitucijami..

Z delom na področju ekošole bomo pripomogli k uresničevanju naše vizije,
LDN šole in razvijanju strpnih in dobrih medsebojnih odnosov. V projektu
ekošole sodelujejo vsi učenci šole, vsi zaposleni, starši učencev in krajani ter
predstavniki občine Vojnik. ekokoordinatorica na šoli je gospa Tatjana Hedžet.

Poklicna orientacija za devetošolce – Irena Kalšek
21.10. 2008 so  učenci devetega razreda obiskali Šolski center Celje,
kjer so se udeležili delavnic na temo spoznavanja poklicev in si ogledali šolo.

Državno tekmovanje v znanju logike – Leonida Godec Starček
Državno tekmovanje v znanju logike za osnovnošolce je potekalo v soboto, 18. oktobra 2008, na 22-ih šolah po
Sloveniji, za nas na OŠ Hudinja.
Udeležili so se ga Matic ŽVIŽEJ in Peter KUS iz 7. razreda, Barbara MELANŠEK in Taja KUZMAN  iz 8. razreda  ter
Neža ZEME, Nika ŠALOVEN in Amadeja BELEJ iz 9. razreda.
Naloge so bile letos zelo zahtevne in pretrd oreh za osvojitev odličja.
Tekmovalci pa si kljub temu zaslužijo pohvalo za uvrstitev na tekmovanje in prizadevne priprave.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Simona Žnidar
Prva akcija zbiranja odpadnega papirja po novem sistemu (tehtanje na razred) je potekala v
četrtek, 23. 10. 2008.
Zbrali smo 4687.5 kg odpadnega papirja in tako rešili pred uničenjem kar nekaj dreves.
Pri tehtanju so poleg učencev in delavcev šole sodelovali tudi starši, in sicer gospa Alenka
Đorđevič, gospa Mateja Mušič in  gospod Janko Gorenšek. Za podporo uspešni akciji in
pridno delo se jim v imenu učencev in delavcev šole zahvaljujem.
Pri tem tehtanju so največ papirja prinesli učenci in starši iz 3. c , sledijo pa jim učenci 4. a,
na tretjem mestu pa so učenci 5. b. Količine zbranega papirja po oddelkih lahko sproti
spremljate na oglasni deski skupnosti učencev pri glavnem vhodu v šolo.
Naslednja akcija bo 6. 11. 2008 od 16.30 do 17.30 ure pred glavnim vhodom v OŠ Vojnik.
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Medsebojna učna pomoč – Irena Kalšek
V redovalnicah se že pojavljajo prve ocene. Nekateri učenci imajo težave in bi rabili pomoč pri učenju, zato smo tudi
letos v okviru krožka RK organizirali medsebojno učno pomoč. Starši, ki želite, da se vaš otrok vključi v to obliko učenja,
pokličete na številko 7800-554 .

Naravoslovni dan v 5. razredu – Lidija Vrečko
Učenci 5. razredov OŠ Vojnik in POŠ Socka, Nova Cerkev in Šmartno so 2. 10. 2008 imeli naravoslovni dan. Odpeljali
so se v Velenje do Muzeja premogovništva. Sprejeli so jih prijazne vodnice in vodniki. V podzemlje so se učenci lahko z
dvigali spustili šele, ko so si oblekli rudarske halje in na glave poveznili rudarske čelade. Z zanimivo in slikovito razlago
so spoznavali, kako težko je bilo nekdaj »knapovsko« življenje. Za marsikaterega rudarja pa je bilo njegovo delo tudi
usodno. Učencem je bila všeč tudi vožnja s podzemnim vlakcem. Na koncu poti, a še vedno 165 m pod zemljo, pa so
vse pogostili z rudarsko malico. Na površju so si učenci lahko kupili nekaj spominkov in se nato z lepimi vtisi odpeljali
domov.

Komemoracija v Vojniku – Gregor Palčnik
V petek, 24.10., je pri spomeniku NOB v Vojniku potekala občinska komemoracija, na kateri je sodelovala tudi naša
šola. Po položitvi vencev je zbran nagovoril vojniški župan gospod Podergajs. Sledil je krajši kulturni program, v
katerem je sodeloval šolski pevski zbor in recitatorska skupina. Z besedami zahvale je komemoracijo zaokrožil
predsednik zveze borcev.

VZORNI UČENCI v mesecu septembru in oktobru

7. a Luka Grum – za zlato priznanje za prostovoljno socialno delo;

7. b Ana Lucija Župnek – za nastop na komemoraciji; Katarina Tadina – za nastop na komemoraciji;

8. a Ula Selčan – za vzorno vodenje tajniškega dela v oddelčni skupnosti; Katarina Žlavs – za vzorno opravljanje dela
blagajnika v oddelčni skupnosti in za doseženo bronasto Proteusovo priznanje in za uvrstitev na državno tekmovanje iz
znanja biologije; Domen Simonič, Jernej Gačnikar, Aleksandra Rošer – za doseženo bronasto Proteusovo priznanje
in za uvrstitev na državno tekmovanje iz znanja biologije; Lucija Dolšek – za doseženo bronasto Proteusovo priznanje;
Gregor Kramar – za uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju DMG;

8. b Domen Gobec – za doseženo bronasto Proteusovo priznanje;

8. c Barbara Melanšek  in Veronika Pirman – za izjemno prizadevnost na kulturnem dnevu »Mi mamo se fajn«; Matic
Suholežnik – za doseženo 4. mesto v suvanju krogle na regijskem tekmovanju;

9. a Matic Zakonjšek in Patricija Majger– za doseženo bronasto Proteusovo priznanje;
Blaž Doler – za uspešen nastop na komemoraciji;

9. b Nina Majcen - doseženo bronasto Proteusovo priznanje in za uvrstitev na državno tekmovanje iz znanja biologije;
Janja Lavbič, Sara Razgoršek- za uspešen nastop na komemoraciji; Sara Razgoršek – za doseženo bronasto
Proteusovo priznanje; Svit Okrožnik – za  pomoč pri zbiralni akciji odpadnega papirja in zlato priznanje za prostovoljno
socialno delo; Mateja Gobec Ribar, Gašper Ribič, Tadeja Stožir in Urška Oprčkal– za zlato priznanje za prostovoljno
socialno delo;

9. c Nika Šaloven – za doseženo bronasto Proteusovo priznanje, dobro pripravljene prispevke za naravoslovni dan v
Prekmurju in uspešen nastop v Banki Celje; Mojca Žerjav – za uspešen nastop na komemoraciji in v Banki Celje; Tilen
Fidler – za uspešen nastop na komemoraciji; Jure Sentočnik – za uspešno tekmovanje na državnem tekmovanju
DMG;

Športna ekipa učenk letnik 1994 in mlajše – za osvojeno 3. mesto na področnem ekipnem prvenstvu v atletiki.
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DOGODKI POŠ NOVA CERKEV

Teden otroka – Ida Grobelnik
Otroci so ustvarjali v likovnih in tehniških delavnicah na temo »tetka
jesen«.
Pomerili so se tudi v športnih aktivnostih in za  uspešno sodelovanje vsi
prejeli kolajno »športnik vojč«.

Kostanjev piknik – Ida Grobelnik
16. oktobra smo odšli na pohod k Langerškovim na Rožni vrh. Po dobri uri hoje se nam je zelo prilegla jesenska
pojedina, in sicer slastno pečen kostanj ter bučnice. Za okusno malico sta tudi tokrat poskrbela nadvse gostoljubna
gospa Frančiška in gospod Franci Podgoršek.

Ob mesecu požarne varnosti – Ida Grobelnik
Gasilci PGD Nova Cerkev so 21. oktobra preverili, kako hitri smo pri
evakuaciji. Bili so zadovoljni, saj smo šolo izpraznili zelo hitro in brez
panike. Predstavili so nam  najsodobnejšo cisterno, ki je resnično
vrhunsko opremljena.

Komemoracija – Ida Grobelnik
Pri spominskem obeležju NOB smo se s kulturnim programom, cvetjem in prižganimi svečkami poklonili  padlim
borcem.

Razstava »Moja knjiga« - Ida Grobelnik
Odzvali smo se povabilu Turističnega društva in z likovnimi izdelki dopolnili njihovo razstavo na temo »Moja knjiga«. Pri
postavitvi razstave je pomagala gospa Sabina Penič.

Kako se uspešno učiti - Petra Ofentavšek
Na željo nekaterih staršev sem v mesecu oktobru izvedla predavanje na temo Kako se uspešno učiti. Otrokom in
staršem sem predstavila metode in tehnike učenja ter pripravo prostora za učenje. Starši so reševali tudi vprašalnike, ki
jih je zastavila specialna pedagoginja gospa Špela Operčkal in z njimi ugotavljali, kateri tipi učenja bi bili za njihove
otroke najbolj uspešni. V mesecu januarju bodo imeli možnost tudi individualnega razgovora s specialno pedagoginjo in
tako izboljšali metode in tehnike učenja. Prijeten klepet smo ob vprašanjih in odgovorih nadaljevali pozno v popoldan.
Predavanje smo si popestrili s kavo in doma pečenim pecivom, ki so ga nekateri prinesli s seboj.

Podaljšano bivanje – Suzana Jelenski, Suzana Mlakar
V mesecu septembru in oktobru smo v podaljšanem bivanju počeli marsikaj zanimivega.
Izdelovali smo različne izdelke iz naravnih materialov in večkrat obiskali bližnji gozd. Naši izdelki krasijo očesno
ambulanto v Celju.
Spoznavali  smo delo in življenje Primoža Trubarja ter natisnili pravi Abecednik. Tekmovali smo v jesenskem kvizu,
pripravili pravo čajanko, kjer smo prijetno klepetali ob čaju in piškotih. Skupaj  pa smo izdelali tudi strašilo, ki
nas opazuje pri igri na  igralih ter krasi šolsko dvorišče.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

Teden otroka – Pastirčkov piknik – Nataša Potočnik
Pastirčkov piknik smo letos priredili prvič. Imeli smo se super.
Gospa  Stanka Štravs je učence razdelila v tri skupine.
V prvi skupini so učenci izdelali strašilo, v drugi  so se igrali pastirčkove igrice.
V tretji skupini so otroci rezali  sadje in zelenjavo in to nato spekli. Medtem sta dva gospoda pekla kostanj.
Potem so se skupine zamenjale in vsaka je naredila svoje strašilo, nato pa se igrala še pastirske igre. Te so bile zelo
zanimive.

Dan pri družini Šeško – Nataša Potočnik
Vsako drugo leto nas družina Šeško iz Socke povabi na obisk
njihovega konjeništva. Tudi letos je bilo zelo zanimivo.
Dan se je začel tako, da  je gospa Eva Šeško  razdelila učence v tri
skupine. Prvi skupini je bilo ime Genij, drugi Grom, tretji pa  Muca.
Gospa Šeško  je učencem  razdelila teste, ki so jih morali pravilno
rešiti. Potem so šli jezdit konje. Navodilo je zahtevalo, da so morali
učenci s košare vzeti jabolko, se
čimprej spraviti na konja, potem pa jezditi do košare. Jabolko so
morali prinesti do košare in ga dati  vanjo. Potem smo morali dati
konju jabolko še v usta. Ko so to opravili, so v podkev zabili žebelj,
konju pa urediti še pričesko. Zmagala je tista skupina, ki je vse
naloge dobro in hitro opravila. To je uspelo skupini Genijev.

Komemoracija na Veliki Ravni – Nataša Potočnik
Zadnji dan pouka pred jesenskimi počitnicami so učenci skupaj z
učiteljicami odšli na Veliko Raven, kjer so pred spomenikom
neznanih padlih partizanov pripravili krajši kulturni program. Pevci so
zapeli partizanske pesmi, učenci 4. in 5. razreda pa so pripravili
recital. Nato so prižgali sveče in položili cvetje.
Zahvaljujemo se gospe Štimulak, ki je vse prijazno pogostila s
čajem.

Obletnica rojstva Primoža Trubarja – Nataša Potočnik
Ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja so učenci POŠ Socka skupaj z učteljicami in prostovoljkami Turističnega
društva Nova Cerkev izdelovali knjige, okraševali črke in izdelovali umetne rože. Izdelke so razstavili na razstavi o
Primožu Trubarjuv Novi Cerkvi.

Teden požarne varnosti – Nataša Potočnik
V dogovoru s soškimi gasilci smo v sredo, 22. 10. 2008 izvedli
pravo gasilsko vajo. Zaslišali smo alarm in opazili dim, ki se je
valil iz spodnjih prostorov šole.
Prijeli smo se za roke in zapustili šolo. Opazili smo, da manjka
ena učenka in gasilci so jo začeli iskati. Ko so jo našli, so jo
primerno oskrbeli. Mi seveda nismo vedeli, da je to le vaja, zato
smo kar malo v strahu opazovali, kaj se dogaja.
Nato smo odšli do gasilskega doma, kjer so nam gasilci
pokazali svojo opremo in vozila ter nam razložili, kako moramo
ravnati v primeru požara.
Ob koncu smo se še fotografirali ter gasilcem zaželeli, da bi
imeli čimmanj dela.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič



1

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Mesec je zopet naokoli in pred vami spet
nova številka Vojča. Ko boste listali po njem,
se boste prepričali, da je bilo kar precej
dejavnosti, ki smo jih na naši šoli izvedli
prejšnji mesec. Ker pa so pred nami prazniki,
vam želimo, da jih preživite lepo.

Vse, kar upate, naj se izpolni,
kar iščete, naj se odkrije,

kar si želite, naj se uresniči,
vse, kar v srcu čutite,

naj se v srečo in ljubezen vam v novem letu
zlije!

Zbiranje igrač - Irena Kalšek
Igrača je pomemben spremljevalec vsakega otroka. Žal je vedno več takih otrok, ki jim starši igrač ne morejo
kupiti. Na OŠ Vojnik smo se odločili, da bomo sodelovali v akciji Podari igračo in nasmeh, ki jo organizirata
Petrol d.d., Ljubljana in Rdeči križ Slovenije. Častna pokroviteljica humanitarnega projekta je soproga
predsednika Republike Slovenije gospa Barbara Miklič Türk. K sodelovanju smo povabili učence in njihove
starše. Akcija, ki jo je na šoli vodila šolska svetovalna delavka Irena Kalšek, je potekala od  13. do 21. novembra
2008. Čudovito nam je uspela, saj smo zbrali preko 800 malih, 370 srednjih in 84 velikih plišastih igrač, 28
dojenčkov, 66 malih avtomobilov, 42 velikih, 46 knjig, 11 glasbenih igrač, 36 različnih družabnih iger in 276
različnih plastičnih figuric. Vsem našim učencem in njihovim staršem se zahvaljujemo za sodelovanje v tej
humanitarni akciji.

Tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah
V četrtek, 27. novembra 2008, smo ob 13. uri na naši šoli izvedli tekmovanje iz nemškega jezika na šolski ravni.
Udeležilo se ga je 10 devetošolcev. Test, ki so ga reševali, je bil sestavljen za tiste, ki se nemščino učijo kot prvi
tuj jezik, torej od 4. razreda dalje. Kljub veliki zahtevnosti so naši učenci dosegli izjemne rezultate.
Kar polovica vseh, ki so pisali, je osvojila mejo 75 %, kar pomeni, da so osvojili bronasto priznanje. To
so: Katarina Ograjšek, Žiga Škoflek, Blaž Dokler, Nika Šaloven in Matic Zakonjšek.
Katarina, Žiga, Blaž in Nika so presegli celo mejo 85 %, kar jih uvršča na državno tekmovanje, ki bo v sredo, 28.
januarja 2009.
 Literarna predloga za državno raven tekmovanja iz nemščine je knjiga Das Austauschkind avtorice Christine
Nöstlinger.

Eko bralna značka – Ivanka Krajnc
Kdor bere, tudi misli. Kdor bere, bolje razume samega sebe, druge ljudi in svet, v katerem živi. Kdor bere, je tudi
z zlato nitjo povezan s svojo dušo, zato sliši njen glas. Nikoli ni osamljen, čeprav je včasih sam. Branje zahteva
čas in kdor si ta čas vzame, zna biti sam in mu ni nikoli dolg čas. Lažje tudi razume, kaj je v življenju pomembno
in kaj ne, kaj je prav in kaj narobe. Branje je tudi radost razumevanja in užitek sprejemanja. Prepričana sem, da
je branje spoznavanje, da nisem samo jaz, ampak tudi ti, mi, vsi… Je razumevanje, kako pomembno je, da smo
drug z drugim in skupaj močan mi.
Prav to želimo doseči pri eko bralni znački, ki letos prvič poteka na naši šoli.
Samo mi pa se bomo lahko spopadli z aktualno ekološko problematiko. Knjige in revije, ki sem jih izbrala za
tekmovanje in ki jih ponujam našim učencem, so namreč v celoti povezane prav s to tematiko.
Več o tej bralni znački lahko izveste na šolski spletni strani ali pa v šolski knjižnici, kjer ta dejavnost poteka.
Učenci že pridno berejo, čestitam pa učencem 6. a razredu, ki so eko bralno značko že v celoti osvojili.
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Plavalni tečaj za učence 3. razredov - Urša Burja Žnidaršič
Tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 20. do 24. 10. 2008 ter od 3. do 7. 11. 2008.
Udeležilo se ga je 41 učencev ( učenci 3. a in 3. b razreda centralne šole). Učenci so bili 10 dni vsak dan
po uro in trideset minut v vodi. Vmes so se pojavljali krajši izostanki zaradi bolezni, vendar je na zaključku
pred starši plavalo 40 plavalcev. V prvi triadi je 20-urni plavalni tečaj obvezen in je v okviru rednih ur
športne vzgoje. Cilj je naučiti otroke preplavati 25 m v poljubni tehniki . Učencev, ki dosegajo predpisani
standard, je 40, le en učenec pa ga dosega delno.
Za ostale  učence 3. razredov  bo plavalni tečaj izveden marca 2009.

Drugi športni dan na predmetni stopnji - Urša Burja Žnidaršič
Športni dan za učence predmetne stopnje s plavalno vsebino smo  izpeljali v dveh delih na zimskem
kopališču Golovec v Celju. Poleg preverjanja plavalnih sposobnosti , ki so ga vsi opraviti, so se učenci in
učenke pomerili v medrazrednem tekmovanju v vaterpolu, skokih v vodo, vzdržljivostnem plavanju in na
koncu še v med razrednem štafetnem plavanju. Tudi za slabše plavalce je bilo poskrbljeno. Po testiranju
smo odkrili še 20 neplavalcev, ki jih  bomo povabili na plavalni tečaj v mesecu marcu. Merilo za plavalca je,
da preplava 50 m v poljubni tehniki in zna izvesti vajo samoreševanja (mrtvak na hrbtu). V štafetnem
plavanju so se najbolje odrezali 6. a, 7. a in 8. b razred, v vaterpolu pri učencih 6. a, 7. a ter 8. c, pri
učenkah pa 6. a, 7. b in 8. c  razred.

Drugi tehniški dan za 9. razrede – Polona Bastič
Tehniški dan je potekal na temo aditivi v živilih. Spoznali smo najpogosteje uporabljene vrste aditivov,
prebirali deklaracije na embalaži različnih živil ter s pomočjo  kromatografije ločevali barvila.
Večina učencev je presenečeno ugotovila, da se v njim ljubih živili skrivajo prave mešanice aditvov.
Za zaključek so si učenci ogledali še dokumentarni film, ki je prikazoval zdravstvene težave in posledice
pretiranega uživanja enolične ter hitre hrane.
Tehniški dan smo sklenili z mislijo, da se aditivom v hranil lahko izognemo, če smo pozorni na to, kaj jemo,
tako da skrbno prebiramo sestavine živil.

Razstava v šolski knjižnici – Ivanka Krajnc
Naša knjižnica nikoli ne sameva. Pred poukom in po njem v
njej kar mrgoli pridnih bralcev. Pa tudi med poukom se v
okviru KIZ (knjižnično informacijska znanja) dogaja marsikaj
zanimivega. Z gospo Urško Agrež, učiteljico 2. a razreda, sva
se lotili posebnega dela. Učenci so v knjižnici spoznavali
različne informacijske vire (knjige, revije, kasete, internet…).
Ker so se otroci tokrat pri pouku učili o gozdu in življenju v
njem, sva se odločili, da ti spoznajo ježa na različne načine. V
knjižnici sem otrokom med drugim povedala tudi pravljico
Janček ježek. Učenci so nato v okviru likovne vzgoje v
knjižnici izdelali lepe lepljenke na temo ježa. Z učiteljico sva
se odločili, da njihove izdelke razstaviva na poseben način.
Knjižnica je gotovo zelo primeren prostor za to. Učence sva
razdelili v skupine, kjer so sestavili vabila, ki so jih tudi izdelali. Sestavili so seznam gostov na odprtju razstave in
jim vabila tudi osebno izročili. Skupina učencev pa je v knjižnici pripravila pravi kulturni program, ki ga je na
odprtju razstave zelo lepo izvedla. Pomagali so tudi, da smo knjižnico tokrat še posebej lepo uredili. 25.
novembra 2008, ko smo imeli odprtje razstave, so učenci na zanimiv način spoznali, kako se na razstavo
pripravimo, kaj se na njej dogaja in kar je tudi zelo pomembno, kako se na njej vedemo.
Učenci so se prepletenega dela v razredu in v knjižnici zelo veselili. Posnetke si lahko ogledate na šolski spletni
strani.

To sem jaz – Natalija Mažič
Kaj se dogaja z mojim telesom? Zakaj sem enkrat žalosten, spet drugič vesel? Zakaj so fantje različni od
deklet? Mnogo podobnih vprašanj se je zastavljalo učenkam in učencem 4. a razreda, vendar pa so na vsa
dobili odgovore. V razred smo povabili gospo Simono Žnidar, ki nam je pri iskanju odgovorov zelo
pomagala. Najprej se je pogovorila z vsemi, dečki in deklicami. Ugotovili smo, da imajo deklice bolj
dekliška vprašanja, fantje pa fantovska. Zaradi tega se je gospa Simona Žnidar najprej pogovarjala samo z
deklicami, nato pa še z dečki. Vsak je dobil zloženko, v kateri so zajeta vprašanja, ki jih najbolj zanimajo. V
veliko podporo pri odraščanju pa so otrokom tudi starši, zato so dobili knjižico z vsemi nasveti in odgovori
na najbolj neprijetna vprašanja.
Na takšen način pripravljamo otroke na odraščanje, ki se že veselijo prihajajočih let.
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Zimska šola v naravi – Olga Kovač
V četrtek, 6. novembra 2008, smo v času govorilnih ur povabili na uvodni sestanek vse starše učencev, ki
se bodo udeležili zimske šole v naravi.
Namen sestanka je bil dosežen. Staršem smo predstavili urnik našega dela na Rogli in vse dejavnosti, ki
bodo potekale do odhoda. Med te pa sodijo priprava zimske opreme in priprava telesa v smislu
pridobivanje telesne kondicije. V mesecu decembru pa načrtujemo še sestanek z učenci.

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

28. novembra letos je 20 članov knjižničarskega krožka predmetne
stopnje odšlo v Ljubljano na zanimivo ekskurzijo. Najprej smo obiskali
Narodno in univerzitetno knjižnico. Tukaj smo izvedeli marsikaj
zanimivega, ogledali pa smo si tudi znamenito Veliko čitalnico. Za
tem smo se sprehodili po starem delu Ljubljane, po tržnici, se ustavili
na Tromostovju in pri Prešernovem spomeniku. Pot smo nadaljevali
do Cankarjevega doma, kjer smo se udeležili 24. knjižnega sejma.
Tukaj smo se srečali s pesnikom Andrejem Rozmanom Rozo ter
ilustratorjem Igorjem Ribičem. Ta nas je zelo lepo obdaril, saj je
vsakomur narisal zanimivo risbo. Učenci so se nato udeležili še
delavnice z revijo National Geographic.

Sprehod med tisočerimi knjigami je bilo nenavadno doživetje. Največje pa gotovo srečanje s predsednikom
Republike Slovenije gospodom Danilom Türkom.
Pa še najpomembnejše.
Vsi učenci, ki ste bili tokrat z menoj in z gospo Amalijo Kožuh, ste se vedli tako, kot si učitelji lahko samo želimo.
Povsod so vas zelo pohvalili. V Ljubljani ste s seboj nosili tudi ime Osnovne šole Vojnik, ki ste ga izkazali v
najlepši luči. Učenci, hvala  vam. Ponosna sem na vas.

DOGAJANJE NA POŠ SOCKA

Tehniški dan – Nataša Potočnik
Zadnji dan v mesecu novembru smo imeli na naši šoli tehniški dan. Izdelovali smo izdelke za božični bazar.
Učenci so izdelovali okrasne škatle, v katere so dali mikado palčke, ki so jih prav tako sami izdelali. V
škatle so priložili še navodila za igro. Iz das mase so izdelali okrasne magnetke in jih pisano pobarvali.
Izdelali so še novoletne aranžmaje, ki so jih ponudili za prodajo na bazarju na šoli v Socki ter v Vojniku.
Zbrani denar bomo prispevali v šolski sklad.

DOGODKI  POŠ  NOVA  CERKEV

Zbiranje sredstev za igrala – Ida Grobelnik
S tremi zbiralnimi akcijami papirja se že približujemo vsoti, ki bi zadostovala za nakup manjšega igrala.
Zahvaljujemo se vsem, ki pridno polnijo kontejner, ki je pri šoli nameščen vsak prvi  teden v mesecu. Če
bomo še naprej tako pridni, bomo do pomladi lepo obogatili našo zelenico.

Sistematski pregled zob – Ida Grobelnik
V začetku novembra so  imeli učenci 2. in 4. razreda v Zdravstvenem domu Vojnik sistematski pregled zob.
Ta dan smo v Vojniku obiskali tudi knjižnico.

Ustvarjalna delavnica – Ida Grobelnik
V soboto, 15. novembra letos, so članice Turističnega društva Nova Cerkev v šoli organizirale ustvarjalno
delavnico. Udeležilo se je je precej otrok in staršev, na njej pa so izdelovali novoletne voščilnice.

Čisto pravi Božiček - Ida Grobelnik
22. 11. 2008 je lutkovna animatorka gospa Andreja Štravs naše najmlajše razveselila s  pravljico Čisto
pravi Božiček.  Izkupiček  je podarila šoli za nakup igral, za kar se ji prisrčno zahvaljujemo.
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Projekt Policist Leon svetuje - Petra Ofentavšek
Varnost naših otrok je izjemnega pomena in ker se tega zavedamo, je Ministrstvo za notranje zadeve
izvedlo akcijo Policist Leon svetuje. Akcija je namenjena učencem 5. razredov.
S pomočjo publikacije v obliki delovnega zvezka bodo policisti na primeren način opozorili na nevarnosti,
otroke pa seznanili s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim celo izognejo. Predvsem pa želijo
vzpodbuditi k pravilnemu obnašanju tako v prometu kot tudi drugje. Policist gospod Danilo Ungar je
učencem predstavil prvo izmed petih tem, in sicer varnost v prometu. Učenci so ga veliko spraševali in bili
zelo aktivni ter se že veselijo teme o pirotehničnih sredstvih, ki je prav v mesecu decembru najbolj
aktualna.

Naravoslovni dan v tretjem razredu - Damjana Ferlic
V mesecu novembru so vsi tretješolci v okviru naravoslovnega dne obiskali podjetje Vivapen  v Celju, kjer
izdelujejo pisala in pisarniški pribor. Ob vodstvu gospe Petre Melanšek so si učenci ogledali proizvodnjo in
skladiščenje le teh,  v nadaljevanju pa ob pestri izbiri barvnih palet nalivnih peres ustvarjali svoje risbice.
Pred odhodom so otroke prijetno presenetili, saj je vsakdo prejel nalivno pero in brisalec.
Naravoslovni dan smo nadaljevali v  bližnjem podjetju Dinos, kjer nam je gospod Slavko Kok predstavil,
kako pri njih poteka  zbiranje, prevoz in predelava nekaterih vrst odpadnega materiala. Otrokom je bil ta
ogled zelo zanimiv, zato se jim je porajalo veliko vprašanj.
Obljubili so, da bodo tudi sami prispevali nekaj k čistejšemu okolju. Še bolj bodo pazili na ustrezno
ločevanje papirja, stekla, kovin in baterij.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Planinski krožek – Mojca Podjavoršek
V POŠ Šmartno v Rožni dolini je ponovno zaživel planinski
krožek. Tretjo soboto v oktobru smo se odpravili na prvi
planinski izlet. Začetek našega druženja se je pričel na
parkirišču OŠ Vojnik, od koder smo se odpravili na Tomaž
nad Vojnikom. Čeprav je bilo jesensko jutro hladno in
megleno, smo se na poti do vrha že dobro ogreli. Tam smo
si ogledali črni gaber ter se vpisali v planinsko knjigo.
Prijazni oskrbniki planinskega doma so nam skuhali čaj, da
nas ni preveč zeblo. Med povratkom smo se ustavili še pri
cerkvi Device Marije in si ogledali panoramo Vojnika.

V soboto, 15. 11. 2008, se nas je petnajst mladih planincev
iz Šmartnega v Rožni dolini ponovno odpravilo na planinski
izlet. Pridružili so se nam še planinci iz IV. OŠ Celje in
gospod Aleš Apotekar, naš planinski vodnik. Ob 9.00 uri smo
se zbrali v Štorah na železniški postaji, od koder smo se

podali  proti Svetini. Med potjo smo občudovali naravo, sklepali nova prijateljstva in se seveda pridno držali
pravil varne hoje. Naš prvi večji postanek je bil na Alminem domu na Svetini, od koder je bil čudovit
razgled. Pot smo nadaljevali proti Pečovniški koči pod Grmado, kjer smo imeli kosilo in krajši počitek. Naš
planinski izlet smo zaključili s spustom v Zagrad, kjer so nas čakali starši.

Nastop folklorne skupine – Marjana Pikelj
V mesecu  novembru  smo  imeli   v  Šmartnem v Rožni dolini krajevni   praznik, zato  je ob  tej  priložnosti
na prireditvi  v  kulturnem domu  z   gorenjskimi  ljudskimi  plesi  sodelovala  tudi šolska  folklorna   skupina.
Ob ritmih   zabavne  glasbe  pa so  svoje   plesne  sposobnosti  pokazale  še  tretješolke. Z belokranjskimi
plesi pa so folkloristi prejšnji mesec razveseljevali tudi starejše občane.

Naravoslovni dan – Monika Dimec
Prvošolci smo imeli sredi novembra prvi naravoslovni dan na temo zdravi zobje – lep nasmeh. Gospa
Karolina Praprotnik je učence na igriv način poučila, kaj vse lahko jedo, da bodo ohranili zdrave in lepe
zobe. Seznanila jih je tudi  s tabletko za kontrolo zob ter jim pokazala, kako se pravilno čistijo zobje.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič



1



2

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pozdravljeni v novem, čisto novem letu.
Prepričani smo, da ste si zadali veliko ciljev, da ste obdani z mnogimi željami in lepimi besedami.
Pa vam vseeno dodajamo še svojo.

V novem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo in ustvarjalno
ter polno lepih trenutkov.

V tokratni številki vas seznanjamo z dejavnostmi, ki smo jih počeli v veselem mesecu decembru. Pa
prijetno branje.

O prvem mestu v naši skupini bo odločala zadnja tekma – Robert Suholežnik

V četrtem kolu ŠKL smo igrali tekmo v gosteh proti ekipi OŠ Livada iz Velenja. Po izjemno dobri igri gostiteljev
smo doživeli prvi letošnji poraz. Ekipa iz Velenja je bila boljša, rezultat pa 21 : 37. V mesecu decembru so bile
tekme prestavljene na januar, saj so se ločene ekipe dečkov in deklic borile na občinskem in področnem
prvenstvu. 7. januarja v goste prihaja ekipa iz Šentjurja, 14. pa pričakujemo odločilno tekmo za prvo mesto z ekipo
iz Šoštanja.

Zavidljiv uspeh starejših dečkov in deklic na občinskem in področnem tekmovanju v košarki – Robert
Suholežnik

Pohvale vredno! Starejši dečki in deklice so prišli v
finale področnega prvenstva. OŠ Vojnik je letos
edina šola, ki ji je na našem področju uspelo v obeh
kategorijah priti v finale.
Starejši dečki so v predtekmovanju premagali OŠ
Hudinjo in OŠ Lavo, v finalu so premagali 4. OŠ in
še enkrat OŠ Hudinjo ter brez poraza postali
občinski podprvaki.

Starejše deklice so v predtekmovanju premagale
OŠ Lava in 3. OŠ Celje. V finalu so doživele tesen
poraz proti OŠ Hudinja, zmagale proti 4. OŠ ter
postale občinske podprvakinje.

Sledili sta polfinali področnega prvenstva. Dečki so se pomerili z ekipami 2. OŠ, OŠ Polzela in OŠ Petrovče ter
zmagali. Deklice pa so se pomerile z ekipami OŠ Hudinja, OŠ Vransko in OŠ Šempeter ter osvojile drugo mesto.

V finalu področnega prvenstva se je ekipa dečkov srečala z ekipami OŠ Zreče, OŠ Polzela in OŠ Laško ter
osvojila četrto mesto. Deklice  so se pomerile z ekipami  OŠ Šmarje, OŠ Šempeter in OŠ Pod goro ter osvojile
drugo mesto in se tako uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva.
Ekipo dečkov so sestavljali: Blaž Doler, Timej Vengušt, Gregor Blazinšek, Andrej Oprčkal, Matic Zakonjšek, Matic
Suholežnik, Rok Koštomaj, Žiga Pangerl, Nace Vivod, Tilen Fidler, Nejc Žolnir, Dejan Ovtar in Jure Sentočnik.
Ekipo deklic pa so sestavljale: Ana Lucija Župnek, Tjaša Župnek, Ana Marija Štante, Amadeja Belej, Ula Selšan,
Lucija Božnik, Rebeka Vrečer, Alja Pilih, Urška Oprčkal, Ines Kotnik, Nives Kotnik, Nika Šaloven in Janja Lavbič.

Tekme v ŠKL-ju – Robert Suholežnik

Ob koncu novembra in v mesecu decembru so bile odigrane tri tekme. Devetindvajsetega novembra smo
gostovali v Velenju, kjer nas je OŠ Livada premagala s 47 : 25. Šestega decembra smo gostili ekipo iz Velenja in
tudi tukaj doživeli poraz. Vedeti  je potrebno, da je ekipa iz Velenja prepričljivo boljši nasprotnik in najverjetneje
ciljajo v letošnji ŠKL  zelo visoko. 20. 12. je bila še zadnja tekma v letu 2008. Pri nas je gostovala ekipa II. OŠ iz
Celja. Vojniška ekipa je zmagala s 73 : 29. Trenutno zasedamo drugo mesto v skupini. Odločilna tekma bo 17.
januarja, ko se bomo v gosteh pomerili  s I. OŠ Rogaška Slatina.
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Za nagrado pri nizozemskem veleposlaniku – Ivanka
Krajnc

V mesecu oktobru smo se  pri knjižničarskem krožku ukvarjali
z Nizozemsko.
V reviji PIL smo med drugim reševali nagradno Razvedrilo, ki
je zahtevalo kar precej znanja.  Izžrebanih je bilo deset pilovk
in pilovcev, med katerimi je bila tudi naša učenka Maja
Slapnik iz 4. a razreda. 18. decembra 2008 je bila med
drugimi povabljena v Ljubljano na obisk k nizozemskemu
veleposlaniku v Sloveniji Johnu Groffnu in njegovi ženi.

Vsak nagrajenec je dobil oranžno čepico in oranžen
nahrbtnik, v katerem pa sta bili tudi dve zelo zanimivi knjigi ter veliko sladkarij. Vse je bilo v oranžnem zato, ker je
oranžna barva zaščitna barva Nizozemske.
Za nagrajence pa je bila vsekakor največja nagrada to, da so bili povabljeni k izjemno prijaznemu veleposlaniku.
Za Majo, njene starše in tudi zame je bilo to posebno doživetje, saj si rezidence Kraljevine Nizozemske pač ne
moreš ogledati vsak dan.
/Več si lahko preberete v januarskem Pilu ali na www.pil-on.net/

Predbožične delavnice – Urška Agrež

26. 12. 2008  so se učenci 2. a razreda skupaj s starši udeležili predbožičnih delavnic. V prijetnem druženju
so bili otroci in njihovi starši zelo ustvarjalni in v štirih delavnicah izdelali vsaj štiri okrasne predmete, ki so jih
odnesli s sabo domov in tam z njimi pričarali novoletno vzdušje.

Novoletna prireditev na razredni stopnji – Mateja Fidler

V decembru vsi nestrpno pričakujemo obiske dobrih mož. Tudi
v našo sredino je prišel Božiček. Pravzaprav so ga priklicali
učenci lutkovnega krožka z igrico Kje ste snežinke.
Božiček nam je povedal nekaj lepih misli, razdelil bonbončke,
se fotografiral z nami in nam zaželel uspešno novo leto. Po
malici smo  imeli v avli novoletni ples, kjer so se s plesnimi
točkami predstavili posamezniki in skupine. Učenci predmetne
stopnje so nas razveselili s  kokicami, poskusili pa smo tudi
srečo v srečelovu. Nato smo ob glasbi zarajali kar vsi. Pred
odhodom domov smo si stisnili roke in si zaželeli mnogo lepega
v novem letu.

Policist Leon svetuje – Polona Ahtik

V mesecu decembru vsi pričakujejo najdaljšo noč. Komaj čakajo, da bodo spuščali rakete in prižigali še druga
pirotehnična sredstva. Kako to varno početi, je učence petih razredov naučil policist, ki jih je obiskal v okviru
projekta Leon svetuje. Opozoril jih je na nevarnosti in možne posledice.

Dan odprtih vrat – Milanka Kralj

Praznični december smo v 3. a razredu popestrili z Dnevom odprtih vrat. Kot vsako leto so se ga tudi tokrat starši
pridno udeležili. Skupaj smo spoznali Kraljično na zrnu graha, se spoprijeli z nalogami poštevanke in slikali na
steklo. Čas je ob skupnem druženju hitro minil. Z dobro voljo in nasmehom na obrazu smo se poslovili in se
dogovorili za naslednje srečanje, ki se ga že veselimo, predvsem pa otroci, ki prav radi pouk preživijo skupaj s
svojimi straši.

Novoletni ples – Gregor Palčnik
Učenci 9.c, organizatorji plesa, so v telovadnici ustvarili veselo vzdušje, ki je zlasti ob narodnozabavnih tonih
in pesmih priljubljene skupine RBD na noge spravilo še tiste najbolj ”zaspane”.
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Najlepši in najboljši mesec – Milanka Kralj

17. decembra letos smo v Kulturnem domu v Vojniku z učenci 3. a, b in c razreda izbirali najlepši in najboljši
mesec. Ugotovili smo, da je lepih mesecev veliko, a najboljši in najlepši je december. Vsi smo ga z veliko
radovednostjo pričakovali. Bili smo radovedni, kaj nam bo prinesel. Nam je ta dan, ki smo ga preživeli
skupaj,  prinesel veliko lepih pesmi, plesa in dobre volje, vse pa smo delili z obiskovalci, ki jih je bila polna
dvorana.

Roditeljski sestanek za planinsko šolo v naravi – Nataša Čerenak

Četrtošolce čaka v letošnjem šolskem letu prav posebna izkušnja. V mesecu maju bodo prvič odšli  v  šolo v
naravi, ki bo izvedena na Celjski koči.
Na 1. roditeljskem sestanku, ki je bil v  četrtek, 11.12. 2008, v jedilnici OŠ Vojnik, smo staršem centralne šole
in vseh podružnic  predstavili namen planinske šole ter program dejavnosti. Dobili so tudi vse potrebne
informacije o organizaciji, plačilu  in prijavnice.

2. tehniški dan v 6. razredu – Petra Strnad

18. 12. 2008 so imeli naši šestošolci tehniški dan. Razporejeni so bili v štiri skupine. V vsaki delavnici so
izdelovali božično  novoletne okraske. Nekaj izdelkov smo porabili za okrasitev šole, ostalo pa so lahko
učenci odnesli domov.

2. tehniški dan v 7. razredu – Petra Strnad

V petek, 19. 12. 2008,  je za sedmošolce potekal drugi tehniški dan.
Učenci so se ob 8. uri razporedili po skupinah. V vsaki delavnici so tako kot šestošolci izdelovali okraske za
dekoracijo šole, nekaj izdelkov pa so odnesli tudi domov.

Jelkovanje – Emilija Kladnik Sorčan

Kot je navada na vsak zadnji  delovni dan v koledarskem letu, smo tudi letos 24. decembra za vse učence
predmetne stopnje izvedli jelkovanje. Po kratkem srečanju v oddelkih so se učenci okrepčali s praznično
malico in se nato udeležili aktivnosti po njihovem izboru. Na razpolago so bile različne delavnice: lutkovna,
tehniška, nemška in pa šolski ples v telovadnici, ki so ga organizirali devetošolci. Kot popestritev so nastopili
tudi člani ekipe ŠKL. Med prireditvijo so imeli učenci na voljo pijačo v priročni točilnici, lahko pa so tudi
dvigovali dobitke na srečelovu. Jelkovanje je potekalo mirno in v prijetnem predprazničnem vzdušju.

Koncert Mladinskega pevskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan

Med številnimi decembrskimi prireditvami smo letos organizirali tudi koncert šolskega mladinskega zbora.
Program smo izvedli dvakrat: prvič za delavce šole, drugič pa za starše in druge obiskovalce, kjer je
sodeloval tudi vojniški moški zbor s kolednicami.

Mladi pevci so prestavili program slovenskih in tujih
božičnih pesmi, popestrenih z instrumentalnimi
spremljavami. Z glasbili so sodelovali Amadeja
Belej s klavirjem, Ana Lucija Župnek in Katarina
Tadina s flavto ter na tolkalih Urška Oprčkal, Nika
Šaloven, Neža Zeme, Nace Vivod, Jani in Tomaž
Kamenik, David Pekovšak in Nejc Cehner.
Solistične dele so odpele Urška Oprčkal in skupina
devetošolk. Posebej lepo je zazvenel nastop
harfistke Veronike Tadina, ki je odigrala tri skladbe,
pridružila se ji je tudi Mojca Žerjav z violino. Z
besedo je program povezovala Sara Razgoršek.
Poslušalci so pohvalili tako izbor skladb kot
izvedbo, zato si vsi nastopajoči zaslužijo čestitke za
oba nastopa.



5

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika – Gregor Rojc

Tako kot vsako leto smo tudi letos na naši šoli organizirali tekmovanje iz znanja angleškega jezika. Ker smo
se na tekmovanje temeljito pripravili, so se na državno tekmovanje uvrstili štirje učenci. To so: Amadeja
Belej, Pekovšak David, Uroš Turnšek in Matic Zakonjšek.

Informativni dan za devetošolce – Irena Kalšek

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci lahko dobili podrobnejša
pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi. Učenci, ki letos končujejo
osnovnošolsko obveznost, bodo v petek, 13. in soboto, 14. februarja 2009, namesto pouka obiskali šole,
v katerih želijo dobiti informacije o vpisu.

Informativni dan bo potekal:
- v petek, 13. februarja, ob 9. in 15. uri ter
-  soboto, 14. februarja, ob 9. uri.

Dodatna navodila o izvedbi informativnega dneva so za nekatere šole napisana v opombah na koncu
razpisa za posamezno regijo (priloga I)  oz. na koncu razpisa za zasebne šole.

Aktivnosti šolskega sklada -  Simona Žnidar

V  okviru šolskega sklada smo v decembru izpeljali tri  akcije, in sicer prodajo kompletov novoletnih
voščilnic, novoletni srečelov in prednovoletni bazar, na katerem smo skozi ves mesec učencem in
staršem po simbolični ceni prodajali drobna darilca, ki so jih izdelali učenci. Bili smo pridni, saj smo pri
srečelovu zaslužili 561, pri bazarju 343 in pri prodaji voščilnic 600 evrov.
Zaslužen denar bomo porabili skladno z načrtom nakupov, ki smo ga pripravili na začetku šolskega leta.
Najprej bomo z didaktičnimi igrali in igricami razveselili oddelke podaljšanega bivanja, kupili pa bomo tudi
nekaj športnih rekvizitov za učence prve in druge triade.

Novoletni bazar -  Olga Kovač

V času priprav na novoletno praznovanje smo v okviru skupnosti učencev  in šolskega sklada tudi za starše
pripravili novoletni bazar. Prvi četrtek v decembru  smo na veznem hodniku  pripravili stojnice, na katerih
smo ponujali izdelke naših učencev. Največ izdelkov je bilo v naslednjih dneh prodanih med učenci samimi.
S prisluženim denarjem smo lahko zelo zadovoljni. Zadovoljni pa smo predvsem tudi nad uporabnostjo
izdelkov naših otrok in njihovih mentorjev. Vabimo vse, da že danes pričnete z iskanjem idej za izdelke, ki jih
bomo kupovali na novoletnem bazarju v decembru.

Zbiralna akcija papirja – Simona Žnidar

Zelo smo veseli, ker nam zbiralne akcije v tem šolskem letu tako lepo uspevajo, za kar smo hvaležni staršem
in učencem, ki imate skrb in poskrbite, da odpadni papir ne pristane med smetmi, ampak ga pridno zbirate in
na začetku vsakega meseca prinesete na akcijo. Na šolskih internetnih straneh lahko sproti spremljate,
koliko je zbral posamezni razred in kateri oddelki so pri tem najuspešnejši.
Ponovno obveščam vse starše, ki imate doma večje količine papirja in imate možnost le-tega peljati na
deponijo Javnih naprav, da to lahko storite, ne pozabite pa v tem primeru vzeti tehtnega lista, ki naj ga potem
učenec prinese ge. Žnidar, da količino papirja prištejemo ustreznemu oddelku.
Do sedaj smo zbrali 16507 kg odpadnega papirja in če boste obiskali naše spletne strani, boste v eko kotičku
lahko prebrali, koliko dreves smo rešili.

Šola za starše – Simona Žnidar

Prvi četrtek v mesecu decembru smo se ponovno srečali s predstavniki Družinskega inštituta Bližina iz Celja.
Na srečanju smo nadaljevali z razmišljanji o tem, kako lahko starši in učitelji učimo otroke, da se zavarujejo
pred morebitno spolno zlorabo. Od predavateljev smo dobili nasvete, kako pomagati otroku spregovoriti in
kako prepoznati znake spolne zlorabe.

Januarsko srečanje staršev bomo namenili seznanjanju z delom z nadarjenimi učenci.
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DOGODKI NA POŠ NOVA CERKEV

Novoletni sejem na vasi  - Ida Grobelnik

V nedeljo, 7. decembra 2008, so otroci obogatili ponudbo na prazničnih stojnicah s svojimi izdelki. Prodajali
so okraske za smrečico in voščilnice. V mrzlem dopoldnevu nas je ogrel čaj, na koncu pa 90 evrov, ki smo jih
zaslužili.

Sprehod skozi letne čase – Ida Grobelnik

15. decembra smo se s plesom, petjem in z igro sprehodili skozi iztekajoče leto. Ob zaključku smo prišli do
spoznanja, da ima vsak letni čas svoje čare, vsak pa nas bogati po svoje.

Tehniški dan – Ida Grobelnik

Sredi decembra smo imeli v 2. razredu tehniški dan. Poskrbeli smo za praznično dekoracijo učilnice.

Obisk Božička in Muce Copatarice – Ida Grobelnik

24. decembra letos smo peli in plesali z nadvse zabavnim Božičkom. Dramska sekcija domačega kulturnega
društva nas je razveselila s predstavo Muca Copatarica. V njej so nastopili tudi starši naših učencev.
Čestitamo jim tudi za zanimivo sceno. V zahvalo jih je nagradila Krajevna skupnost Nova Cerkev.

Otroški pevski zbor – Sabina Penič

V mesecu decembru smo na Miklavžev večer v sodelovanju z Moškim pevskim zborom Nova Cerkev v
domačem kraju premierno izvedli opereto Miklavž prihaja in tako Miklavža pričakali na malo drugačen način.
Nastop smo ponovili še v Vojniku in na Frankolovem.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

Veseli december – Nataša Potočnik

Mesec december je bil na naši šoli res vesel. Na prvih govorilnih
urah smo prodajali izdelke, ki smo jih sami izdelali. Bili smo izjemno
uspešni, zbrani denar smo namenili šolskemu skladu.
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Miklavžev sejem v Novi Cerkvi – Nataša Potočnik

Učenci naše šole so prodajali izdelke na Miklavževem sejmu v
Novi Cerkvi.  Vsakemu obiskovalcu so podarili čarobno palico in
mu zaželeli vse dobro v prihajajočem letu.

Izdelovanje voščilnic – Nataša Potočnik

Skupaj s predstavnicami TD Nova Cerkev smo izdelovali
novoletne voščilnice. Učenci so bili zelo ustvarjalni, voščilnice pa
so napisali staršem, prijateljem in znancem.

Novoletna prireditev – Nataša Potočnik

Letošnjo prireditev smo poimenovali Novoletni koncert. Učenci so peli, plesali in igrali na glasbila. Predstavilo
se je tudi nekaj solistov in tako so lahko poslušalci prisluhnili divjemu ritmu bobnov, zvokom roga in
melodijam sintetizatorja. Poleg glasbe smo poslušalcem namenili lepe novoletne misli in želje.

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Srečanje z delovnimi invalidi - Marjana Pikelj

V  začetku  meseca  decembra  smo  se  s predstavniki  učencev tretjega, četrtega in petega  razreda
udeležili  srečanja  na  Društvu delovnih invalidov  v Celju, kjer  so  učenci  predstavili   svoje  videnje  in
odnos   do   drugačnih  ljudi, ki  žive   med  nami  in  se  z njimi tudi  pogosto  srečujemo .

Vožnja z Rogačem – Marjana Pikelj

18. decembra je v  naš  kraj  iz  Vojnika  pripeljal vlakec Rogač. Na krajši potep so se z njim odpeljali učenci
prvega, drugega in tretjega razreda. Doživeli so nenavadno potovanje.

Dobrodelni koncert KORK – Marjana Pikelj

V mesecu decembru smo  imeli  v  Šmartnem dobrodelni  koncert  KORK, na  katerem
je s štajerskimi ljudskimi plesi sodelovala  tudi   naša  folklorna  skupina.

 Novoletna prireditev – Marjana Pikelj

Kot  že  vrsto  let  doslej  smo   tudi  letos za
krajane in starše pripravili novoletno   prireditev
z  naslovom  Dobri  možje  v  decembru. Glavno
besedo sta imela Božiček  in dedek   Mraz,  ki
pa  sta  medse  na  oder  povabila  igralce,
plesalce, pevce, otroke  iz  vrtca in  pa  Luno, ki
je   predstavila   svoje     vsakomesečne  težave
s  shujševalno   kuro.
Zadnji   šolski   dan  pred   božično  novoletnimi
prazniki  pa  smo  tudi  mi  praznovali  ob  glasbi
in sladkimi  dobrotami  ter    se  veselili, ko  nas
je obiskal  še   Božiček.

Božiček v kulturnem domu – Monika Dimec

Tudi otroke v Šmartnem je letos obiskal Božiček in jih obdaroval.  Za darila so poskrbele prizadevne članice
Rdečega križa. Učenci gledališkega krožka pa so jih razveselili z igrico Polna luna in shujševalna kura.
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VZORNI UČENCI – Simona Žnidar

V mesecu decembru lahko pohvalimo naslednje učence:

6. a
Naja Pliberšek – za vzorno vodenje oddelčne blagajne
Rok Gorenšek in Vita Jeraj – za zelo pridno zbiranje odpadnega papirja

6. b
Niko Krhlanko - za sodelovanje v lutkovni igrici

7. a
Tomaž Pantnar in Uroš Ošlovnik – za pridno  pospravljanje tehnične učilnice
Celoten 7. a razred – za pridno sodelovanje pri eko bralni znački

7. b
Rebeka Vrečer – za pomoč pri učenju sošolcev
Ana Bezovšek – za sodelovanje pri nastajanju šolskega nemškega časopisa in v nemški delavnici

8. a
Domen Simonič – za osvojitev bronastega priznanja iz znanja zgodovine in osvojitev srebrnega priznanja
na tekmovanju iz znanja biologije
Ula Selčan- za vzorno delo tajnice v oddelčni skupnosti
Katarina Žlavs – za vzorno vodenje oddelčne skupnosti in sodelovanje v lutkovni igrici
Taja Kuzman – za vzorno vodenje oddelčne skupnosti in sodelovanje v lutkovni igrici
Jernej Gačnikar – za sodelovanje v lutkovni igrici
Tina Ročnik – za sodelovanje v lutkovni igrici
Lucija Dolšek – za sodelovanje v lutkovni igrici

8. b
Žan Kovačič – za osvojitev bronastega priznanja na tekmovanju iz znanja zgodovine

9. a
Matic Zakonjšek - za zelo uspešno sodelovanje na tekmovanju iz nemškega jezika na šolski ravni

Katarina Ograjšek – za zelo uspešno sodelovanje na tekmovanju iz nemškega jezika na šolski ravni in
sodelovanje pri nastajanju šolskega nemškega časopisa in v nemški delavnici

Sergeja Tekavc – za osvojitev bronastega priznanja iz znanja zgodovine

9. b
Matic Hrovat – za uspehe na atletskem tekmovanju
Sara Razgoršek – za vodenje božičnega koncerta
Svit Okrožnik – za pomoč pri organizaciji božičnega koncerta in stalno pomoč pri različnih akcijah na šoli

9. c
Žiga Škoflek, Nika Šaloven, Blaž Doler - za zelo uspešno sodelovanje na tekmovanju iz nemškega jezika
na šolski ravni
Nika Šaloven – za osvojitev bronastega priznanja na tekmovanju iz znanja zgodovine
Mojca Žerjav – za lep solistični nastop na božičnem koncertu

9. d
Veronika Tadina – za lep solistični nastop na božičnem koncertu

Mladinski pevski zbor z instrumentalisti – za lep božični koncert.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Kot bi trenil, je za nami mesec januar, hkrati pa že tudi
prvo ocenjevalno obdobje. V zadnjem mesecu smo na šoli
počeli marsikaj zanimivega,  največ veselja pa prav gotovo
doživeli na težko pričakovanem snegu.
Učenci, pred vami so počitnice. V teh prostih dneh se
veselite, radostite in na praznik ljubezni nikar ne pozabite.

Ljubezen je najlepša kot darilo,
neprisiljena, prostovoljna in brez pričakovanja.

Tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah

V sredo, 28. januarja 2009, je v Šentjurju na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur potekalo državno tekmovanje iz
nemškega jezika. Udeležili so se ga štirje devetošolci naše šole: Katarina Ograjšek, 9. a, Žiga Škoflek, Nika
Šaloven in Blaž Dokler, vsi 9. c, ter se skupaj s preostalimi 65-imi učenci iz naše regije pomerili v znanju
nemškega jezika. Reševali so naloge na literarni podlagi avtorice Christine Nöstlinger Das Austaschkind.
Reševanje testa in pisanje spisa je trajalo 90 minut, rezultati pa bodo znani najkasneje do 12. februarja 2009.

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh

V torek, 16. 12. 2008, je potekalo na šoli tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Letošnja knjiga je
bila Distorzija avtorja Dušana Dima. Učenci so aktivno sodelovali v razgovorih o temi,  literarnih junakih,
problemih mladih, ki jih knjiga obravnava. Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev iz 8. razreda in 3 učenke iz 9.
razreda. Najboljše rezultate so dosegli: Taja Kuzman, 8. a, Domen Simonič, 8. a in Nika Šaloven, 9. c.
Omenjeni učenci so se udeležili regijskega tekmovanja, ki je bilo 3. 2. 2009 na Osnovni šoli Ljubečna. Rezultati
tega tekmovanja bodo znani konec februarja.

Tekmovanje iz zgodovine - Lijana Žerjav Žilavec

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine je bilo izvedeno 19. decembra 2008. Udeležilo se ga je 15 učencev. V
tem letu so učenci poglobili svoje znanje o Ilirskih provincah, saj  se v letu 2009 spominjamo 200-letnice
ustanovitve le-teh.
Bronasto priznanje so osvojili: Sergeja Tekavc, 9. a,  Nika Šaloven, 9. c,  Domen Simonič, 8. a in Žan Kovačič iz
8. b razreda. Vsi so se udeležili tudi regijskega tekmovanja , ki je bilo 23. 1. 2009 na OŠ Planina pri Sevnici.
Rezultati tega tekmovanja  še niso znani.
Vsem našim tekmovalcem iskrene čestitke!

Šolsko tekmovanje za Preglovo priznanje – Edi Fidler

Zadnji ponedeljek v januarju 2009 so se iz poznavanja kemijskih vsebin pomerili učenci 8. in 9. razreda.
Tekmovalo je 14 učencev osmega in 20 učencev devetega razreda. Nekateri od teh   so se na tekmovanje lepo
pripravili in dosegli lep uspeh. Rezultati tekmovanja še niso znani.
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Intenzivne pevske vaje mladinskega pevskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan

Od 16. do 18. 1. 2009 smo člani MPZ izvedli pevski vikend v domu CŠOD Gorenje nad Zrečami. Delo je
potekalo po posameznih glasovih, ki sta jih poleg zborovodkinje vodili korepetitorki Veronika in Dolores Sorčan.
Napornim uram pevskih vaj smo dodali še športne in družabne dejavnosti, kjer so se izkazali naši člani kot
košarkarji, muzikanti in zelo domiselni improvizatorji. Za vse velike in male nujnosti je poskrbela ga. ravnateljica,
za sprostitev na snegu pa neutrudna ga. Urša Burja-Žnidaršič. Na vajah smo uspešno pripravili pevski program
do konca šolskega leta. Upamo, da bomo nadvse primerno lokacijo lahko obdržali tudi v prihodnjih letih.

Novoletni županov sprejem – Emilija Kladnik Sorčan

7. 1. 2009 je naša šola gostila tradicionalni županov novoletni sprejem za sodelavce občine, krajevnih skupnosti
in različnih društev.  Gospa ravnateljica Majda Rojc in gospod Beno Podergajs sta v uvodu pozdravila
povabljene. V kulturnem programu se je predstavila naša učiteljica Klavdija Winder-Pantner, znana izvajalka
zabavne glasbe in pa učenke 9. razreda, ki so članice mladinskega zbora. Zapele so šopek božičnih pesmi pod
mentorstvom Emilije Kladnik Sorčan. Gostom so nato postregli še z dobrotami iz šolske kuhinje.

Z zmago zaključili zadnjo tekmo ŠKL v skupini – Robert Suholežnik

Zadnja tekma v skupini je odločala o vrstnem redu  pri vrhu. Pomerili smo se v gosteh z OŠ Šoštanj. Kljub
dejstvu, da bi nam minimalni poraz še vedno prinesel prvo mesto v skupini, smo odigrali »tekmo na polno« in jo
po zelo izenačenem srečanju tudi dobili z 49 proti 41. Tekmovanje v skupini smo tako končali na prvem mestu s
petimi zmagami in enim porazom. Nagrada za to uvrstitev je neposredna uvrstitev v četrtfinale. Žreb nadaljnjega
tekmovanja nam je namenil OŠ Vipavo. Prvo tekmo bomo igrali 12. februarja pri nas.

Medobčinska prvenstva v košarki za mlajše dečke in deklice – Robert Suholežnik

V mesecu januarju in februarju so se začela tekmovanja za mlajše dečke in deklice. V obeh kategorijah smo se
uspeli uvrstiti v finale. Dečki so neposredno uvrščeni v finale, deklice pa so se tja uvrstile po zmagi proti OŠ Lava
( 12 : 3) in OŠ Hudinja (7 : 4).

Športni dan v 5. razredu - Jure Štokovnik

V petek, 16. 1. 2009, smo  z učenci petih razredov izkoristili
snežne razmere in izvedli športni dan. Z raznovrstnimi
športnimi rekviziti smo »okupirali« hrib v bližini lovskega
doma v Vojniku.
Čeprav smo bili utrujeni od sankanja in kepanja, smo se
nekateri preizkusili še v snežni arhitekturi.

Naslikala Tjaša Randl

Tehniški dan v 8. razredu – Polona Bastič

Tema 3. tehniškega dne je bila od vlakna do blaga. Osmošolci so spoznali delitev vlaken glede na izvor, njihove
mehanske in kemične lastnosti. Razmišljali so, kje v vsakdanjem življenju uporabljamo posamezna vlakna.
Z različnimi vzorci blaga smo nabirali izkušnje, kako ločiti tkanino, pletenino in vlaknovino. Sledila je izdelava
platnene vezave iz papirnatih trakov.
Zelo zanimivo je bilo spoznati, kaj pomenijo znaki za vzdrževanje tekstilnih izdelkov. Pri tem nam je bil v pomoč
računalniški program Tekstilček.

Tehniški dan v  9. razredu – Polona Bastič

Ali si predstavljate, kakšni so bili stoli in drugo pohištvo v preteklosti? Devetošolci so to spoznali v Narodnem
muzeju Slovenije v Ljubljani, kjer smo bili konec letošnjega januarja.
Tukaj so lahko opazili, kako so se v preteklosti menjavali slogi v umetnosti, ki so jim sledili oblikovalci in
izdelovalci pohištvene opreme.
Še posebej se nam je v spomin vtisnil stol Rex in omarica z bogato poslikavo in mnogimi predalčki, namenjenimi
shranjevanju majhnih dragocenosti.
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Poklicna orientacija – Irena Kalšek

Pred devetošolci je ena najpomembnejših
odločitev, to je vpis v srednjo šolo. Da bi bila
ta odločitev nekoliko lažja, smo 30. 1. 2009
obiskali Informativo 09. V Ljubljano smo se
odpeljali za vlakom, kar je bilo posebno
doživetje, saj se je veliko učencev z vlakom
peljalo prvič. Na Gospodarskem razstavišču
smo si pod vodstvom hostes ogledali
predstavitve srednjih šol, fakultet in drugih
razstavljavcev. Učenci so lahko na enem
mestu našli ogromno informacij, ki so
pomembne pri poklicnem odločanju.

Zbiralna akcija odpadnega papirja –
Simona Žnidar

Še naprej smo starši in učenci zelo pridni pri zbiranju odpadnega papirja. V zadnji akciji, v četrtek, 5. 2. 2009,
smo zopet zbrali preko 5 ton odpadnega papirja. Res je, da smo veseli količine vsega zbranega, še bolj pa
vašega sodelovanja v akciji in medsebojnih vzpodbud. Pomembno je, da se zavedamo pomena takih zbiralnih
akcij in ne zgolj rezultata zbranih kilogramov.
V tokratni akciji so poleg pridnih šolskih delavcev gospe Matejke Kroflič in gospoda  Francija Dajčmana
sodelovali tudi zelo pridni devetošolci, in sicer Tilen Kačičnik, Gregor Urbančič in Jernej Hribernik. Za vestno
delo jih zato pohvalimo in se jim zahvaljujemo.
O natančnem poteku akcij in količini zbranega papirja si lahko še več preberete na šolskih spletnih straneh o eko
šoli.

Roditeljski sestanek  - Simona Žnidar

Prvi četrtek v letošnjem mesecu januarju smo pričeli z roditeljskim sestankom, na katerega smo povabili starše
učencev  4., 5., 8. in 9. razreda. Na sestanku smo predstavili celoten postopek evidentiranja in identifikacije
nadarjenih učencev. Starši so bili obveščeni, da lahko tudi sami v dogovoru z razrednikom predlagajo odkrivanje
nadarjenosti pri svojem otroku.
Več informacij o postopku odkrivanja in pripravi individualiziranih programov za učence lahko najdete na naših
spletnih straneh pod program Brihtne glavce.

Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini

Zimski športni dan – Marjana Pikelj

S  sivih  oblakov  je končno zapadel sneg, ki  smo  ga z  učenci z
veseljem  izkoristili  za  naš  zimski  športni  dan. Sankali smo se
in se spuščali po strminah z različnimi  »snežnimi«  vozili  ter  tako
preživeli    prijetno zimsko dopoldne.

Zbiralna akcija – Marjana Pikelj

S prizadevnimi starši in učenci nam je uspelo izvesti zbiralno
akcijo  starega  papirja, Vsem sodelujočim se za pridno delo
zahvaljujemo.
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Tehniški dan v 5. razredu – Lidija Vrečko

Učenci 5. razreda so imeli 26. 1. 2009 tehniški dan. Prepoznavali so vrste izolacijskega materiala, izdelali
hladilno torbo, z merjenjem temperature v tekočinah preverjali uporabnost izdelanega modela in risali grafe.
Najbolj zanimivo je bilo delati z rezalnikom stiropora, ki je le-tega s svojo toploto sproti topil. Izdelane modele so
učenci odnesli domov, saj bodo hladilne torbice v vročih dneh še kako koristne.

Dejavnosti na POŠ SOCKA

Roditeljski sestanek- Nataša Potočnika

V četrtek, 29. 1. 2009, smo imeli 2. roditeljski sestanek. S starši smo se dogovorili o sodelovanju na pustnem
karnevalu v Novi Cerkvi. V ta namen bomo imeli popoldansko delavnico, kjer bomo izdelali kostume za
skupinsko masko.
V nadaljevanju smo imeli govorilne ure, na katerih so se starši seznanili z učnim uspehom svojih otrok.

Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev

Razredna srečanja s starši – Ida Grobelnik

V zadnjem tednu letošnjega januarja smo po razredih izvedli srečanja s starši. Pogovorili smo se o učnem
uspehu ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Staršem smo predstavili tudi pustne kostume, ki jih bomo
izdelovali  skupaj z njimi in učenci.

Učni uspeh ob 1. redovalni konferenci – Majda Jelen

Centralna šola Vojnik

Razredna stopnja Predmetna stopnja
Razred Število

otrok
Število

pozitivnih
Učni uspeh

(%)
1. a 25 25 100 % (opisno)
1. b 24 24 100 % (opisno)
2. a 19 19 100 % (opisno)
2. b 20 20 100 % (opisno)
3. a 20 20 100 % (opisno)
3. b 21 21 100 % (opisno)
3. c 20 20 100 % (opisno)
4. a 21 21 100 %
4. b 20 20 100 %
5. a 25 25 100 %
5. b 24 24 100 %

SKUPAJ 239 239 100 %

Podružnične šole

Vsi oddelki podružničnih šol so bili po učnem uspehu 100%.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič

Razred Število
otrok

Število
pozitivnih

Učni uspeh
(%)

6. a 23 22 95, %
6. b 23 23 100 %
6. c 24 21 87,5 %
7. a 21 19 90,4 %
7. b 23 20 82,6 %
7. c 27 27 100 %
8. a 22 20 90,9 %
8. b 23 19 82,6 %
8. c 23 21 91,3 %
9. a 23 21 91,3 %
9. b 24 24 100 %
9. c 22 18 82 %
9. d 19 17 89 %

SKUPAJ 297 272 91,6 %
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Najbolj norčavi mesec je za nami. Upamo, da smo s pustom pregnali že kar predolgo zimo in
priklicali pomlad. O tem, o valentinovem pa o  mnogih tekmovanjih in dejavnostih v mesecu
februarju vam poročamo v tej številki časopisa. Veliko jih je bilo, precej pa jih je še pred nami.

»Upaj si zaupati vase.
Mnogo tistega, kar danes učimo,
je bila nekoč drzna zamisel posameznika,
ki je upal bolj zaupati svojemu srcu in umu,
kot pa sprejeti prevladujoča
prepričanja svojega časa.«
Ching Ning Chu

Nemška bralna značka - EPI Lesepreis - Simona Šarlah

V četrtek, 12. februarja 2009, smo na naši šoli izvedli tekmovanje iz nemške bralne značke - EPI
Lesepreis pod mentorstvom Simone Šarlah. Ker se ga je udeležilo kar 129 tekmovalcev, smo tekmovanje
razporedili preko celega dne. 7. a in 7. b sta testne pole izpolnjevala prvo in drugo šolsko uro, tretjo uro
so pisali učenci 4. in 5. razredov, četrto uro šestošolci in šesto šolsko uro vsi preostali (7. c, osmošolci in
devetošolci). Tekmovalci so dosegli 67 zlatih, 47 srebrnih priznanj in 15 priznanj za sodelovanje. Med
vsemi pa je bilo kar nekaj takšnih, ki so dosegli vse možne točke. To so: Lara Kolar, 4. b, Jernej Špegelj,
6. c, Niko Krhlanko, 6. b, Daniel Jovanovič, Aljaž Degen, oba 7. a, Barbara Rebernak, Ismet Šljivar, oba
7. b, Lucija Božnik, Alja Grašič, Jernej Ledl, Martin Hostnik, vsi 7. c, Špela Majcen, Špela Medved, obe 8.
b, Katarina Žlavs, Tilen Lončar, oba 8. a, Žiga Škoflek, Mojca Žerjav, oba 9. c in Nina Majcen iz 9. b.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

Državno tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah

V preteklem mesecu smo dobili rezultate tekmovanja iz nemškega jezika, ki je bilo 28. januarja 2009 v
OŠ Franja Malgaja Šentjur. Vsi štirje učenci so se odlično odrezali, Katarina Ograjšek iz 9. a pa je
osvojila celo srebrno priznanje, za kar ji iskreno čestitamo!

Svet zavoda – Majda Jelen

Svet zavoda OŠ Vojnik ima nove člane za obdobje od 20. 1. 2009  do  20. 1. 2013.
        Predstavniki lokalne skupnosti: Tjaša Podergajs

Marija Gobec
Breda Žlavs Koštomaj

         Predstavniki Sveta staršev:   Vlasta Žmavc Tomše - predstavnica podružnic
Raid Wahibi - predstavnik RS Vojnik
Arnold Ledl - predstavnik PS Vojnik

    Predstavniki šole:   Simona Žnidar
Nataša Čerenak – predsednica Sveta zavoda
Branko Špes

Drugi sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek

V četrtek, 12. februarja 2009, je v zbornici OŠ Vojnik potekal 2. sestanek Sveta staršev, ki se ga je
udeležilo 26 predstavnikov. Na dnevnem redu je bil pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje, Svet šole
v novem sestavu, poročilo o učnem uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju in pobude ter predlogi. Na
sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Ga. Olga Kovač bo pristojne na KS Nova Cerkev opozorila, da bodo v čim krajšem času poskrbeli za
primerno razsvetljavo pred vhodom v šolo v Novi Cerkvi.
2. Po šolskem radiu bomo učence večkrat spomnili na dosledno uporabo kresničk.
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Svetovni dan varstva mokrišč – Tatjana Hedžet

Na naši šoli smo ob svetovnem dnevu mokrišč, 2. februarja 2009, z učenci pripravili razstavo. Prav ta dan
smo pripravili tudi radijsko uro za vse učence naše šole, kjer smo opozorili na neprecenljiv pomen
mokrišč za našo prihodnost. Izpostavili smo ogroženost mokrišč tudi v domači okolici, saj so to območja,
na katerih narava zbira vodo. Ker zadržujejo vodo, nas varujejo pred poplavami, jo čistijo ter nudijo
zatočišča številnim rastlinam in živalim.

Kulturni dan na predmetni stopnji – Dušan Žgajner

V počastitev slovenskega kulturnega praznika je na šoli 4. in 5. februarja letos potekala likovna
delavnica. Sodelovali so učenci od 6. do 9. razreda. Šesti in sedmi razredi so slikali geometrijske in
ornamentalne motive, osmi in deveti razredi pa bolj abstraktne motive po vzoru umetnikov, kot so Paul
Klee, Pablo Picaso, Joan Miro in Wassily Kandinsky. Likovno delavnico so vodili Tomaž Milač, Milena
Jurgec in Dušan Žgajner. Nastala likovna dela sestavljajo likovno kompozicijo, ki si jo lahko ogledate v
prostorih OŠ Vojnik.

Šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje – Tatjana Hedžet

Na šolskem tekmovanju iz fizike, ki je potekalo  10. februarja letos, je sodelovalo 13 učencev 8. in 9
učencev  9. razreda.
Bronasto priznanje so osvojili:
Taja Kuzman, Jernej Gačnikar, Domen Simonič in Katarina Žlavs, vsi iz 8. a razreda,
Amadeja Belej, 9. c, ter Andrej Oprčkal in Ana Vozlič iz  9. a razreda.
Vsi prejemniki bronastih priznanj se bodo udeležili področnega tekmovanja in se potegovali za srebrno
Stefanovo priznanje, ki bo  10. marca 2009 na OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah.

Športni dan v 2. razredu – Urška Agrež, Anka Krajnc

Tretjega februarja letos smo imeli v drugem razredu zimski
športni dan. V meglenem zimskem dopoldnevu smo se
odpravili na Konjsko. Tam smo uživali ob različnih zimskih
igrah in dejavnostih. Gradili smo igluje, s kepami zadevali v
cilj, delali snežake in se veselo dričali. Športno dopoldne je
hitro minilo in v šolo smo se vrnili prijetno utrujeni in  z željo,
da takšen dan še ponovimo.

Športni dan v tretjem razredu - Lidija Eler-Jazbinšek

S snegom pokriti hribi in v belo odeta pokrajina nas je 3. 2.
2009 kar vabila, da smo preživeli nekaj prijetnih uric v naravi.
Toplo oblečeni in opremljeni z lopatkami smo se odpravili na
pohod po nam že znani poti proti Dobrotinu, s  katere smo
zavili na sankališče, kjer smo uživali na snegu, izdelovali
snežake  in pingvine.
Čas, ki smo ga namenili uživanju na snegu, je prehitro minil
in z rdečimi lički smo se vrnili v šolo, kjer smo se pogreli s
toplim čajem.

Informativni dan – Irena Kalšek

Devetošolci in njihovi starši so se  lahko udeležili ogledov srednjih šol, ki so svoja vrata odprle za vse
učence, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost. Informativni dan je bil 13. in 14. februarja letos.

Praznik kulture – Mateja Fidler

V mesecu februarju smo tudi učenci razredne stopnje počastili kulturni praznik. Izdelovali smo knjige, jih
ilustrirali, nato pa jih predstavili sošolcem. Po tem pa so nas z igrico Polna luna in shujševalna kura
razveselili še učenci iz POŠ Šmartno pod vodstvom Monike Dimec. Preživeli smo lep kulturni dan.
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Svetovni dan mokrišč na razredni stopnji– Jelka Kralj

V projektu smo sodelovali tudi učenci razredne
stopnje.
Ustvarjali smo v različnih delavnicah, in sicer
likovni, glasbeni ter jezikovni. V likovni delavnici
so ustvarjali učenci prvih in tretjih razredov. Na
temo deklamacije o žabici so nastali pravi
umetniški izdelki. Peti razredi pa so iz kartona
ustvarili pravo mokrišče. Drugošolci in
četrtošolci so razstavo izvirno obogatili z
izmišljenimi deklamacijami in zgodbicami o
žabici.

Roditeljski sestanek za devetošolce – Irena Kalšek

V jedilnici šole Vojnik je bil  12. 2. 2009 roditeljski sestanek za starše devetošolcev.  Staršem sem
predstavila postopek vpisa v srednjo šolo, v katere programe vse se lahko vpisujejo učenci, kakšni so
pogoji za vpis in novosti na tem področju.

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh

V soboto, 3. 2. 2009, je bilo na OŠ Ljubečna regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine za  Cankarjevo
priznanje.  Z naše šole so se ga udeležili: Taja Kuzman, 8. a, Domen Simonič, 8. a, Nika Šaloven, 9. c.
Srebrno Cankarjevo priznanje je osvojil Domen Simonič, bronasto pa Taja Kuzman in Nika Šaloven.
Čestitamo.

Končno pravi športni dan – Natalija Mažič

Četrtošolci smo nestrpno čakali dan, ko smo lahko svojo radoživost
pokazali na snegu. 3. februarja letos smo se peš odpravili proti
cerkvi Device Marije. Pred odhodom smo si ogledali fotografije
snežnih skulptur, saj nas je na snegu čakala podobna
pustolovščina, in sicer ustvarjanje s snegom. V učilnici smo po
skupinah narisali skico naše mojstrovine. Med potjo smo
občudovali, kako je sneg pobelil veje in okolico. Po prihodu na
zasnežen travnik pod cerkvijo smo se z vnemo lotili dela. Nastale so
čudovite umetnije: polž, grad, tobogan, vlak, trdnjava, igralo,
jedilnica, dnevna soba s TV… Malce utrujeni in mokri smo se vrnili
proti šoli in v mislih že kovali načrte, kaj vse bo vsak naredil iz
snega doma.

Vpis šolskih novincev – Simona Žnidar

V februarju je potekal vpis šolskih novincev za šolsko leto 2009/2010. Starši so bili pri vpisu seznanjeni z
vpisnim postopkom in dejavnostmi, ki so še pred njimi do prvega šolskega dne.

Tehnični dan v 4. razredu – Natalija Mažič

Učenci se zelo veseli dnevov, ko pouk poteka malo drugače. V
februarju je bila pred njimi posebna naloga, saj so morali
izdelati svoje vozilo. Preizkusili so se v  žaganju, brušenju in
lepljenju, kar pa ni bilo tako enostavno, kot so si domišljali.
Učenci so se morali zelo potruditi. Ob koncu pouka so po
šolskih tleh zapeljala vozila različnih oblik in znamk. Dirka med
njimi je bila napeta, saj so bila nekatera vozila med seboj
oddaljena le za kakšen centimeter.
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Dan ljubezni in prijateljstva v 4. razredu – Natalija Mažič

Četrtošolci imajo radi sebe, svoje najboljše prijatelje in
sošolce, predvsem pa  starše. V znak ljubezni in zahvalo za
njihovo dobroto smo jim izdelali škatlice s sladkim
presenečenjem. Za škatlice smo uporabili odpadno kartonsko
in stekleno embalažo, ki smo jo pobarvali v barvi ljubezni.
Sledila je okrasitev škatel. Vse skupaj smo začinili z lepo
mislijo, ki smo jo napisali na eko papir. Na koncu smo naredili
še rumove kroglice, ki smo jih »skrili« v škatle.

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Simona Žnidar

V zbiralni akciji odpadnega papirja v februarju smo skupaj zbrali 5556 kg papirja. Najuspešnejši so bili
tokrat učenci 4. a razreda, sledijo jih učenci 6. a in 4. b razreda. Veseli nas, da so sedaj v vseh  učilnicah
eko škatle, kamor odvržemo papirnate odpadke, ki jih »ustvarimo« med poukom.

Mlajši dečki medobčinski prvaki, mlajše deklice medobčinske podprvakinje v košarki – Robert
Suholežnik

Mlajši dečki in deklice gredo uspešno po poteh starejših sovrstnikov. Tako dečki kot deklice so bili
uspešni na medobčinskem tekmovanju v košarki. Dečki so postali brez poraza medobčinski prvaki,
deklice pa so z enim porazom osvojile drugo mesto. Oboji so se uvrstili tudi na področno tekmovanje.
Čestitamo!

Ekipa ŠKL zaključila letošnje leto – Robert Suholežnik

V četrtfinalu ŠKL-ja se je naša šola pomerila z aktualnimi prvaki z OŠ Draga Bajca iz Vipave. Če je po
prvi tekmi še kazalo, da bi lahko »naredili presenečenje«, pa na povratni tekmi nismo imeli svojega dne.
Kljub izločitvi je to najboljša uvrstitev, od kar igramo v ŠKL ligi. Čestitamo vsem igralkam in igralcem za
borbenost in športno obnašanje na igrah.

Na polfinalih področnega prvenstva polovičen uspeh – Robert Suholežnik

Mlajše deklice so se z drugim mestom uvrstile v finale področnega prvenstva. Mlajši dečki so osvojili
tretje mesto in se poslovili od nadaljnjega tekmovanja. Ekipo dečkov so sestavljali: Pantnar Tomaž,
Kugler Jaka, Ledl Jernej, Gobec Domen, Grobelnik Žan, Ferlež Gregor, Hostnik Martin, Žvižej Matic,
Bojanovič Miha, Gaber Kristjan, Herlah Miha, Počivalnik Matic, Belak Urban in Arčan Miha. Čestitamo!

Starejše deklice med šestnajstimi v državi – Robert Suholežnik

Starejše deklice so na polfinalu državnega prvenstva enkrat zmagale in enkrat izgubile ter se poslovile od
nadaljnjega tekmovanja. Kljub temu je to izreden rezultat, ki ga bo v prihodnje težko ponoviti. Čestitamo!

VZORNI UČENCI

V mesecu februarju lahko pohvalimo naslednje učence:

4. b   Lara Kolar - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju za nemško bralno značko
6. a Sara Črepinšek, Eva Vrhovnik in Dominik Štante - za požrtvovalno delo pri zbiranju odpadnega

papirja
6. b  Niko Krhlanko - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju za nemško bralno značko
6. c Jernej Špegelj - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju za nemško bralno značko
7. a Danijel Jovanovič, Aljaž Degen, Barbara Rebernak in Ismet Šljivar - za osvojene odlične

rezultate na tekmovanju za nemško bralno značko
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7. c  Lucija Božnik, Alja Grašič, Jernej Ledl in Martin Hostnik - za osvojene odlične rezultate na
tekmovanju za nemško bralno značko

8. a  Katarina Žlavs - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju za nemško bralno značko in
osvojeno bronasto Preglovo priznanje, Tilen Lončar - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju
za nemško bralno značko, Jernej Gačnikar - za osvojeno bronasto Preglovo priznanje,
Aleksandra Rošer - za osvojeno bronasto Preglovo priznanje, Domen Simonič - za osvojeno
bronasto Preglovo priznanje in osvojeno srebrno Cankarjevo priznanje, Taja Kuzman - za osvojeno
bronasto Cankarejevo priznanje

8. b Špela Majcen in Špela Medved - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju za nemško bralno
značko

8. c  Maša Kunej, Nik Pušnik in Matevž Sešel – za pripravo razstave ob svetovnem dnevu mokrišč
9. a Katarina Ograjšek - za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz nemškega jezika
9. b Nina Majcen - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju za nemško bralno značko,

Svit  Okrožnik - za pomoč pri zbiralni akciji odpadnega papirja
9. a  Žiga Škoflek in Mojca Žerjav - za osvojene odlične rezultate na tekmovanju za nemško bralno

značko, Nika Šaloven - za osvojeno bronasto Cankarjevo priznanje

Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini

Kulturni dan – Marjana Pikelj

Naš drugi  kulturni dan  smo  posvetili glasbi. Učenci, ki obiskujejo
glasbeno šolo, so  pripravili  koncert z igranjem na instrumente, nato  pa
so se nam pridružile  še ljudske pevke iz Jezerc. Skupaj smo
prepevali ljudske pesmi. Obiskali  pa  so nas  tudi  Štajerski rogisti  iz
Nove Cerkve, ki so nam predstavili rogove  in glasbo, ki  jo izvabijo  iz
teh zanimivih instrumentov. Preživeli smo zelo zanimivo dopoldne.

Nastop pri Mišku Knjižku – Monika Dimec

V sredo, 11. 2. 2009,  smo z učenci 1. razreda nastopili v Celju v knjižnici pri Mišku Knjižku. S prizorčkom
Zlati kamenčki smo razveselili najmlajše otroke, ki so budno spremljali, kaj vse je morala miška
Sladkosnedka narediti, da je prišla do lizike

Pustovanje – Marjana Pikelj

Na  pustni  torek smo s čarovnicami,  gusarji, princesami, ninjami in drugimi maskami
zaplesali in s povorko maškar po našem kraju preganjali zimo.
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Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev

Planšar na obisku – Ida Grobelnik

V 2. razredu smo se odločili, da bomo na
pustnem karnevalu planšarji. Ker pa o njihovem
življenja nismo vedeli kaj dosti, smo 9. februarja
gostili planšarja z Velike Planine. Spoznali smo,
da je njegovo delo naporno, obenem pa tudi
zelo zdravo. Z njegovo ženo sta dokazala, da
so planšarji veseli ljudje.

Valentinovi srčki – Ida Grobelnik

Iz zdravih sestavin, kot so pira, trsni sladkor
smo spekli okusne srčke.  K piškotkom pa sodi
tudi čaj. Ta je bil pripravljen iz rožic z Velike
Planine. Ker gre ljubezen tudi skozi želodec,
smo se srčkov pošteno najedli.

Pustni karneval v Novi Cerkvi – Ida Grobelnik

V soboto, 21. 2. 2009, smo
sodelovali na tradicionalnem
pustnem karnevalu. Našemili
smo se v skupinske maske:
jablane, planšarje, viteze,
grozdje in konjenike. Pri izdelavi
kostumov so nam veliko
pomagali starši, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo.
S pustom pa smo se poveselili
tudi na pustni torek, ko je naša
pustna povorka po vasi
preganjala zimo. Harmonikarji
Martin Mastnak, Jure Kovač in
Nejc Sentočnik so poskrbeli, da
smo bili hitro opaženi.

Razstava starin v 4. razredu – Jolanda Klaužki

Učenci 4. razreda so raziskovali zgodovino šole in življenje njihovih dedkov in babic.
V šolo so prinesli kar nekaj starih predmetov, slik in fotografij. Nad zbirko smo bili vsi tako navdušeni, da
smo pripravili razredno razstavo. Z zanimanjem so si jo ogledali tudi starši in učenci ostalih razredov na
šoli.

Dramatizacija Magnetnega dečka – Petra Ofentavšek

Pri pouku slovenščine smo se petošolci zelo navdušili nad odlomkom Magnetni deček, ki smo ga brali v
berilu. Razdelili smo si vloge igralcev, kostumografov in scenografov in se resno lotili dela. Igralci so se
naučili besedilo, kostumografi so prinesli obleke in maske, scenografi pa so pripravili zanimivo sceno. Za
popestritev pa smo uporabili tudi prave scenske efekte.
Igrico smo potem zaigrali vsem razredom na šoli.

Zimski športni dan – Ida Gobelnik

Drugega februarja letos smo se končno lahko zapodili po belih poljanah. Dopoldne je minilo ob igrah na
snegu, sankanju, postavljanju snežakov in drugih igrah na snegu.
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Dejavnosti na POŠ Socka

Ogled stare kmečke hiše v Socki – Nataša Čerenak

Četrtošolci in petošolci  se seznanjajo s kulturno
dediščino domačega kraja in Slovenije. V svojem
domačem kraju imajo poleg naravnih znamenitosti
idealne možnosti spoznati tudi  zanimivo stavbno
dediščino.
Na obisku smo bili pri ge .Lojzki in g. Branku Zupanek,
ki imata  čudovito ohranjeno hišo, v kateri so si učenci
lahko pogledali vse tipične prostore alpske hiše.
Še posebej zanimiva je bila predstavitev črne kuhinje.
Na koncu ogleda pa smo se tako kot v starih časih
pogreli kar na  krušni peči.

Tehniški dan v 4. in 5. razredu - Nataša Čerenak

Na tehniškem dnevu so četrtošolci spoznavali
elektriko in njene zakonitosti. Sestavljali so različne
električne kroge in  ugotavljali prevodnost. Nato so
po načrtu  izdelali vsak svoj svetilnik s stikalom.
Navdušeni so bili, ko so ugotovili, da jim je svetilnik
zasvetil.

Petošolci pa so spoznavali različne načine
prenašanja gibanja.

Najprej so izdelali  mahača in  vlečnico, nato pa so z
zbirko gonil sestavili vsak svoj  mehanizem. Pokazali
so veliko mero ustvarjalnosti in ob delu neizmerno
uživali.

Zimski športni dan - Nataša Potočnik

V mesecu februarju nas je razveselila pošiljka snega, zato smo lahko izvedli zimski športni dan. S sanmi
smo se podali na bližnji hrib, kjer smo se naužili snežnih radosti.

Pustna delavnica – Nataša Potočnik

Na pustni delavnici, ki smo jo izvedli 10. in 12. februarja letos, smo skupaj s starši izdelovali pustne
kostume. 21. februarja pa smo sodelovali na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi.
Učenci, starši in učiteljice smo z veseljem sodelovali pri tem projektu.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami je nova in obsežna številka Vojč poroča. Dejavnosti je bilo na naši šoli pretekli mesec zelo
veliko. Prijetno branje vam želimo.

Če nočeš zamuditi na cilj,
ne čakaj na tiste,
ki gredo za teboj,

in ne hiti za tistimi,
ki gredo pred teboj.

Nemški pregovor

Mlajši dečki četrti v rokometu -  Robert Suholežnik
Na medobčinskem prvenstvu za mlajše dečke je naša šola zasedla 4. mesto. Našo šolo so zastopali: Matej
Arih, Primož Palir, Martin Hostnik, Matic Žvižej,  Žan Sitar, Enej Jakop, Žan Grobelnik in Gregor Ferlež.
Čestitamo.

Področno finale v košarki za mlajše deklice – Robert Suholežnik
Na finalu področnega prvenstva so naše mlajše deklice osvojile 4. mesto. Šolo  Vojnik so zastopale: Ula
Selčan, Ana Lucija Župnek, Laura Guzej, Nives Kotnik, Klara Podergajs, Anja Suholežnik, Lucija Božnik, Teja
Žurman, Rebeka Vrečer, Katja Božnik, Mojca Oprčkal, Tija Ocvirk, Ana Gobec, Eva Gorenšek in Pika Herlah.
Vsem čestitamo.

Vpis novih igralk v ŠKL – Robert Suholežnik
Sezona ŠKL se je za naše igralke že zaključila, mlajše igralke pa že veselo trenirajo za prihodnje leto. K
sodelovanju želimo pritegniti tudi čim večje število deklic četrtih, petih in šestih razredov. Če imate veselje do
košarke in željo, da se preizkusite na parketu, ste vabljene na treninge, ki potekajo trikrat tedensko po pouku.
Več informacij lahko dobite v kabinetu športnih pedagogov.

Raziskovalne naloge – Simona Žnidar
V soboto, 28. 3. 2009, smo na OŠ Pesnica pri Mariboru pred različnimi strokovnimi komisijami zagovarjali
letošnjih 15 raziskovalnih nalog, ki jih je pod vodstvom osmih šolskih in treh zunanjih mentorjev pripravilo 28
učencev osmih in devetih razredov.

Najprepričljivejši  za komisijo so bili iz naše šole avtorji treh raziskovalnih nalog, in sicer:
- Urška Oprčkal in Tadeja Stožir, ki sta pod vodstvom gospe Polone Bastič izdelali nalogo Dietni jedilniki

na OŠ Vojnik. Naloga je v svoji tekmovalni skupini dosegla 2. mesto;

- Aleksandra Rošer in Katarina Žlavs, ki sta pod vodstvom gospe Tatjane Hedžet izdelali nalogo z
naslovom Vpliv vremena na bolezni vinske trte v občini Vojnik. Naloga je v svoji tekmovalni skupini
dosegla 2. mesto;

- Helena Bobik, Nina Majcen in Janja Lavbič so pod vodstvom gospoda Edvarda Fidlerja izdelale nalogo
z naslovom Naš prispevek h globalnemu segrevanju in v svoji tekmovalni skupini dosegle 3. mesto.

Vsem nagrajencem  in njihovim mentorjem
iskrene čestitke.

Čestitamo tudi vsem ostalim raziskovalcem in
njihovim mentorjem, ki so pripravili dobre
naloge in zanimive predstavitve, ki pa so bile
predstavljene različnim komisijam in so imele
različno število konkurentov.

Nobena naša raziskovalna naloga pa letos žal
ne bo predstavljena na državni ravni.
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Projekt Evropska vas – Simona Šarlah

V četrtek, 26. marca 2009, smo učenci in učitelji OŠ Vojnik in vseh treh podružnic izvedli projekt Evropska vas,
katerega osnovna ideja je spoznavanje in sprejemanje različnosti držav Evropske unije.
Učenci razredne in predmetne stopnje so celo dopoldne posvetili spoznavanju Danske. V ta namen smo na
šoli organizirali različne delavnice na temo te severno evropske države. Učenci so lahko izbirali med
pravljičnimi delavnicami (kjer so spoznavali Hansa Christiana Andersena in njegova dela), ustvarjalnimi ter
likovnimi delavnicami. Tretješolci so sodelovali v Andersenovi plesni delavnici in bodo svoj ples predstavili tudi
na velikem odru zaključne prireditve v Celju. Ostali učenci razredne stopnje so izdelovali knjige, risbe,
sestavljali Lego kocke in uprizorili odlomke iz Andersenovih pravljic. Učenci predmetne stopnje so se lahko
priključili tudi delavnicam, ki so spoznavale danske
nacionalne simbole, kraljevo družino, Vikinge, runsko
pisavo, turistične znamenitosti in najbolj znane danske
športnike. Ker so Danci aktualni evropski prvaki v
rokometu, smo organizirali tudi rokometno delavnico.
Učenci so oblikovali slovar vljudnostnih fraz v danščini,
pekli dansko listnato pecivo in ustvarjali danske
kulinarične dobrote kar v treh delavnicah. V glasbeni
delavnici so prepevali danske evrovizijske popevke,
spoznali pa so tudi Hamleta, danskega plemiča.
Nastalo je veliko čudovitih izdelkov iz stiropora in lesa.
Na koncu dneva smo postavili tudi razstavo z vsemi
plakati in ostalimi izdelki, ki so nastali v tem dnevu. Še
vedno si jo lahko ogledate v rumenem delu naše šole.
Nekaj izdelkov pa bomo razstavili tudi na zaključni
prireditvi projekta Evropska vas na naši stojnici 8. maja
v Celju. Mi bomo predstavljali Dansko.

Plavalni tečaj za učence predmetne stopnje - Urša Burja Žnidaršič
Tečaj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 9. do 13. 3. 2009. Tečaja se je udeležilo 13 učencev
(eden je bil samo enkrat) od 6. do 9. razreda. Po končanem 15-urnem tečaju je 10 učencev postalo varnih
plavalcev. Dva sta odplavala za kriterij »srebrni delfin« (10 minut neprekinjenega plavanja in 50 m v
določenem času). 8 učencev je odplavalo za kriterij »bronasti delfin« (50 m plavanja v poljubnih tehnikah in na
35 m opravljena varnostna naloga - ležanje na hrbtu). Trije učenci so odplavali za kriterij  »delfinček« (poljubno
plavanje 35 m brez dotika roba bazena) in žal še niso varni plavalci. Zopet bodo povabljeni na plavalni tečaj, ki
ga bomo izvedli v naslednjem šolskem letu.

Šolsko matematično tekmovanje Kenguru – Petra Strnad
19. 3. 2009 je na šoli potekalo mednarodno matematično tekmovanje Kenguru. Letos se ga je udeležilo kar
332 učencev in učenk. Osvojenih je bilo 125 bronastih priznanj. Na področno tekmovanje, ki je potekalo na OŠ
Frana Kranjca v Celju, so se iz 7-ih, 8-ih in 9-ih razredov uvrstili naslednji učenci in učenke:

7. razred: Daniel Pukel, Peter Kus, Alen Tilinger, Lucija Božnik, Luka Grum, Katja Komplet in Urban Golčman;

8. razred: Taja Kuzman, Katarina Žlavs, Tilen Kozole in Domen Simonič;

9. razred: Amadeja Belej, Ksenija Vodeb, Veronika Tadina in Andrej Oprčkal.
Vsem učencem iskrene čestitke.

Četrti tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič
Naš zadnji tehniški dan, ki smo ga izvedli v mesecu marcu, je potekal na temo pohištvena oprema stanovanja.
Pri uvodnem teoretičnem delu smo natančneje obdelali mize, stole, postelje in shranjevalno pohištvo.
Kakšna je trenutna ponudba v trgovinah s pohištvom, pa smo izvedeli iz reklamnih letakov. V njih smo poiskali
zanimive kose pohištva in ugotavljali, iz kakšnega materiala so.
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V drugem delu smo se posebej posvetili opremi kuhinje. S pomočjo računalniškega programa smo po lastnih
zamislih naredili načrt in jo opremili z elementi ter večjimi gospodinjskimi aparati.

Ekorgov kviz – Tatjana Hedžet

Šolsko pisno tekmovanje za ekorgov kviz je potekalo 3. marca 2009. Učenci 7., 8. in 9.
razreda so 45 minut reševali zabavne testne pole. Temi Ekorgovega kviza sta bili:
ravnanje z odpadki in  obnovljivi viri energije ter učinkovita raba energije.
Šolsko pisno tekmovanje je predstavljalo prvi krog selekcije za Ekorgov TV kviz.
Tekmovanja se je udeležilo 98 učencev šole.
Štirje najboljši učenci, ki bodo predstavljali šolo v televizijskem kvizu, so:

Martin Melanšek, 9. b, Domen Simonič, 8. a, Taja Kuzman, 8. a in
Katja Komplet, 7. c.
Prvo srečanje z nasprotno ekipo iz 2. OŠ Celje jih čaka 14. aprila
2009.

Držimo pesti.

Področno tekmovanje za srebrno Stefanovo priznanje – Tatjana Hedžet
Področno tekmovanje iz fizike za srebrno Stefanovo priznanje je potekalo 10. 3. 2009 na OŠ Pod goro v
Slovenskih Konjicah.
Našo šolo je zastopalo 7 učencev. Dosegli so zelo dobre uvrstitve in si prislužili srebrno Stefanovo priznanje.
To so: Taja Kuzman, Domen Simonič, Katarina Žlavs, Jernej Gačnikar, vsi iz 8. a, in Amadeja Belej iz 8. c
razreda.
Čestitamo.

Eko kviz – Tatjana Hedžet
To šolsko leto smo prvič z eno ekipo sodelovali v Eko
kvizu. Eko kviz je ekipno tekmovanje v eko znanju za
slovenske šole, ki so vključene v mrežo eko šole.
Tekmujejo pa učenci 6., 7. in 8. razreda.
Generalni sponzor Eko kviza je Telekom Slovenije.
Našo ekipo so sestavljali: Sara Črepinšek, 6. a, Katja
Komplet, 7. c, in Domen Simonič, 8. a.
Učenci, ki so sodelovali v Eko kvizu, so pobližje spoznavali
tri področja varovanja okolja: odpadki, energija in podnebne
spremembe.
Dosegli so lep rezultat.

Zasaditev dreves – Tatjana Hedžet
23. marca letos smo na naši šoli obeležili začetek pomladi. V ta namen smo na šolski zelenici zasadili dve
sadni drevesi, ki nam ju je podarilo trgovsko podjetje  Mercator. Dogodek smo spremljali učenci nižje in višje
stopnje ter učitelji. Pridružila se nam je tudi predstavnica Občine Vojnik ter še nekaj občanov.

Svetovni dan voda – Tatjana Hedžet
Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je letos potekal pod geslom Voda ne pozna meja. Poudarek
je bil na podzemnih vodah. Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de
Janeiru leta 1992, namenjen pa je opozarjanju na pomen in vpliv vode na naše življenje in za izboljšanje
našega odnosa do voda.
V ta namen smo 23. marca 2009 z učenci 8. razredov pripravili kratko radijsko uro za vse učence naše šole.
Opozorili smo jih na varčno rabo pitne vode in skrbi zanjo.
Zavedati se moramo, da lahko sami največ prispevamo, da jo  bomo ohranili čisto.

Zbiralna akcija papirja - Simona Žnidar
V tem šolskem letu v vsakem mesecu zberemo več odpadnega papirja. V četrtek, 2. 4. 2009, smo ga zbrali kar
7656 kg, kar pomeni, da nam je postal premajhen celo velik kontejner. Bravo vsem, ki aktivno sodelujemo v
akciji ohranjanja čiste in neokrnjene narave. Posebna zahvala gre tudi tokrat neumornima gospe Matejki Kroflič
in gospodu Franciju Dajčmanu, ki sta ob pomoči Klemna Slemenjaka in Svita Okrožnika ter nekaterih staršev,
ki pripeljejo papir in pridno pomagajo, tudi tokrat izvedla hitro in uspešno tehtanje in polnjenje kontejnerja.
Hvala tudi vsem pridnim učencem, ki pristopate k akciji.
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Pri tem tehtanju so največ papirja prinesli učenci 6. a razreda, sledijo pa jim učenci 1. a in 4. a razreda. V
skupni akciji, v kateri smo zbrali že skoraj 40 ton odpadnega papirja, še vedno vodi  4. a pred  6. a.

Vpis v srednje šole - Irena Kalšek
 V mesecu marcu so se naši devetošolci  vpisali v srednje šole. Odločali so se za naslednje programe:
gimnazija – 26 , srednja strokovna šola – 44, in srednja poklicna šola – 18 učencev. Skupno zaključuje
osnovnošolsko obveznost v devetem razredu 88 učencev.  Število prijav na dan 23 3. 2009.

Seznam šol s preveč prijavljenimi učenci:
Šola program prosta

mesta
število
prijav

Gimnazija Celje - Center predšolska vzgoja 84 162
gimnazija 150 203I. gimnazija v Celju
gimnazija(š) 20 30
tehnik zdravstvene nege 140 196Srednja zdravstvena šola

Celje kozmetični tehnik 28   72
ŠCC, Poklicna in tehniška
elektro in kemijska šola

elektrotehnik računalništva 56 60

ŠCC, Poklicna in tehniška
strojna šola

tehnik mehatronike 28 49

avtoserviser 52 76ŠCC, SŠ za storitvene
dejavnosti in logistiko frizer 78 85
Gimnazija Slovenske
Konjice

gimnazija 60 73

Sredna šola za gostinstvo in
turizem Celje

gastronom hotelir 52 58

Učenci še vedno lahko prenesejo prijavnico na drugo srednjo šolo. To lahko storijo do 13. 4. 2009. Podatke o
stanju prijav na dan 23. 3. 2009 najdete na oglasni deski svetovalne službe ali na internetnih straneh
Ministrstva za šolstvo in šport.

Planinski pohod -  Jure Štokovnik
V soboto, 14. marca letos, smo se s planinci 4. in 5. razreda  odpravili na
celodnevni pohod.
Že zgodaj zjutraj smo se zbrali v Dobrni  in  po markirani poti krenili proti
Paškemu Kozjaku. Pot nas je razvajala s čudovitim panoramskim
razgledom, ki ga je dopolnjevalo lepo vreme.
Po okrepčilu v planinskem domu smo osvojili vrh  Špika (1108 m).
Pot v dolino nas je utrujene pripeljala nazaj do zdravilišča Dobrna, kjer so
nas čakali starši.

Koncert Šolskega sklada -  »Spet na naši šoli« - Simona Žnidar
Ker je denarja vedno manj, mi pa želimo učencem še naprej ponuditi in omogočiti sodelovanje v različnih
dejavnostih in projektih, smo se odločili, da si nekaj sredstev pridobimo tudi tako, da pripravimo koncert. Tako
smo v četrtek, 26. 3. 2009, med nami gostili odlične glasbenike, ki delujejo v različnih glasbenih skupinah,
nekoč pa so bili naši učenci. Na naše vabilo po nastopu na koncertu so se odzvali vsi povabljeni, opravičili sta
se skupini Modrijani in Navihanke, ki sta bili na ta datum že zasedeni. Za prijetno vzdušje v skoraj polni
telovadnici naše šole  je poskrbelo 14 skupin, in sicer: In spiritu, Ansambel Mikola, Trio Pogladič, Polka punce,
Katrca, Harmonija, Vagabundi, Mladi rogisti, Šolski oktet +2, Ansambel Vitezi Celjski, Mladi upi, Jana Kvas s
prijatelji, Ansambel Lipovšek in skupina devetošolk MPZ OŠ Vojnik.

Prireditev so poleg nastopajočih omogočili še sponzorji in
donatorji: Zasebna zobna ambulanta Diana Kveder
Wahibi, Zasebna zobna ambulanta Raid Wahibi, Ostri,
Ivan Ravnak s.p., Endgotuš, d.o.o., Cetis,
d.d.,Zavarovalnica Vzajemna, d.v.z., Zavarovalnica Tilia,
d.d., Vinogradi Horvat, Medobčinsko društvo delovnih
invalidov Celje, MIK, d.o.o., KLH TRADE, d.o.o., ZŠAM
Celje, Vodiflor Vojnik, Banka Celje, Ariadna sound Maribor

http://:@86.61.71.48/solamambo/fotogalerija/index.php?spgmGal=ARHIV/04_marec-april/Planinski_izlet_-_Paski_Kozjak&spgmPic=32&spgmFilters=%23pic
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in SAZAS. Medijski pokrovitelji so bili NT & RC, TV Celje in Radio Rogla.
Prireditev je spremljala prodaja unikatnih izdelkov za velikonočni pogrinjek, ki smo jih izdelali učitelji naše šole.
S prodajo vstopnic je blagajna šolskega sklada bogatejša za 1348,20 evrov, okoli 1000 evrov pa so Skladu
namenili različni sponzorji.

Za uspešno izpeljavo projekta se zahvaljujem gospe ravnateljici Majdi Rojc, gospe pomočnici Olgi Kovač,
gospodu Juretu Uraniču, gospodu Alešu Kolšku, gospe Klavdiji Winder Pantner, gospe Barbari Ojsteršek
Bliznac, gospe Sabini Penič, gospe Mileni Jurgec, gospe Jelki Kralj in gospodu Igorju Fenku, gospodu Ediju
Fidler, tehničnemu osebju , osebju kuhinje OŠ Vojnik in seveda vsem učiteljem, ki so pomagali pri izvedbi
delavnic in prireditve.. Hvala tudi gospe Kseniji Kolar za ideje in vodenje različnih ustvarjalnih delavnic za
učitelje, gospe Alenki Đorđevič za pomoč pri nabiranju materiala in pripravi izdelkov in gospodu Raidu Wahibiju
za iskanje sponzorjev.
Prireditev je bila uspešna, ker smo jo vsi sodelujoči podprli z ljubeznijo do učencev in pripadnostjo šoli.

O porabi pridobljenih sredstev bo na svoji redni seji v maju odločal odbor Šolskega sklada.

DOGODKI NA POŠ NOVA CERKEV

Prireditev ob materinskem dnevu – Ida Grobelnik
V sodelovanju s KUD Nova Cerkev smo 23. 3. letos našim mamicam in babicam pripravili prireditev in likovno
razstavo. Otroci  so jih razveselili še s kozarčkom čajne mešanice, ki so jo nabrali sami.

Očiščevalna akcija – Ida Grobelnik
27. 3. 2009 smo se vključili v pomladansko očiščevalno akcijo. Očistili smo okolico šole, igrišče in vas. Tudi
tokrat nas je KS za pridnost pogostila s korneti.

Dejavnosti pri podaljšanem bivanju – Suzana Jelenski, Suzana Mlakar
V okviru programa Eko šole in projekta Voda kot življenjska vrednota smo v podaljšanem bivanju izvedli nekaj
dejavnosti ob svetovnem dnevu mokrišč, ob svetovnem dnevu voda in ob svetovnem meteorološkem dnevu.
Učenci so spoznali, kaj je mokrišče in živali, ki živijo na tem območju.  Razmišljali so, koliko vode popijejo na
dan in o tem, kam odteče deževnica s šolske strehe in šolskega dvorišča. Dejavnosti bomo zaključili 22. aprila
na dan zemlje ob tem pripravili krajši slikovni zapis.

Angleška bralna značka – Vesna Kolin
11. marca letos so se četrtošolci in petošolci udeležili angleškega bralnega tekmovanja EPI Reading Badge.
Od 18 tekmovalcev jih je kar 12 osvojilo zlato priznanje. To so: Heidi Borinc, Mojca Kugler, Luka Kuzman,
Tinkara Lečnik , Peter Pecl, vsi 4. razred, Špela Cehner, Mateja Dimec, Jerneja Kuglar, Luc Oven Skaza, Ian
Marcel Pečar, Gorazd Stolec in Marjeta Štrljič, vsi 5. razred. Srebrno priznanje so osvojili Nika Žmavc, 4.
razred, Anže Oprešnik in Mateja Legvart, oba 5. razred. Priznanje za sodelovanje dobita tudi Eva Poklič in
Laura Jesenek.

POŠ SOCKA

Življenje na kmetiji nekoč in danes – Potočnik Nataša
Učenci 4. in 5. razreda smo si ogledali Oblonškovo domačijo
na Veliki Ravni. Tam je tudi čudovita razgledna točko, kjer
seže pogled daleč naokrog. Tukaj smo si lahko ogledali
razgibanost našega površja.
Družina Oblonšek nas je prijazno sprejela in nam razkazala
domačijo. Gospa Oblonšek nam je povedala nekaj o
zgodovini kmetije, nato pa smo si ogledali žago, gozdarsko
opremo, hlev in živali v njem. Pokazali so nam tudi kolovrat,
na katerem so predli volno.

Ob koncu so nas pogostili s pravo domačo hrano. Gospod
Oblonšek je naši podružnici Socka podaril 3 valilnice in tri ptičje hišice, ki jih je sam izdelal. Mi bomo hiške
prelakirali, postavili na šolsko dvorišče in opazovali ptičji vrvež okrog njih.
Za vse nas je bil to zanimiv in poučen dan.
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Angleška bralna značka – Vesna Kolin
10. marca letos so se četrtošolci in petošolci udeležili angleškega bralnega tekmovanja EPI Reading Badge.
Od desetih tekmovalcev jih je kar sedem osvojilo zlato priznanje. To so: Mojca Cvikl, Miha Pesan, Timea
Štravs, vsi  4. razred, Katja Božnik, Aljaž Klepej, Ernest Oblonšek, Tristan Šeško, vsi 5. razred. Srebrno
priznanje so osvojili: Karin Rajh, 4. razred, Maša Felicijan in  Mojca Oprčkal, obe 5. razred.

Danska – Nataša Potočnik
V okviru projekta Evropska vas smo spoznavali Dansko.
Učenci prvega in drugega razreda so odkrivali nekaj značilnosti Danske, si ogledali risani film Morska deklica,
potem pa iz kolaž papirja izdelali še pravo morsko deklico.

Ostali učenci so izdelali plakat o Danski, se po dansko naučili šteti do 10, spoznali dansko zgodovino, njene
znamenitosti ter kulinariko.

POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Projekt Evropska vas – Marjana Pikelj
Tudi naša podružnica se je vključila v projekt
Evropska vas. Prvošolci so se  seznanili s
pravljičarjem H. Ch. Andersenom in naredili lutke za
igrico Kakor napravi stari, je vedno prav.
Učenci 2. in 3. razreda so spoznavali kraljevino
Dansko. Zelo jih je navdušilo dansko pecivo, zato
smo se odločili, da se preizkusimo še v peki maslenih
rogljičkov in polžkov. Iz furnirja so izdelali še ladjice.
Četrtošolci in petošolci pa so naredili kipce Vikingov,
vikinške čelade in ladjico. Nato smo pripravil
zanimivo razstavo.

Naravoslovni dan v 4. razredu – Mojca Podjavoršek
V sklopu naravoslovnega dne nas je obiskala
medicinska sestra za zobe. Učili smo se o vzdrževanju
zobne higiene in zdravi prehrani. Pogledali smo tudi,
kakšni so zobje in kakšni so, če si jih ne umivamo. Ob
koncu naravoslovnega dne smo pisali še kratek test in
preverili svoje znanje.

Območno srečanje otroških gledaliških skupin – Monika Dimec
Gledališki krožek naše podružnice se je v mesecu marcu udeležil območnega srečanja gledaliških skupin
Oder mladih 2009 v Celju. Odigrali smo igrico Svetlane Makarovič Glavni petelinček. Sodelovalo je enajst
gledaliških skupin iz občin Velenje, Celje in Vojnik.
Srečanje je spremljala selektorica in pisateljica Maja Borin, s katero smo mentorji po končanih nastopih
analizirali predstave. Pohvalila nas je in nam tudi svetovala, kaj bi lahko še izboljšali.
Mladi igralci so predstavo dobro odigrali, ogledali pa so si nastope tudi drugih gledaliških skupin. Za srečanje
smo veliko vadili in veseli smo, da nam je uspelo.
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Pohvaljeni učenci v mesecu marcu – Simona Žnidar

Ker je bilo v mesecu marcu veliko tekmovanj, je tokrat seznam pohvaljenih zelo obsežen. Vsem iskrene čestitke.

4. a   Nejc Jevšnik, Tim Krhlanko, Luka Logar in Tinkara Žnidar – za osvojene vse možne točke pri testu iz
angleške bralne značke

4. b  Jernej Dimec, Lara Anđelija Đorđević, Hana Muzelj in Aleks Nezman - za osvojene vse možne točke pri
testu iz angleške bralne značke

4. r. Nova Cerkev Heidi Borinc – za osvojene vse možne točke pri testu iz angleške bralne značke
4. r. Šmartno Patrik Brežnik, Anže Dimec, Manca Prislan - za osvojene vse možne točke pri testu iz angleške

bralne značke
5. a  Zala Kunej, Anja Žibret - za osvojene vse možne točke pri testu iz angleške bralne značke
5. b Lana Kuzman, Tit Lončarevič, Tilen Dobovičnik, Jan Krašovec - za osvojene vse možne točke pri testu iz

angleške bralne značke
5. r. Nova Cerkev Špela Cehner - za osvojene vse možne točke pri testu iz angleške bralne značke
5. r. Socka Katja Božnik in Aljaž Klepej – za osvojene vse možne točke pri testu iz angleške bralne značke
5. r. Šmartno Miha Jug, Jan Obreza, Veronika Slapnik - za osvojene vse možne točke pri testu iz angleške bralne

značke
6. a Vahide Memaj – za uspešno napredovanje v znanju plavanja, Sara Črepinšek - za uspešno sodelovanje na

kvizu Postani eko faca,Miha Bojanovič, Rok Gorenšek, Dominik Štante, Domen Matelič, Sara Črepinšek,
Nina Borinc, Eva Vrhovnik, Naja Pliberšek, Klemen Slemenjak, Maša Arčan, Miha Herlah in Kaja Kovač
– za zelo pridno zbiranje odpadnega papirja

6. b  Maja Hrovat, Andreja Kamenik - za uspešno napredovanje v znanju plavanja
6. c Rok Temenik, Gašper Kuglar, Matic Kuglar, Gašper Šega, Klavdija Brezovšek, Alenka Legvart, Martina

Marovšek - za uspešno napredovanje v znanju plavanja, Sara Jakop - za osvojene vse možne točke pri testu
iz angleške bralne značke

7. c  Katja Komplet –za uspešno sodelovanje na kvizu Postani eko faca, aktivno sodelovanje na projektnem
dnevu Danska

8. a  Luka Majcen - za uspešno napredovanje v znanju plavanja, Domen Simonič- za uspešno sodelovanje na
kvizu Postani eko faca, Taja Kuzman, Katarina Žlavs, Jernej Gačnikar in Domen Simonič – za osvojeno
srebrno Stefanovo priznanje iz fizike, Taja Kuzman in Domen Simonič- za pripravo prispevka za eko reporter
za TV kviz Ekorg, Tilen Lončar, Jernej Gačnikar, Domen Simonič, Aleksandra Rošer, Katarina
Žlavs,Taja Kuzman, Lucija Dolšek,  Ula Selčan in Tilen Marčič– za uspešno pripravo in zagovor
raziskovalne naloge, Ula Selčan- za vzorno vodenje dela oddelčnega tajnika, Taja Kuzman- za vzorno
vodenje oddelčne skupnosti

8. b  Gregor Nareks – za uspešno napredovanje v znanju plavanja
8. c Matevž  Sešel - za pripravo prispevka za eko reporter za TV kviz Ekorg, Veronika Pirman, Barbara

Melanšek, Kaja Rojc, Maša Kunej, Matevž Sešel in Alen Pliberšek – za dobro pripravljeno in predstavljeno
raziskovalno nalogo

9. a Matic Zakonjšek – za pomoč pri zbiranju materiala za teden zdrave šole, Katarina Ograjšek in Sergeja
Tekavc – za sodelovanje v delavnici Evropska vas, Sergeja Tekavc – za dobro pripravljeno in predstavljeno
raziskovalno nalogo

9. b Urška Oprčkal, Nina Majcen – za pripravo prispevka za eko reporter za TV kviz Ekorg, Urška Oprčkal,
Tadeja Stožir, Sara Razgoršek, Helena Bobik, Nina Majcen in Janja Lavbič – za uspešno pripravo in
predstavitev raziskovalne naloge Sara Razgoršek, Tadeja Stožir, Helena Bobik - za sodelovanje v delavnici
Evropska vas

9. c  Amadeja Belej – za osvojeno srebrno Stefanovo priznanje iz fizike, za pripravo prispevka za eko reporter za
TV kviz Ekorg in dobro pripravljeno in predstavljeno raziskovalno nalogo,Matej Ješovnik, Tadej Kuzman,
Matej Šibanc - za sodelovanje v delavnici Evropska vas, Barbara Delčnjak in Nika Šaloven – za dobro
pripravljeno in predstavljeno raziskovalno nalogo

9. d Matic Sinkovič- za uspešno napredovanje v znanju plavanja, Veronika Tadina- za doseženo zlato priznanje
na regijskem in srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih glasbenikov, Lucija Špeglič, Lucija
Slapnik in Sonja Krašovec – za vzorno pripravljeno in predstavljeno raziskovalno nalogo, Eva Petek, Lea
Krajnc, Lucija Špeglič - za sodelovanje v delavnici Evropska vas

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so sodelovali pri Ekorg kvizu. Za uspešno tekmovanje in doseganje lepih
rezultatov Skupina pevk 9. razreda za uspešen nastop na koncertu »Spet na naši šoli«,  Uroš Kolenc, Nejc
Cehner, David Pekovšak, Gašper Ribič, Siniša Vasiljevič, Ana-Marija Štante, Polona Arnšek, Veronika
Kroflič, Gregor Ferlež za uspešno predstavitev turističnega projekta Turizmu pomaga lastna glava

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Sredi najlepšega meseca pomladi smo že. Sredi časa, ko nas narava ne pusti biti ravnodušne. Je pa
to tudi čas, ko je v šoli vse več obveznosti in dejavnosti, ki so sestavni del poti do vaših ciljev.

»…Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi
vnovič in zopet in znova.«

                                                                          Tone Pavček

Ekipa prve pomoči - Irena Kalšek
 V petek, 17. 4. 2009,  je bilo v Celju  medobčinsko tekmovanje  osnovnošolskih ekip  prve pomoči. Naša
ekipa, ki so jo sestavljali Špela Majcen, Ines Kotnik, Urša Sitar, Taja Kuzman, Domen Simonič, Jernej
Gačnikar in Amadej Anderlič, je osvojila prvo mesto in s tem pravico za udeležbo na regijskem tekmovanju,
ki je bilo v soboto, 24. aprila, v Celju. Zahvaljujem pa se tudi g. Mikušu,  ki je ekipi pomagal pri praktičnem
usposabljanju.

Poklicna orientacija - Irena Kalšek
2. 4. 2009 je bilo v jedilnici šole predavanje za starše naših osmošolcev. Predstavila sem jim srednješolski
izobraževalni sistem   ter jih opozorila, da je  zelo pomembno, da osmošolci začnejo  pravočasno  razmišljati
o svoji   poklicni poti. Učenci in njihovi starši lahko veliko koristnih informacij najdejo še na spletni strani
http://www.mss.gov.si/, in sicer poklicni kažipot.

Seznam šol, ki bodo na Celjskem imele omejitev vpisa – Irena Kalšek

Gimnazija Celje – Center - gimnazija na 15 mest,
I.gimnazija Celje - gimnazija na 162 mest,
                               - športni oddelek na 20 mest,
Srednja zdravstvena šola - tehnik zdravstvene nege  na 140 mest,
                                            - kozmetični tehnik na 28 mest in
ŠCC, Srednja šola za strojništvo - tehnik mehatronike na 28 mest.

Angleška bralna značka -  Dragica Filipčič
Učencem od četrtega do devetega razreda smo ponudili možnost sodelovanja v angleški bralni znački. Ob
prebiranju knjig v angleškem jeziku so učenci nadgradili svoje znanje angleškega jezika, razširili besedni
zaklad in krepili bralne sposobnosti. Tekmovanje je potekalo tako, da so učenci morali rešiti teste, ki so
preverjali vsebino prebranih knjig.  Sodelovalo je 88 učencev in kar 56 učencev je osvojilo zlato priznanje.
Čestitam!

Turistični projekt – Dragica Filipčič
Pri predmetu turistična vzgoja smo sodelovali v projektu Turizmu pomaga lastna glava v organizaciji
Turistične zveze Slovenije. Tema projekta je bila TURIZEM – VODA – ZDRAVJE, naš cilj pa izboljšati
turistično ponudbo Vojnika.  Izdelali smo vizijo nove turistično – sprehajalne poti ob reki Hudinji in jo
predstavili na turistični tržnici v Mercator centru Celje. Tekmovanje je potekalo v skupini dvanajstih šol
celjske regije, na katerem smo dosegli  odlično srebrno priznanje.

Pohod na Boč – Polona Ahtik
V soboto, 18. 4.2009, smo se planinci podali na Boč, ki ne nosi zaman slovitega imena »Štajerski Triglav«.
Velikonočnice sicer nismo uzrli nobene, kar pa ni pokvarilo prekrasnega, sončnega dneva in dobrega
vzdušja v skupini. Na planinski koči nam je po napornem vzponu teknila tudi odlična gobova juha. Prijetno
utrujene so nas v poznih popoldanskih urah na železniški postaji v Celju pričakali naši starši. Naše misli pa
so bile ob slovesu že pri naslednjem planinskem pohodu.
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Pohod na Hubo – Viktorija Toplak
Planinci 2. in 3. razredov smo se v soboto, 18. aprila letos, odpravili na pohod na Hubo. Zbrali smo se pred
Osnovno šolo Vojnik in nadaljevali pot proti Vojniškemu hribu. Pot nas je vodila do Ivence in nato do Hube
(355 m).
Na vrhu smo imeli daljši postanek za malico in igro. Vračali smo se po isti poti. Spremljalo nas je lepo,
sončno vreme, ki pa ga je na koncu pohoda zmotila manjša polha. Vendar nam tudi ta ni pokvarila res
lepega sobotnega dopoldneva. Ob dogovorjeni uri smo se vrnili pred šolo, kjer so naše planince že čakali
starši.

Slovenski knjižnično-muzejski kviz – Ivanka Krajnc
Slovenski knjižnično-muzejski kviz Znameniti Slovenci in
njihove spominske hiše se je zaključil. Potekal je od
oktobra 2008 do konca marca 2009. Učenci so ga lahko
reševali v šolski knjižnici ali v kateri drugi splošni
knjižnici, lahko pa tudi preko spletnih strani.
V oddelek za otroke Osrednje knjižnice Celje je prispelo
219 rešitev, med katerimi so nagradili 43 otrok.
Vsi izžrebanci so odšli na brezplačni izlet, ki je bil 21.
aprila. Nagrajence je pot vodila iz Celja mimo Vojnika in
Frankolovega do Vitanja. Tu so si ogledali zelo zanimivo
spominsko sobo Hermana Potočnika Noordunga, kjer je
ta preživel nekaj otroških let in od koder je izhajala
njegova mati. Potočnik je avtor knjige Problem vožnje po vesolju (1928), ki velja za eno ključnih del pionirske
astronavtike. Je tudi izumitelj geostacionarnega umetnega satelita. Za tem pa so se nagrajenci odpeljali še v
Velenje, kjer so obiskali Muzej premogovništva Slovenije. Nagradnega izleta, ki je bil nadvse poučen in zelo
zanimiv, sta se udeležili tudi dve naši učenki, in sicer Sara Črepinšek ter Aleksandra Rošer. Rešitev
nagradnega kviza Katje Komplet pa je bila poslana v finalno žrebanje v Ljubljano.

Zaključek bralne značke – Amalija Kožuh
Letos smo za učence, ki so osvojili bralno značko, pripravili srečanje s priljubljenim mladinskim pisateljem
Primožem Suhodolčanom. Obiskal nas je 16. aprila.
Na začetku prireditve za razredno stopnjo so mu Rok, Amadej in Vita zaigrali prizorček iz njegove knjige
Živalske novice, in sicer Kako naučiš kuro znesti jajce. Vsi smo se jim od srca nasmejali, navdušen pa je bil
tudi pisatelj. Nato je pisatelj pripovedoval o dogodivščinah s svojim papagajem in učence nasmejal do solz.

Učenci predmetne stopnje so se srečali s pisateljem v
šolski knjižnici. Tudi oni so letos (ali že prejšnja leta) brali
za bralno značko knjige Primoža Suhodolčana.  Najbolj
všeč jim je bila knjiga Košarkar naj bo. Matej, Gregor,
Žan, Ana, Urban in Rebeka iz 7. b in 7. c so nam
pokazali kratko dramatizacijo, program pa je lepo
povezovala Naja.
Pisatelj se je z učenci pogovarjal o »najstniških
problemih« ter jim slikovito in hudomušno »pojasnjeval«
različne misli o knjigah. Povabil jih je, naj še naprej
glasujejo za njegove knjige v izboru Moja najljubša
knjiga.
Ob zaključku so se učenci pisatelju zahvalili in mu
zaželeli še veliko idej za nove knjige in ga prosili, naj še
napiše kakšno knjigo zanje, za odraščajoče »mulce«.

Nastop Mladinskega pevskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan
Naši pevci so se tudi letos udeležili medobčinske revije šolskih zborov »PESEMCA« v Celju, ki je potekala
kot spremljevalna prireditev Mladinskega pevskega festivala. Na večernem nastopu 14. 4. letos so ob
sodelovanju pianistke Natalije Podgoršek uspešno predstavili tri skladbe. Zaradi velikega števila članov v
mladinskem zboru je našo šolo tokrat zastopala manjša izbrana zasedba.
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Otvoritev obnovljenih prostorov Zdravstvenega doma Vojnik – Emilija Kladnik Sorčan
Naš zdravstveni dom je 15. 4. 2009 javnosti predstavil svojo prenovljeno notranjost in direktorica ga. Jana
Govc-Eržen je program otvoritvene slovesnosti zaupala OŠ Vojnik. V znamenju dobrega sodelovanja med
ustanovama so v programu sodelovale pevke devetošolke pod mentorstvom Emilije Kladnik Sorčan in
harmonikar Nace Vivod. Program je vodil g. Aleš Kolšek ob organizacijski podpori ge. Majde Rojc in g. Jurija
Uraniča.

Proslava v počastitev dneva boja proti okupatorju – Emilija Kladnik Sorčan
Osrednja občinska proslava je potekala v KD Vojnik 24. aprila letos. Poleg odraslih zasedb sta v programu
sodelovala ga. ravnateljica kot slavnostna govornica in naš mladinski zbor, ki je pod mentorstvom Emilije
Kladnik Sorčan pripravil recital z glasbo in poezijo. Prisotni so vsebino in izvedbo kulturnega programa
mladinskega zbora zelo pohvalili.

Fotografiranje učencev – Simona Žnidar
Tako kot lani smo tudi letos fotografiranje oddelkov zaupali podjetju Art pro, ki je delo opravilo v tednu pred
prvomajskimi počitnicami.
Poleg razrednih fotografij, so si učenci lahko naročali še fotografije za dokumente in posterje. Sledi še
generacijski posnetek devetošolcev, ki ga potrebujemo za pripravo spominskega almanaha devetošolcev.

Nagradni izlet 6. c razreda – Polona Bastič
V mesecu septembru smo si s sodelovanjem v projektu Teden
mobilnosti prislužili nagrado, in sicer vožnjo z vlakom.
Vznemirjeni od pričakovanja smo se 22. aprila letos zbrali na
železniški postaji v Celju. Najprej nas je čakala prijetna pot do
Maribora. Nekateri učenci so se z vlakom peljali prvič v
življenju.
V mestu ob Dravi smo si ogledali akvarij in terarij in obiskali
Pionirsko knjižnico Rotovž. Vmes smo se posladkali še s
sladoledom in se polni novih doživetij vrnili domov. Da je bilo
zares nepozabno, vas vabim na spletno stran šole, kjer si v
foto galeriji lahko pogledate fotografije našega izleta.

Teden zdrave šole
Kot novinci v projektu Zdravih šol smo letošnji rdeči niti Zdravi pod soncem namenili teden dni. Zaradi 7.
aprila, ki je svetovni dan zdravja, so različne dejavnosti na naši šoli potekale od 6. do 10. aprila. Na centralni
šoli in na podružnicah smo se pri pouku pogovarjali o zdravem sončenju, o zaščiti (očala, kreme) pa tudi o
tem, kdaj varno na plažo. Ugotovili smo, da ni vse rjava barva, veliko več pomeni primerno zaščiten uživati v
naravi s tistimi, ki jih imaš rad. Učenci na razredni stopnji so pri urah likovne vzgoje, spoznavanju okolja,
naravoslovju in tehniki izdelovali pokrivala, senčnike, risbice in opazovali, kako vpliva sonce na rastline. Pri

slovenščini so prebirali pesmi in pravljice o soncu. Za
vse starše in zaposlene je strokovno predavanje o
ustrezni zaščiti pred sončnimi žarki izvedla mag. Ana
Benedečič, dr. med. Učenci višjih razredov so pri
urah športne vzgoje  spoznavali, na kaj ne smemo
pozabiti pri aktivnostih na prostem. Žal nam na
predmetni stopnji ni šlo vse po načrtih, predvidene
dejavnosti nameravamo skupaj z optikom in
okulistom izvesti do konca šolskega leta. Vse smo
tudi fotografirali, ki jih najdete na spletnem portalu
šole pod rubriko Zdrava šola. Vsem, ki ste
pripomogli, da je prvi teden Zdrave šole s sloganom
«Zdravje je pri nas doma« uspel, se iskreno
zahvaljujem.
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Drugi del plavalnega tečaja za tretješolce - Urša
Burja-Žnidaršič
Od 23. marca do 3. aprila letos je na bazenu Golovec v
Celju potekal drugi del obveznega 20-urnega plavalnega
tečaja za 3. razrede OŠ Vojnik. Tečaj so obiskovali
učenci iz 3. c razreda iz Vojnika ter učenci s podružnic
Nova Cerkev, Šmartno in Socka. 50 učencev dosega
kriterij ( »zlati konjiček«), 7 učencev pa delno. V šolskem
letu 2008/2009 se je plavalnega tečaja udeležilo 98 otrok
iz 3-ih razredov. 90 otrok dosega predpisani kriterij, 8 pa
delno.

Tekmovanje v vaterpolo - Urša Burja-Žnidaršič
V četrtek, 16. 4.2009, smo se z ekipo učencev in učenk udeležili medšolskega tekmovanja v vaterpolu v
Celju na bazenu Golovec. Skupno smo osvojili 2. mesto. Za odlično uvrstitev so zaslužni naslednji učenci in
učenke: Matic Suholežnik, Alen Pliberšek, Žan Kovačič, Žiga Škoflek, Jure Sentočnik, Tadej Kuzman, Aljaž
Guzej, Urška Majhenič, Amadeja Belej, Mojca Žerjav in Ana Vozlič.

Občinsko prvenstvo v krosu za osnovne šole - Urša Burja-Žnidaršič
V sredo, 22. 4. 2009, smo se s polnim avtobusom učencev odpeljali na letališče v Levec, kjer smo se
udeležili prvenstva v krosu. Za učence in učenke, letnik 1998 in mlajše, je tekmovanje potekalo na 600 m, za
letnike  '97, '96, '95 in '94 pa na 1000 m.

Uvrstitve učencev:
600 m - Kolar Lars, 7. mesto,
1000 m - Kuglar Jaka, 2. mesto, Simonič Domen, 8. mesto, Žiga Škoflek, 9. mesto.

Uvrstitve učenk:
600 m – Tija Ocvirk, 3. mesto
1000 m – Maja Rojc, 2. mesto, Neža Videnšek, 4. mesto, Mojca Žerjav, 5. mesto, Nika Šaloven, 6. mesto,
Barbara Rebernak in Jerneja Žgajner, 7. mesto.
Rezultati vseh ostalih učencev so vidni na oglasni deski pred telovadnico.

Učenci od 6. do 9. razreda so se skupno uvrstili na 6. mesto, učenke pa so osvojile odlično 1. mesto.
Čestitam.

EKORGOV TV kviz – Tatjana Hedžet
V EKORGovem TV kvizu to šolsko leto sodeluje 24 OŠ iz celjske regije.
Glavni cilj tega kviza je osveščanje osnovnošolcev z različnimi okoljskimi tematikami. V dosedanjih kvizih je
bila osrednja tema odgovorno ravnanje z okoljem, vsako leto pa se podrobneje lotimo posebne okoljske
tematike. V letošnjem letu bo ta tematika obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije. Teme so
zastavljene lokalno, tako da so učenci pozorni in začnejo razmišljati o spreminjanju navad najprej v svojem
okolju, vsebinsko pa se lotevamo tudi globalnih izzivov in trajnostnega razvoja.
Ekipo naše šole predstavljajo:
Martin Melanšek, 9. b, Domen Simonič, 8. a, Taja Kuzman, 8. a in
Katja Komplet, 7. c.
Prvo srečanje z nasprotno ekipo 2. OŠ Celje je bilo 14. aprila 2009, kjer smo se uvrstili v 2. krog tekmovanja.
Naslednje soočenje je bilo 21. aprila 2009, kjer smo spet premagali nasprotno ekipo OŠ Pod goro iz
Slovenskih Konjic. Uvrstili smo se med najboljših 6 šol. Naslednje tekmovanje bo 5. 5. 2009.
Držimo pesti.

22. april – dan Zemlje – Tatjana Hedžet
Planet Zemlja ni last človeštva, čeprav si jo to s svojim ravnanjem pogosto lasti. Vsak od nas je njegov del.
Premalo se zavedamo pomena čiste in neokrnjene narave. Vsakdo bi se moral zamisliti, kaj kot posameznik
in družba počne na tem planetu in kaj bi lahko storil, da bi jo ohranili čimbolj čisto. Tega se zavedajo tudi
učenci naše šole, zato so pod mentorstvom gospe Marjete Krušič pripravili ta dan radijsko uro in prenesli
sporočilo vsem učencem šole.
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POŠ SOCA

Čistilna akcija – Nataša Potočnik
V sredo, 8. 4. 2009,  smo čistili in urejali ožjo in širšo okolico šole.
Vsak učenec je dobil plastične rokavice, nato smo se razdelili v skupine. Ena skupina je urejala cvetlični
nasad pred šolo, ostali pa smo pobirali smeti pri graščini, trgovini, tenis igriščih in okoli šole. Očistili smo tudi
šolske poti. Naša kuharica, gospa Marija, pa je poskrbela, da smo pred šolo postavili ptičjo hiško in valilnico.
Na koncu nas je KS Nova Cerkev za opravljeno delo nagradila s sladoledom.

Plavalni tečaj – Nataša Potočnik
Tretješolci so konec marca in v začetku aprila obiskovali plavalni tečaj v bazenu Golovec. Na koncu
plavalnega tečaja so vsi učenci splavali, večina jih je osvojila bronastega delfinčka, en učenec pa srebrnega.
Učenci so bili navdušeni in so v bazenu zelo uživali.

Športni dan – Nataša Potočnik
Na četrtem športnem dnevu v so se vsi učenci naše šole pomerili v disciplinah, ki jih vsako leto merimo za
športni karton.
Vsi so se zelo potrudili in poskušali izboljšati lanske rezultate.

POŠ NOVA CERKEV

Zaključek projekta Policist Leon svetuje – Petra Ofentavšek
V aprilu smo imeli zaključek preventivnega projekta, ki poteka na vseh osnovnih šolah na Celjskem. Osnovni
namen projekta je povečanje varnosti otrok in spoštovanju pravil na različnih področjih, kot so promet,
splošna varnost in kriminaliteta.
Prijetne urice smo zaključili s prijaznim policistom, ki nas je seznanil tudi z nasveti, kako se zaščititi ali
izogniti različnim nevarnostim, katerim smo izpostavljeni.
V okviru projekta poteka tudi natečaj za najboljši spis, risbo, pesem ali drug avtorski izdelek. Nagrade so
vabljive (vožnja s policijskim helikopterjem, policijskim čolnom in jahanje policijskega konja), zato  z učenci
pridno delamo na teh temah.
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Moč sončnih žarkov – Ida Grobelnik
Drugošolci so v sklopu projekta Zdrava šola izvedli nekaj poskusov na temo Moč sončnih žarkov. Prišli smo
do spoznanj, da črna barva vpije več sončne svetlobe in toplote kot bela, da se mesto sončnega vzhoda in
zahoda na obzorju spreminja, da se dolžina naše sence čez dan spreminja in da je  najbolj nevarno na
soncu, ko je senca krajša od naše velikosti. Učenci so se naučili, da  je sonce Zemlji najbližja zvezda in je
mnogo večje kot planeti. Čeprav si brez njega življenja ne predstavljamo, nam lahko neprevidno
izpostavljanje zelo škoduje. S pokrivali smo se zaščitili in nastavili soncu, da smo lahko obrisovali svoje
sence.

Tudi tretješolci so se učili o soncu in prišli do zanimivih
ugotovitev.  Spoznanjem, da sonce obarva kožo,
izhlapeva vodo, povzroča sušo in požare, da segreva
vodo in vse stvari in predmete na zemlji, smo dodali še
nova.
Naučili smo se, da je prav, da se pred njim aščitimo s
primerno sončno kremo ter si nadenemo sončna očala
in lahka pokrivala. To smo tudi v šoli naredili, se nato z
velikim nasmehom nastavili otografskemu objektivu in
pomahali soncu v pozdrav.

Posadimo svoje drevo – Ida Grobelnik
Četrtošolci so v prvih dneh aprila izvedli naravoslovni dan. Menijo, da ne gre Zemlji vedno nekaj jemati,
ampak ji je potrebno tudi nekaj vrniti. Odpravili so se v Novake in skupaj z gospodom Zupanekom posadili
vsak svoje drevo. Učenci se zavedajo, kako pomembni so ti naravni varuhi našega ozračja.

POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Zdravi pod soncem – Marjana Pikelj
Kako zelo je za vsa živa bitja pomembno sonce in kako hkrati postaja za ljudi vse bolj škodljivo, smo pri nas
spoznavali v »šoli o soncu«, kjer smo se z učenci preko različnih oblik dela seznanili o pomenu zaščite kože,
glave in oči. Vsak razred je napravil zanimiva pokrivala, s katerimi smo pripravili razstavo v šolski avli. Naučili
smo se, kako se moramo zavarovati pred premočnim soncem.

 »POMLAD´ SE MENI LUŠTNO ZDI« - Marjana Pikelj
Našo vsakoletno pomladno prireditev za starše in krajane Šmartnega v Rožni dolini smo tokrat imeli v
mesecu aprilu z naslovom Pomlad´ se meni luštno zdi. Otroci naše šole in vrtca so s plesom, igro in petjem
počastili praznik mater in veselje ob prihodu težko pričakovane pomladi.
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Dan Zemlje – Marjana Pikelj
Ob  dnevu  Zemlje   smo  na  šolski  zelenici ob  igralih  zasadili   dve  lipi, ki  bosta  čez  leta   osenčili
igrala  in  tako  v  poletnih  mesecih  omogočili otrokom prijetnejšo sprostitev  na  tem  delu  igrišča. Za
donatorstvo  se zahvaljujemo  družini  Strenčan.

Naravoslovni dan v 5. razredu - Lidija Vrečko
24. 4. 2009 smo učenci 5. razredov podružničnih šol Nova Cerkev, Šmartno v Rožni dolini in Socka imeli
naravoslovni dan, in sicer ogled mesta Celje.
Sprehodili smo se po starem mestnem jedru in si ogledali njegove znamenitosti, ki pričajo o bogati zgodovini
tega kraja. Dlje časa smo se ustavili v Pokrajinskem muzeju, kjer so nas vodiči popeljali po prostornih
dvoranah stare grofije. Ogledali smo si znameniti Celjski strop ter spoznavali čas od prazgodovine do
srednjega veka. Z začudenjem smo opazovali lobanje Celjskih grofov in poslušali njihovo tragično življenjsko
zgodbo.
Pot smo nato nadaljevali skozi center mesta, mimo Muzeja novejše zgodovine in Celjskega doma proti
avtobusni postaji.
Preden smo se odpravili nazaj proti domu, smo se še posladkali s sladoledom in pito. Dan, ki zanimiv in
poučen, nam je zelo hitro minil.

VZORNI UČENCI
V mesecu aprilu smo pohvalili naslednje učence:

3. b  Tija Ocvirk – za doseženo 3. mesto na krosu na 600 m
6. a  Vsi učenci v oddelku – za pridno zbiranje odpadnega papirja, Rok Gorenšek, Naja Pliberšek, Vita

Jeraj, Amadej Bezovšek – za odličen dramski nastop ob obisku pisatelja Primoža Suhodolčana,
Klemen Slemenjak – za požrtvovalno delo v zbiralni akciji odpadnega papirja

6. b  Neža Videnšek – za osvojeno 4. mesto na krosu na 1000 m
6. c  Sara Jakop – za osvojeno 1. mesto na državnem šolskem lokostrelskem prvenstvu (osvojenih 231

točk), Lucija Stopinšek – za osvojeno 3. mesto na državnem šolskem lokostrelskem prvenstvu
(osvojenih 197 točk)

7. a  Jaka Kugler – za 2. mesto na krosu na 1000 m
7. b  Matej Arih, Peter Kus, Gregor Ferlež, Ana Bezovšek, Rebeka Gračnar, Žan Kovačič – za odličen

dramski nastop ob obisku pisatelja Primoža Suhodolčana
7. c  Katja Komplet – za uspešno sodelovanje na EKORGOVEM kvizu, Urban Golčman – za odličen

dramski nastop ob obisku pisatelja Primoža Suhodolčana
8. a  Maja Rojc – za 2. mesto na krosu na 1000 m, Taja Kuzman in Domen Simonič – za uspešno

sodelovanje na EKORGOVEM kvizu ter za osvojeno 1. mesto ekip prve pomoči na občinskem in
regijskem tekmovanju, Jernej Gačnikar – za osvojeno 1. mesto ekip prve pomoči na občinskem in
regijskem tekmovanju

8. b  Urška Sitar, Špela Majcen in Amadej Anderlič – za osvojeno 1. mesto ekip prve pomoči na
občinskem in regijskem tekmovanju

8. c  Ines Kotnik – za osvojeno 1. mesto ekip prve pomoči na občinskem in regijskem tekmovanju
9. b  Martin Melanšek – za uspešno sodelovanje na EKORGOVEM kvizu, Svit Okrožnik – za požrtvovalno

delo v zbiralni akciji odpadnega papirja
9. c  Nace Vivod – za sodelovanje na kulturnih prireditvah

Mladinski pevski zbor – za uspešen nastop na reviji v Celju in izvedbo kulturnega programa ob dnevu upora

Pevska skupina devetošolk – za uspešen nastop ob otvoritvi ZD Vojnik

Športna ekipa deklet, ki je zastopala šolo na spomladanskem krosu ( Neža Videnšek, 6. b, Julija Majger, 6.
a, Barbara Rebernak, 7. b, Nives Kotnik, 7. b, Maja Rojc, 8. b, Jerneja Žgajner, 8. a, Mojca Žerjav, 9. c,
Nika Šaloven, 9. c) – za ekipno 1. mesto na krosu.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Prispeli smo do konca še enega šolskega leta. Opravili smo veliko dela.
Upamo, da ste dosegli vse zastavljene cilje in ste z njimi zadovoljni.  Mi smo.
Ker pa so pred vrati počitnice, želimo, da jih preživite lepo, brezskrbno in
predvsem srečno.

»Ne moremo vedno graditi
prihodnosti za našo mladino,

vendar pa lahko gradimo
svojo mladino za prihodnost.«

Franklin D. Roosevelt

Tretji sestanek Sveta staršev – Majda Jelen

V četrtek, 7. 5. 2009, je  v zbornici OŠ Vojnik potekal 3. sestanek Sveta staršev, ki se ga je
udeležilo 27 predstavnikov. Na dnevnem redu je bil pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje,
aktivnosti do konca šolskega leta, mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Vojnik in pobude ter
predlogi.
Predsednik Sveta staršev je prebral vse tri vloge kandidatov za ravnatelja OŠ Vojnik.
Člani Sveta staršev so soglasno podprli kandidaturo gospe Majde Rojc.

Avdiometrija – Irena Kalšek

Učenci 8. razreda so imeli v Celju pregled sluha – avdiometrijo. Da pa smo dan v Celju v celoti
izkoristili, smo obiskali še CIPS ter si ogledali še znamenitosti starega mestnega jedra. Na
policijski postaji Celje so nam pripravili predavanje na temo medvrstniško nasilje in zasvojenosti
mladih.

Nacionalno preverjanje znanja – Irena Kalšek

V mesecu maju so devetošolci  in šestošolci pisali nacionalno preverjanje znanja, in sicer oboji iz
slovenščine in matematike, tretji predmet pa je bil različen. Devetošolci so pisali biologijo,
šestošolci pa angleščino. NPZ je pisalo 88 učencev devetega razreda in 39 učencev šestega
razreda.
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Roditeljski sestanek  -  Irena Kalšek

V mesecu maju smo na šoli gostili predstavnike Šolskega centra Celje in Poslovno komercialne
šole. Izvedli smo roditeljski sestanek na temo poklicne orientacije. Učenci osmega razreda in
njihovi starši so  lahko spoznali nove programe in poklice, med katerimi bodo učenci naslednje
leto lahko izbirali.

Predstavitev angleščine za prvošolce - Mija Selič

V mesecu maju smo s prvimi razredi izvedli uro angleščine za starše naših prvošolcev, starše
bodočih prvošolcev ter bodoče prvošolce. OŠ Vojnik in vsaka podružnična šola je imela svoj dan
odprtih vrat, na katerem smo pokazali, kako se po angleško igraje učimo. Predstavitev smo izvedli
s prvošolci, sodelovale pa so tudi učiteljice prvih razredov. Za zaključek sem k dejavnosti povabila
še bodoče prvošolce in skupaj smo povedali in odigrali pravljico v angleškem jeziku.
Navdušenje je bilo obojestransko, tako da se že vsi skupaj veselimo naslednjega šolskega leta.

Živel strip 2009 – Ivanka Krajnc

V letošnjem šolskem letu je potekal mednarodni projekt Živel strip 09, ki ga je organiziral
STRIPBURGER Forum Ljubljana, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo. Tema stripa je bila
Maček Omar.
Na tem mednarodnem natečaju, ki se ga je udeležilo okoli 500 učencev iz Slovenije in Italije, sta
sodelovala tudi dva učenca naše šole, in sicer Vita Jeraj in Rok Gorenšek, oba iz 6. a razreda.
Njuni deli sta razstavljeni v KUD France Prešeren v Ljubljani, za nagrado pa sta prejela knjigo
Lizika Tine Furlanič in CD revije Ciciban. Potegujeta pa se tudi za denarno nagrado.  Ker smo se
s stripom ukvarjali v šolski knjižnici, je tudi ta bogatejša za knjigo Maček Omar, ki so nam jo
podarili.

Uspešni gasilski fotografi – Milena Jurgec

V ponedeljek, 25. 5. 2009, je bilo v Ganglovem razstavišču v Metliki odprtje razstave fotografij,
literarnih in likovnih del učencev slovenskih osnovnih šol. Vsebina razstave je 140 let gasilstva na
Slovenskem in je posvečena letošnjemu jubilejnemu letu. To je bila prva prireditev v čast
praznovanju.
Razstavo sta v prisotnosti sodelujočih učencev in
njihovih mentorjev ter gostov odprla predsednik
GZS Tone Koren in županja občine Metlika
Renata Brunskole. Svoje izdelke so prispevali
tudi učenci Osnovne šole Vojnik in POŠ Nova
Cerkev. V kategoriji fotografij je v svoji kategoriji
prejel prvo nagrado tretješolec Nejc Sentočnik, v
tretji triadi pa prav tako prvo nagrado
devetošolec Jure Sentočnik. Med množico
likovnih izdelkov sta bili s svojimi slikami uspešni
tudi prvošolka Mia Marguč in četrtošolka Sonja
Marguč, saj sta se njuna izdelka uvrstila na
otvoritveno razstavo. Vsem veljajo iskrene
čestitke.
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Občinsko in področno prvenstvo v atletiki za mali atletski pokal - MAP in veliki atletski
pokal VAP- Urša Burja Žnidaršič

Na občinsko prvenstvo, ki je bilo 13. 5. 2009 v Celju, smo peljali 23 učencev in učenk, od katerih
se jih je potem na področno prvenstvo, ki je bilo 20. 5. 2009, uvrstilo kar 13. Uvrstitve in rezultati
na prvenstvu:

Vsem tekmovalcem čestitam.

OBČINSKO PODROČNO
TEK na 60m MAP:

13. mesto: KOZOLE Klemen 11,08
3. mesto:   SELČAN Ula 9,07 5. mesto: SELČAN Ula 9,01

TEK na 60m VAP
4. mesto: HROVAT Matic  8,01
1. mesto: ŽGAJNER Jerneja 8,69 2. mesto: ŽGAJNER Jerneja 8,65

TEK na 300m MAP:
5. mesto: KOTNIK Nives 51,53 9. mesto:   KOTNIK Nives 51,53

TEK na 300m VAP :
5. mesto: ROČNIK Tina   49,88 14. mesto:  ROČNIK Tina   49,80

TEK na 600m MAP :
2. mesto: KUGLER Jaka  1:47,88 3. mesto:  KUGLER Jaka  1:45,95
4. mesto: REBERNAK Barbara 2:07,84
5. mesto: ROJC Tanja   2:09,50

TEK na 1000m VAP :
13. mesto: SIMONIČ Domen  3:30,09

2. mesto: ROJC Maja   3:29,63 8. mesto: ROJC Maja  3:38,31
8. mesto: ŠALOVEN Nika  3:52,42

MET ŽOGICE MAP:
6. mesto: FERLEŽ Gregor  44,94 m
9. mesto: LEŠNIK Maja      29,15 m

MET ŽOGICE VAP:
9. mesto: PILIH Alja            29,93 m

SUVANJE KROGLE VAP:
1.mesto: SUHOLEŽNIK Matic  11,48 m 13. mesto: SUHOLEŽNIK Matic  9,95 m

SKOK V VIŠINO MAP:
1. mesto: BELAK Urban  131 cm 14. mesto: BELAK Urban    120 m
2. mesto: ŽUPNEK Ana Lucija 132 cm 2. mesto: ŽUPNEK Ana Lucija 134 cm

SKOK V VIŠINO VAP:
4. mesto: ŠTANTE Ana Marija  125 cm

SKOK V DALJINO MAP:
3. mesto: ARČAN Miha  449 cm 3. mesto: ARČAN Miha 473 cm

SKOK V DALJINO VAP:
7. mesto: KORENAK David  485 cm
3. mesto: ŽERJAV Mojca  432 cm
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Ekorgov kviz – Tatjana Hedžet

Veliko vas je verjetno spremljalo televizijski Ekorgov kviz, ki je bil na sporedu vsako sredo
popoldne na TV Celje.
V tem kvizu je to šolsko leto sodelovalo 24 OŠ s celjske regije. Kviz  je potekal na temo Obnovljivi
viri energije in učinkovita raba energije
Naša ekipa učencev, ki so jo sestavljali Martin Melanšek, Domen Simonič, Taja Kuzman in Katja
Komlet,  se je uvrstila v finale. Svojo nalogo so odlično opravili in premagali OŠ Griže. Postali so
zmagovalci Ekorgovega kviza v šolskem letu 2008/09.
Čestitamo!

Eko festival – Tatjana  Hedžet

V  petek, 5. junija 2009,  je na ploščadi pred halo Tivoli v Ljubljani potekal Eko festival. Tudi naša
šola se je predstavila z dejavnostmi, ki so potekale to šolsko leto v okviru eko šole. Sodelovali
smo s predstavitvijo projekta Voda, kot življenjska vrednota. Na stojnici smo predstavili
raziskovalne naloge naše šole s področja ekologije.
Na Eko festivalu so podelili  eko zastave za šolsko leto 2008/09. Te so podelili minister za okolje
in prostor g. Karl Erjavec, minister za šolsvo dr. Igor Lukšič in nacionalna koordinatorka Nada
Pavšer.
Na festivalu je predstavilo svoje okoljevarstvene dejavnosti 41 ustanov iz cele Slovenije.
Stojnico so pripravili učenci, ki so skozi vse leto vzorno in skrbno izvajali okoljevarstvene
aktivnosti. To so Taja Kuzman, Katarina Žlavs, Siniša Vasiljevič in Domen Simonič ter mentorici
Dragica Filipčič in Tatjana Hedžet.

Noč branja – Simona Žnidar

Letos smo se prvič vključili v  vseslovenski projekt Noč branja, ki ga organizira in koordinira
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče. Tako smo noč iz 22. na 23. maj preživeli ob knjigi in
raznih aktivnostih v šoli. Za izhodišče različnih dejavnosti smo vzeli Andersenovo pravljico Grdi
raček.
Noč branja je učinkovit projekt za spodbujanje otrok k branju. V Nemčiji jo organizirajo že od leta
1988 tako v šolah kot v knjižnicah. Cilji projekta so: doživeti branje kot dogodek, poudariti pomen
knjige za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijati veselje do branja in kreativnost pri
branju, spodbujati učence k branju in družiti se.
Dejavnosti v okviru projekta se je udeležilo 57 učencev od 4. do 9. razreda, z njimi pa je delalo 11
učiteljev, mentorjev različnih ustvarjalnih delavnic. Druženje smo zaključili s predstavitvijo
nekaterih dejavnosti staršem.
Zahvaljujem se učencem, ki so zelo lepo sodelovali v vseh ponujenih delavnicah, in njihovim
staršem, ki so poskrbeli za sladke priboljške. Resnično so le-ti zadovoljili ne le naše želodčke,
temveč so bili tudi prava paša za oči.
Posebna zahvala pa gre vsem požrtvovalnim mentorjem in mentoricam različnih skupin, in sicer
gospe Milanki Kralj, gospe Lidiji Eler-Jazbinšek, gospe Maši Stropnik, gospodu Alešu Kolšku,
gospe Olgi Kovač, gospe Maji Kovačič, gospe Barbari-Bliznac, gospe Nataliji Mažič, gospe Mileni
Jurgec in gospe Leonidi Godec.
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Roditeljski sestanek za drugi tuj jezik – Simona Šarlah

Na šoli smo v četrtek, 7. maja 2009, organizirali roditeljski sestanek za starše šesto- in
sedmošolcev. Tema je bila Projekt postopnega uvajanja drugega tujega jezika v osnovne šole.
Naša šola je ena izmed 47ih izbranih šol v Sloveniji, ki prve uvajajo obvezni drugi tuj jezik, v
našem primeru nemščino. Ker je za nami na tem področju zelo uspešno leto, smo se odločili, da
pripravimo kratek povzetek našega dela, ki so ga predstavili učenci 7. a, 7. b in 7. c razreda. Svoje
razrede so zastopali Aljaž Degen, Maja Felicijan, Maja Lešnik, Ana Bezovšek, Matic Počivalnik,
Urban Belak, Alja Grašič, Katja Komplet, Nika Plevnik in Manuela Razdevšek. Po kratkem
programu je sledila tudi predstavitev projekta, način dela v razredu, smernice za prihodnje šolsko
leto in utrinki iz razreda v sliki in zvoku. Roditeljskega sestanka se je udeležilo približno 90
staršev.

EKO bralna značka – Ivanka Krajnc

»Indijanska prerokba:
Šele ko bo posekano zadnje drevo,
zastrupljena zadnja reka, ulovljena zadnja riba,
šele takrat se boste zavedali, da denarja ne morete jesti.«

S to in podobno tematiko smo se letos ukvarjali pri Eko bralni znački, ki smo jo na naši šoli izvajali
prvič. Učenci od prve do tretje triade so pridno brali knjige in revije z eko tematiko in to tudi
predstavljali v šolski knjižnici. Skupaj smo si ogledali zanimiv film Neprijetna resnica in nato
debatirali o zelo aktualni in pereči tematiki ekologije in narave. Sodelovali so tudi pri eko šoli in
dejavnostih, ki so se tam odvijale.
Delo pri tej dejavnosti je bilo zelo raznoliko in zanimivo. Prepričana pa sem, da tudi koristno.
Učenci so se seznanjali in ozaveščali z izjemno aktualno okoljsko tematiko. Indijanska prerokba
se jih je zelo dotaknila. Eko bralno značko je osvojilo kar 82 učencev, za kar jim čestitam.

Evropska vas – zaključna prireditev - Simona Šarlah

V petek, 8. maja 2009, je v središču Celja
potekala zaključna prireditev projekta
Evropska vas, na kateri se je predstavila
tudi naša šola, in sicer na glavnem odru,
kjer so tretješolci odplesali srednjeveški
ples z Danskega dvora, in na stojnici, kjer je
šest devetošolcev (Sara Razgoršek, Nina
Majcen, Janja Lavbič, Amadeja Belej,
Andrej Oprčkal in Timej Vengušt) vzorno
predstavilo Dansko. Na stojnici so si
obiskovalci lahko ogledali nekaj plakatov, ki
so nastali na projektnem dnevu, poskusili
okusne danske maslene piškote in vetrnice
ter reševali nagradni kviz o Danski. Stojnico
smo okrasili tudi z izdelki iz Lego kock in
ostalimi izdelki naših učencev.
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Nagradni izlet zlatih bralnih značkarjev - Ivanka Krajnc

Zlati bralni značkarji
so učenci, ki so vseh osem
let šolanja pridno brali in
vsa leta tudi osvajali
bralno značko. Takih
učencev je bilo na naši šoli
letos 17. Ti so se lahko
konec maja udeležili
enodnevnega
brezplačnega izleta na
Primorsko. Pot nas je iz
Vojnika, kjer so se nam
pridružili tudi učenci s
Frankolovega in Dobrne,
vodila do Krasa. Najprej

smo se ustavili v Tomaju, kjer smo si ogledali zelo lepo urejeno spominsko domačijo pesnika
Srečka Kosovela. Za tem smo se napotili proti morju. Ustavili smo se v Strunjanu in se peš napotili
proti znanemu strunjanskemu križu. Med potjo smo opazovali opuščene strunjanske soline.
Ustavili smo se tudi v lepi romarski cerkvi. Prekrasen pogled na slovensko obalo pa se nam je
odprl, ko smo prišli do znanega "belega križa". Opazovali smo najlepši košček naše obale in
kristalno čisto morje, nad katerim se dvigajo najvišji klufi v Sloveniji. Naša zadnja postaja pa je bila
Izola. V Guštu smo uživali ob pravi primorski pici. Za tem pa smo se podali še na plažo. Če ne
prej smo v tem trenutku spoznali, da se je splačalo brati, saj smo se mi hladili v prijetni morski
vodi, medtem ko so se sošolci na šoli potili ob pisanju zadnjih testov.

Iskanje sreče – Kristina
Krivec

Sreča je otroški nasmeh,
čokolada s pistacijo, prijatelji,
lep sončen dan in še veliko več.
Kaj je sreča, so se na prireditvi,
ki so jo pripravili za starše,
spraševali tudi učenci 1. a in 1.
b razreda. Na vprašanja so jim
odgovarjali medvedki, ježi,
žabe, miške, račke, muce.
Odgovorili pa so jim tudi starši,
saj so zanje največja sreča prav
oni,  njihovi otroci. Zato so jim pripravili pravo presenečenje. Uprizorili so igrico Čebelica Maja.
Presenečenje je doseglo svoj namen. Na koncu jih je čakalo še sladko presenečenje. Da so sreča
so tudi drobni trenutki, ki pričarajo nasmeh na obraze otrok in odraslih,  smo spoznali prav ta dan.
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Ekskurzija drugošolcev – Urška Agrež

28. 5. 2009 smo se z drugošolci odpeljali proti Ljubljani. Z vzpenjačo smo se povzpeli na
ljubljanski grad in ga spoznavali po zmajevih poteh.
Po ogledu gradu smo odšli na tržnico, kjer so otroci navdušeno nakupovali spominke.
Nekoliko lačni smo izlet nadaljevali do Kraljevega hriba, kjer smo potešili lakoto in uživali ob
različnih igrah.
Zadnji naš postanek je bil še pri izviru Kamniške Bistrice. Prijetno utrujeni smo se pozno popoldne
vrnili domov.

Ekskurzija tretješolcev – Mateja Fidler

Učenci tretjih razredov smo se veselili četrtka, 28. maja, saj smo odšli na zaključno ekskurzijo. Pot
nas je vodila najprej v Rogaško Slatino, kjer smo si ogledali steklarno. Po zanimivem ogledu smo
prejeli za spomin njihov kristalni izdelek. Po malici smo se odpeljali v Rogatec, kjer smo si ogledali
Muzej na prostem. Tam smo se preizkusili v hoji na hoduljah, pekli »žulike« in si izdelali piščalko.
Videli smo tudi  veliko zanimivih stvari, ki jih nikjer več ni. Ker so bili naši želodčki že pošteno
lačni, smo se odpravili v gostišče Grunt, kjer smo imeli dobro kosilo. Dovolj časa smo imeli tudi za
igro. Po krajši vožnji nas je čakal še ogled samostana s cerkvijo v Olimju. V sosednji čokoladnici
pa smo nakupili še čokoladne izdelke. Pot nas je vodila le še nazaj do Vojnika, kjer so nas že
čakali starši. Ves čas nas je spremljalo lepo vreme. Na izletu smo zelo uživali.

Četrtošolci na zaključni ekskurziji – Natalija Mažič

Torek, 26. 5 2009, je bil dan, ko smo lahko četrtošolci OŠ Vojnik končno za ves dan zapustili
šolske zidove in obiskali »svet«. Vso dopoldne smo spoznavali živalski svet. Kače, žirafe, opice,
domače živali, medvedi… so nas prevzeli. Najbolj smo bili ponosni na tiste, ki so premagali strah
in v roke prijeli kačo. Vseh občutkov in zanimivosti se ne da opisati. Po prijetnem dopoldnevu nas
je čakal »svet eksperimentov«. V Hiši eksperimentov so »doma same zanimive dogodivščine«.
Mnogi izmed nas so bili prvič oblečeni v milni mehurček, prvič ležali na žebljih, se pogovarjali na
daljavo… Vse zakonitosti narave smo odkrivali sami. Ob koncu prijetnega dneva smo si le
zaželeli, da bi bilo takšnih ekskurzij še več.
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Indijanska vas – Kristina Krivec

Učenci 1. a in 1. b razreda so ob vznožju Pohorja obiskali Indijansko vas – Orlovo gnezdo. V njej
so videli šotore, ognjišče, totem ipd. Skozi zgodbo in igro so vstopili v svet, v katerem so in še
živijo Indijanci. Otroci so sodelovali v ustvarjalni delavnici in se pomerili v metanju kopja. Pot so
nadaljevali proti Arehu, kjer so se ustavili pri Ruški koči. Po okusnem kosilu je bilo še nekaj časa
za brezskrbno igro na velikem travniku.

Ogled tovarne Emo – Anka Krajnc

V torek, 19. 5. 2009, smo si drugošolci ogledali proizvodnjo posode v tovarni Emo. Z avtobusom
smo se peljali do Celja. Pred tovarno  nas je sprejel gospod Gorenšek, direktor Ema. Strokovno
nas je popeljal po proizvodnji.  Seznanili smo se z načinom strojnega in ročnega dela izdelave
posode od pločevine, polizdelkov, barvanja, pakiranja in transporta posode v Savdsko Arabijo,
kamor trenutno izvažajo njihove izdelke. Učenci so spoznali, da je v tovarni umazano, hrupno in

vroče. Kljub temu so bili nad
prikazom zelo navdušeni. Po
ogledu so nas lepo pogostili in
nam za spomin poklonili njihov
izdelek z bonbončki. Gospodu
Gorenšku se prav lepo
zahvaljujem za sprejem in
nepozabno vodenje, ki bo vsem
ostalo v lepem spominu.

Planinski pohod na Kunigundo – Urška Agrež

V soboto, 6. 6. 2009, smo se s planinci 3. razredov podali na zadnji letošnji pohod. Izpred šole
smo se po planinski poti podali do Kunigunde. Pot je bila raznolika, polna vzponov in spustov in
zato za nas še bolj zanimiva. Ves čas smo se sladkali z gozdnimi jagodami in borovnicami.
Osvojili smo vse kontrolne točke, na Kunigundi pa smo imeli še toliko energije, da smo se igrali z
žogo. Pohod smo zaključili pred POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Ob zaključku šolskega leta se najlepše zahvaljujemo ge. Ireni Gorenak, ki nas je na pohodih
spremljala in nas vzpodbujala.
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Zaključne ekskurzije za učence predmetne stopnje – Gregor Palčnik

21. maja so bile za učence predmetne stopnje organizirane zaključne ekskurzije. Šestošolci so
spoznavali Belo krajino, še posebno park Lahinjo in gasilski muzej v Metliki. Učenci 7. razredov so
odpotovali na Notranjsko, kjer so raziskovali presihajoče Cerkniško jezero in Predjamski grad ter
se spustili med kapnike Postojnske jame.
Osmošolci so na Gorenjskem obiskali domačijo največjega slovenskega pesnika in spoznavali
kovaško zgodovino Krope. Zaključni razredi pa so potovali po cesarski zgodovini avstrijske
prestolnice in njenih znamenitostih.

Roditeljski sestanek za šolo v naravi – Nataša Čerenak

Četrtošolce v mesecu juniju čaka planinska šola v naravi, ki bo potekala od 22. do 26. junija v
Gorenju nad Zrečami.
V ta namen smo na Osnovni šoli v Vojniku izvedli 5. 5. 2009 roditeljski sestanek. Starši so dobili
še zadnje informacije in navodila za to šolo v naravi.
Vsi si želimo lepega vremena se že veselimo našega skupnega druženja ob koncu šolskega leta.

Prostovoljno socialno delo – Irena Kalšek

Učenci OŠ Vojnik živijo v duhu prostovoljstva
in medgeneracijskega sožitja, saj  se je šola
povezala s Špesovim domom Vojnik, v
katerem bivajo starejši občani. Učenci za eno
leto dobijo novega dedka ali babico, ki ga
enkrat tedensko obiskujejo. Z novim dedkom
ali babico kramljajo, igrajo igre, jim berejo
dnevne časopise, z njimi pojejo ali pa jih
spremljajo na sprehodih. Z njimi se imajo res
lepo.  Najbolj vestni in vztrajni so bili Tadeja
Stožir, Gašper Ribič, Svit Okrožnik, Tamara
Jurak, Sonja Krašovec, Lucija Špeglič,
Mateja Gobec Ribar in Urška Oprčkal. Na
natečaju za naj prostovoljca-ko 2008,  ki ga je
razpisal Mladinski svet Slovenije, so vsi
prejeli priznanja.  V četrtek, 11. junija 2009, so bili povabljeni na Brdo pri Kranju,  kjer so  svečano
prejeli  priznanja za svoje delo. Podelitvi je prisostvoval predsednik RS dr. Danilo  Türk. Učenci so
bili na to zelo ponosni. Trdno so odločeni, da bodo s svojim delom nadaljevali tudi v bodoče.

Zbiralna akcija papirja - Simona Žnidar

Ob koncu leta z velikim veseljem in ponosom zremo v zbirnik letošnjih zbiralnih akcij odpadnega
papirja, saj smo ga skupaj zbrali preko 51 ton.
Najuspešnejši so bili učenci 4. a razreda, ki so sami zbrali preko 10 ton odpadnega papirja, sledijo
pa jim učenci 6. a  in 3. c oddelka.
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Veseli smo, da so se v akcijo vključili vsi oddelki, ki so odpadni papir zbirali v posebnih škatlah
tudi v vseh razredih na šoli.
Zahvaljujem se gospe Matejki Kroflič in gospodu Franciju Dajčmanu, ki sta s svojo delavnostjo in
prijaznostjo vedno poskrbela, da je akcija tekla hitro in je bilo delo opravljeno natančno in
dosledno. Posebna zahvala gre tudi devetošolcu Svitu Okrožniku, ki je samoiniciativno pridno
sodeloval v večini akcij. Hvala tudi staršem, ki ste po svojih močeh pomagali pri tehtanju in
zlaganju papirja v kontejner.
Hvala vsem učencem in staršem, ki doma pridno zbirate papir, ga vežete in ob dogovorjenem
času pripeljete v šolo. Tako prispevamo vsi vsak svoj delež k ohranjanju narave, po drugi strani pa
s pristopom k akciji izražamo pripadnost šoli.

Revija pevskih zborov OŠ Vojnik - Klavdija Winder Pantner

Prelepo prebujanje letošnje pomladi nas je navdihnilo, da smo v cvetočem maju zopet pripravili
Revijo pevskih zborov OŠ Vojnik. Vsako leto to prireditev obišče množica ponosnih staršev in
drugih ljubiteljev zborovskega petja.
Pomembno je poudariti, da ljubezen do glasbe in petja vzgajamo že v otroštvu. Slovenske pesmi
pa naj bodo lepa popotnica mladi generaciji, ki bo krojila prihodnost.
Odlično so se predstavili učenci POŠ Socka z gospo Natašo Čerenak, POŠ Nova Cerkev z gospo
Sabino Penič, POŠ Šmartno v Rožni dolini z gospo Klavdijo Winder Pantner in OŠ Vojnik z gospo
Jelko Kralj in gospo Emiilijo Kladnik Sorčan.
Skupni pozdrav ob koncu koncerta pa je zbrane v dvorani povabil na ponovno snidenje čez leto
dni.

Valeta – Gregor Palčnik

V petek, 12. junija, je bil na naši šoli slavnosten zaključek osnovne šole za letošnje devetošolce.
Na valeti so se učenci predstavili s svojimi plesnimi koraki, nato pa s ponosom prejeli priznanja za
trud v preteklem šolskem letu in se zahvalili učiteljem in vsem drugim, ki so jih spremljali na tej
šolski poti. Posebne nagrade je t.i. zlatim odličnjakom podelil vojniški župan g. Podergajs. Za
zaključek pa so učenci pripravili tudi nekaj zabavnih točk, v katerih so prikazali svoje neštete
talente.

Teden vseživljenjskega učenja – Jelka Kralj

Učenke in učenci drugih razredov smo
izvedli projektTeden vseživljenjskega
učenja. V okviru tega smo izvajali
različne dejavnosti pri pouku, zaključek
pa smo popestrili s taborom na Gorenju
pri Zrečah, ki je potekal od 5. do.7, junija
letos.
Poudarek je bil na doživljajskih
vsebinah, predvsem na naravi.
Spoznavali smo gozd, pripravili ogenj,
pekli jabolka, izdelovali bivake, streljali z
lokom in raziskovali bližnjo okolico.
Tabor nam bo ostal v lepem spominu in
želimo si še več takšnih doživljajskih
vsebin.
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Poletna šola v naravi – Polona Ahtik

Poletna šola v naravi je tudi letos potekala zadnji teden pouka, in sicer od 26. 6. do 24. 6. 2009,
na Debelem rtiču. Šole v naravi se je udeležilo 60 učencev 5. razreda in 7 spremljevalcev. Čeprav
nam vreme letos ni bilo naklonjeno, smo izvedli vse načrtovane aktivnosti. Vzdušje je bilo
sproščeno in tako smo se 24. junija letos vsi zadovoljni vrnili domov.

POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Ogled Sorževega mlina – Marjana Pikelj

V mesecu maju smo se s tretješolci in drugošolkama odpeljali v Polže v Soržev mlin, kjer nam je
gospod Samec pokazal, kako melje žito. Z zanimanjem pa smo si ogledali delovanje največjega
še delujočega vodnega kolesa v Sloveniji in žaganje debla. Žaga tukaj še vedno deluje na vodni
pogon. Zelo všeč pa nam je bila tudi lepo urejena kmečka hiša in različne vrste pernatih živali, ki
se prosto sprehajajo v okolici domačije. Preživeli smo zelo poučen dan.

Ekskurzija v Kekčevo deželo - Monika
Dimec

Učenci podružničnih šol Nova Cerkev,
Socka in Šmartno smo v mesecu maju
obiskali Kekčevo deželo. Bedanec je v
past ujel gospo Stanko, a smo jo rešili.
Kekec nas je popeljal skozi skrivni rov.
Prijazna Teta Pehta pa nam  je
postregla s čajem in kruhom.
Bilo je zabavno in vsem nam bo
ekskurzija ostala v lepem spominu.

Zaključna ekskurzija petošolcev –
Lidija Vrečko

28. 5. 2009 smo se učenci in učitelji petih razredov odpravili na zaključno ekskurzijo. Peljali smo
se v Prekmurje, v majhen kraj ob slovensko-hrvaški meji, ki se imenuje Razkrižje. V
»prazgodovinski vasi« smo opazovali bivališča pračloveka, ognjišča, poskusili »prazgodovinski«
košček kruha in vlekli ralo. Res je bilo zanimivo in zabavno. Nato smo se odpravili na ogled stare
oljarne. Razkazali so nam način priprave bučnega olja. Za pokušino so nam ponudili v bučno olje
namočene koščke kruha. Nadaljevali smo pot do gostilne Marinka, kjer smo imeli kosilo, nato pa
se odpeljali proti Ptuju. Tudi tam je bilo zelo zanimivo. Spoznavali smo srednjeveško življenje na
gradu, si ogledali zbirko glasbil in nato še samo mesto Ptuj. Pozno popoldne smo se polni vtisov
odpeljali proti Vojniku in do podružničnih šol. Zaključni izlet v Panonsko nižino je bil poučen in
prijeten, tako kot ljudje, s katerimi smo se na tej ekskurziji srečali.
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Planinski izlet na Donačko goro – Mojca Podjavoršek

V soboto, 23. 5. 2009, smo se člani
planinskega krožka odpravili na
planinski izlet na Donačko goro. Izlet
smo začeli v Celju na avtobusni
postaji, kjer smo se skupaj s planinci z
Ljubečne odpeljali do Rogatca. Pot
smo nadaljevali do Rudijevega
planinskega doma, kjer smo se malo
odpočili in okrepčali, potem pa smo se
predali lepotam pragozda, ki nas je
popeljal na vrh Donačke gore. Pot
nazaj je potekala po isti poti. Na
Rudijevem domu smo imeli daljši
počitek. V Rogatcu nas je čakal
avtobus, ki nas je odpeljal na
Ljubečno. Tam so nas že čakali starši.
Vsem udeležencem planinskega
krožka izrekam pohvalo za vzorno

vedenje na planinskem izletu in upoštevanje dogovorjenih pravil.

POŠ SOCKA – Nataša Potočnik

Eko zdrava šola

V torek, 2. 6. 2009, smo v okviru projekta Eko in Zdrava šola na naši podružnični šoli organizirali
eko in zdrave delavnice. Nanje smo povabili učence in njihove starše.
Najprej so se učenci predstavili s kratkim kulturnim programom, nato pa smo se razdelili v štiri
skupine.
V prvi skupini so ustvarjali eko vaze, v drugi podstavke iz ličkanja, v tretji smo pripravili zdrave
namaze in bezgov napitek, četrta skupina pa je poskrbela, da so uredili zeliščni vrt, ga ogradili z
betonskimi robniki in nanj posadili zelišča.
Zahvaljujemo gospodu Damjanu Korptniku, ki nam je podaril betonske robnike, Vrtnarstvu
Kraševec, ki so nam podarili zelišča, ter staršem otrokom in učiteljicam, ki so pripomogli, da so
delavnice uspele. Ob koncu smo se vsi pogostili s pripravljenimi namazi in kruhom, ki ga je spekla
učiteljica Stanka ter bezgovim sokom, ki smo ga pripravili na naši šoli.

Zdravi na soncu

V okviru projekta Zdrava šola smo se na naši šoli s pomočjo sponzorjev nabavili majice in kape,
da se bomo lahko zaščitili pred soncem, kadar bomo na igrišču ali kje zunaj. Radio Fantasy nam
je podaril majice z njihovim logotipom, gospod Bogdan Podpečan pa 28 kap.
Našim sponzorjem se iskreno zahvaljujemo.
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Sprejem mladih članov RK

Tudi letos v mesecu maju sprejeli 6 drugošolcev  med mlade člane RK. Gospa Katica Pešak je
učence seznanila z delom RK in kako lahko posamezniki pomagajo pri tej humanitarni dejavnosti.
Učenci so dobili zloženke in darilca. Bili so zelo veseli in obljubili so, da si bodo med seboj
pomagali, prav tako pa tudi starejšim krajanom.

Tehniški dan v tretjem razredu

Tretješolci smo imeli tehniški dan, na katerem smo izdelali peščene ure, jih umerili in z njimi merili
čas. Tekle so 3 ali 4 minute. Ure smo odnesli domov in lahko jih bodo uporabljali pri umivanju zob,
kuhanju jajc in še kje.
Tehniški dan  je bil zanimiv in poučen.

Naravoslovni dan v tretjem razredu

Tretješolci smo obiskal Soržev mlin, kjer nas je gospodar seznanil z zgodovino mlina, nam
pokazal žito, mlinsko kolo, mlinski kamen in mlin. Spoznali smo tudi vodno žago. Potem smo si
ogledali še staro kmečko hišo in predmete, ki so jih nekoč uporabljali. Ob koncu smo lahko mleto
žito še kupili. Preživeli smo čudovito dopoldne.
Zahvaljujemo se gospodu Samcu za prijetno vodenje in prikaz opravil v njegovem mlinu.

Učenci naše šole zmagovalci v zbiranju odpadnega parirja

Naši učenci, krajani in učiteljice pridno zbiramo odpadni papir že nekaj let. Tudi letošnje šolsko
leto smo v akciji zbiranja odpadnega papirja bili zmagovalci med podružničnimi šolami. Podjetje
SIMBIO d.o.o. nas je povabilo na zaključno prireditev, ki je bila odlično pripravljena, in nam
podarilo bon v vrednosti 150 € ter nekaj praktičnih nagrad za učence.
Podjetju SIMBIU se zahvaljujemo, mi pa obljubljamo, da bomo pridno zbirali odpadni papir še
naprej in tako pomagali ohranjati naravo.

Planinska šola v naravi z osnovami naravoslovja – Nataša Čerenak

Četrtošolci so se v ponedeljek, 22. 6. 2009, odpravili v Gorenje nad Zrečami v Center obšolskih
dejavnosti, kjer so preživeli pet  poučnih  in zabavnih dni. Čeprav  je vreme nagajalo, so
načrtovane aktivnosti bile izpeljane. Učenci so se preizkusili v lokostrelstvu, orientaciji, spoznali
osnove plezanja, se preizkusili v cirkuških vragolijah, preživetja v naravi, spoznali so prečudovito
vas Gorenje ter odkrili skrite kotičke  borovnic, jagod ter začutili vse lepote narave. Vsak večer so
imeli družaben večer, kjer so se imeli možnost  spoznavati med seboj in tkati prijateljske vezi.
Zagotovo smo skupaj preživeli nekaj nepozabnih trenutkov.
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POŠ NOVA CERKEV

Igra za otroke  »Uh, to branje« - Petra Ofentavšek

Učenci POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka smo si popestrili in polepšali dopoldne z zanimivo igrico
za otroke, prirejeno po knjigi Balončkova juhica, pisateljice Majde Labotar.
Igralka Mateja Špec, ki nam je igrico približala, je bila polna domislic in posebne energije, ki jo je
zelo izžarevala. To so občutili tudi otroci, ki so se dodobra vživeli in tudi interaktivno sodelovali pri
igrici. Sledil je pogovor s pisateljico. Razšli smo se polni »dobrih vibracij« in prijetnih občutkov.

Tretješolci v Sorževem mlinu - Damjana Ferlic

15. maja letos je učence 3. razredov
zelo prijazno sprejel gospod Oton
Samec in nas povabil, da  dopoldan
preživimo v  Sorževem mlinu. Pokazal
nam je, kako si pripravimo krušno peč
za peko domačega kruha in kako se v
mlinu melje moka. Videli smo tudi,
kako poteka rezanje lesa. Ob koncu
nas je popeljal še po stari kmečki hiši,
kjer smo si lahko ogledali pripomočke,
ki so jih uporabljali naši dedki in
babice. Bilo je zelo poučno. Spoznali
smo, da je bilo življenje včasih zelo
pestro in povezano z naravo.

Zaključna ekskurzija tretješolcev – Damjana Ferlic

Vsi učenci tretjih razredov so ob koncu meseca maja odšli na ekskurzijo v Rogatec v Muzej na
prostem, kjer so sodelovali v treh zanimivih delavnicah. Učili so se hoditi s hoduljami in bili z malo
vaje zelo uspešni. Pekli in pojedli so žulike ter si naredili ljudsko glasbilo, imenovano nunalce.
Nanj so tudi zaigrali nekaj znanih ljudskih pesmi.
Pot so nadaljevali v Rogaško Slatino, kjer so si  v Steklarni ogledali potek izdelave čudovitih
izdelkov iz kristala.
Po kosilu in igri na igralih so se zapeljali še v Olimje, kjer so si v čokoladnici ogledali in tudi
poskusili sladke dobrote. V bližnjem samostanu pa so videli izdelke iz zdravilnih zelišč, ki jih tam
pripravljajo.

Ob Tednu Rdečega križa – Ida Grobelnik

13. maja letos  je drugošolce  obiskala ga. Katica Pešak, ki je v naši krajevni skupnosti
predsednica KO RK. Med prijetnim razgovorom in ob slikovnem gradivu je predstavila pomen te
organizacije in nas ob koncu še obdarila. Malo presenečenje smo ji pripravili tudi mi
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Najboljši pri umivanju zob v Planetu Tuš – Ida Grobelnik

Zmagovalci 26. vseslovenskega tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki ga prireja
Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva, smo se v sredo, 3. junija 2009, udeležili
zaključne prireditve v Celju v Planetu Tuš.  Med dvajsetimi osnovnimi šolami smo bili zmagovalni
razredi s centralne šole in vseh treh podružnic. Med slavnostnimi govorniki smo se še posebej
razveselili našega župana gospoda Bena Podergajsa. Po podelitvi priznanj in nagrad je sledil še
ogled filma.  Zahvaljujemo se vsem, ki se trudijo in podpirajo tovrstne oblike tekmovanj in druženj.

.

Pohvaljeni učenci v mesecu maju

4. a  Tinkara Žnidar – za udeležbo na državnem tekmovanju kviza National Geographic
Junior BISTROUM

6. a  Miha Herlah – za doseženo 6. mesto na državnem tekmovanju National Geografhic
Junior BISTROUM

7. a  Aljaž Degen, Maja Felicijan, Maja Lešnik – za vzoren in dobro pripravljen nastop
na roditeljskem sestanku

7. b  Ana Bezovšek, Počivalnik Matic – za vzoren in dobro pripravljen nastop na r
oditeljskem sestanku
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7. c  Urban Belak, Alja Grašič, Katja Komplet, Nika Plevnik,
Manuela Razdevšek - za vzoren in dobro pripravljen nastop na roditeljskem sestanku
Katja Komplet – za zmago na Ekorgovem  TV kvizu na TV Celje

8. a Taja Kuzman - za zmago na Ekorgovem TV kvizu na TV Celje, sodelovanje na Eko
festivalu v Ljubljani ter uspešno vodenje oddelčne skupnosti, Domen Simonič – za zmago
na Ekorgovem TV kvizu na TV Celje, sodelovanje na Eko festivalu v Ljubljani in hitro ter
marljivo pomoč v šolski knjižnici, Katarina Žlavs – za sodelovanje na Eko festivalu v
Ljubljani, hitro ter marljivo pomoč v šolski knjižnici in uspešno vodenje oddelčne blagajne,
Aleksandra Rošer – za hitro ter marljivo pomoč v šolski knjižnici, Tina Ročnik – za hitro
ter marljivo pomoč v šolski knjižnici, Ula Selčan – za uspešno tajniško delo v oddelku

8. b  Martin Melanšek -za zmago na Ekorgovem TV kvizu na TV Celje

9. a  Andrej Oprčkal, Timej Vengušt – za vzorno predstavitev Danske na Evropski vasi,
Siniša Vasiljevič – za sodelovanje na Eko festivalu v Ljubljani

9. b Sara Razgoršek, Janja Lavbič - za vzorno predstavitev Danske na Evropski vasi,
Nina Majcen - za vzorno predstavitev Danske na Evropski vasi in uspešno vodenje
Skupnosti učencev, Svit Okrožnik – za vesto in požrtvovalno delo pri akcijah Skupnosti
učencev

9. c  Amadeja Belej - za vzorno predstavitev Danske na Evropski vasi, Jure Sentočnik -  za
osvojeno 1. mesto na fotografskem tekmovanju ob 140-letnici gasilstva na Slovenskem

Mladinski pevski zbor – za uspešen nastop zborov OŠ Vojnik v Novi Cerkvi

Atletska ekipa učencev in učenk OŠ Vojnik – za uspešen nastop na področnem prvenstvu v
atletiki (4 medalje) in uspešen nastop na občinskem prvenstvu v atletiki (9 medalj).

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniška obdelava: Jure Uranič
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PRILOGE K ZADNJI ŠTEVILKI

Učni uspeh OŠ Vojnik  v šolskem letu 2008/2009

Priznanja in pomembni dosežki učencev
v šolskem letu 2008/2009
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UČNI USPEH OB KONCU  ŠOLSKEGA LETA 2008/2009

RAZREDNA STOPNJA VOJNIK

Razred Število otrok Število pozitivnih Učni uspeh
(%)

1.a 25 25 100(opisno)
1.b 24 24 100(opisno)
2.a 19 19 100(opisno)
2.b 20 20 100(opisno)
3.a 21 18 85,7(opisno)
3.b 21 21 100(opisno)
3.c 20 20 100
4.a 21 21 100
4.b 20 20 100
5.a 25 25 100
5.b 24 24 100
SKUPAJ 240 237 98,75

PREDMETNA STOPNJA VOJNIK

Razred Število otrok Število pozitivnih Učni uspeh
(%)

6.a 23 23 100
6.b 24 23 95,8
6.c 24 24 100
7.a 21 20 95,2
7.b 23 22 95,7
7.c 27 27 100
8.a 23 21 91,3
8.b 23 22 95,7
8.c 23 23 100
9.a 23 23 100
9.b 24 24 100
9.c 22 22 100
9.d 19 19 100
SKUPAJ 299 293 98,0
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PODRUŽNIČNE ŠOLE:

POŠ – ŠMARTNO

Razred Število otrok Število pozitivnih Učni uspeh
(%)

1. 11 11 100 (opisno)
2. 2 2 100 (opisno)
3. 6 6 100(opisno)
4. 10 10 100
5. 11 11 100
SKUPAJ 40 40 100

POŠ – NOVA  CERKEV

Razred Število otrok Število pozitivnih Učni uspeh
(%)

1. 13 13 100 (opisno)
2. 10 10 100 (opisno)
3. 22 22 100 (opisno)
4. 13 13 100
5. 15 15 100
SKUPAJ 73 73 100

POŠ – SOCKA

Razred Število otrok Število pozitivnih Učni uspeh
(%)

1. 3 3 100 (opisno)
2. 6 6 100 (opisno)
3. 8 7 87,5(opisno)
4. 5 5 100
5. 6 6 100
SKUPAJ 28 27 96,4

UČNI  USPEH V ŠOLSKEM LETU     2008/2009

Šola Razred Število otrok Število
pozitivnih

Učni uspeh

SKUPAJ
POŠi  in  RS 1. – 5. 381 377 98,95

PS 6. – 9. 299 289 98,95
SKUPAJ 680 670 98,53



21

PRIZNANJA IN POMEMBNI DOSEŽKI

Šol. leto  2008/2009

NAZIV TEKMOVANJA IME IN PRIIMEK UČENCA OSVOJENO MESTO
OZ. PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Tekmovanje iz LOGIKE

Šlsko
*Peter Kus 7.b
*Matic Žvižej 7.c
*Katja Komplet 7.c
*Barbara Melanšek 8.c
*Taja Kuzman 8.a
*Jernej Gačnikar 8.a
*Neža Zeme 9.b
*Amadeja Belej 9.c
*Nika Šaloven 9.c
*Andrej Oprčkal 9.a
*Žiga Krajnc 9.a
*Timej Vengust 9.a
*Patricija Majger 9.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Leonida Godec –
Starček
Olga Kovač
Petra Strnad
Vilma Ošlak
Majda Rojc

ATLETSKO ekipno
tekmovanje, Celje
7.10. 2008

Področno tekmovanje
za učenke

Področno tekmovanje –
posamične uvrstitve

Tek na 60m

Tek na 300m

Tek na 1000m

Skok v višino

Skok v daljino

Met žogice

*Ekipa

*Špela Vodišek 9.d
*Ana Vozlič 9.a
*Ula Selčan 8.a

*Naja  Košar 8.c
*Nina Majcen 9.b
*Jerneja Žgajner 8.a

*Maja Rojc 8.b
*Janja Lavbič 9.b
*Urška Košar 9.a

*Katarina Ograjšek 9.a
*Nika Šaloven 9.c
*Aleksandra Rošer 8.a

*Mojca Žerjav 9.c
*Lucija Slapnik 9.d
*Lucija Špeglič 9.d

*Ana Marija Rančigaj 8.b
*Rebeka Gračner 9.a
*Alja Pilih 8.b

3.mesto

16.mesto
18.mesto
21.mesto

3.mesto
7.mesto
10.mesto

7.mesto
14.mesto
17.mesto

14.mesto
16.mesto
21.mesto

3.mesto
10.mesto
18.mesto

5.mesto
8.mesto
13.mesto

Urša Burja Žnidaršič
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Suvanje krogle

Štafeta 4x 100m

Področno tekmovanje
za učence

Področno tekmovanje –
posamične uvrstitve

Tek na 60m

Tek na 300m

Tek na 1000m

Skok v višino

Skok v daljino

Met žogice

Suvanje krogle

*Ana Marija Štante  9.b
*Sonja Krašovec  9.d
*Maja Škorc  9.d

1.skupina
2.skupina

*Ekipa

*Matic Hrovat  9.b
*Jure Sentočnik  9.c
*David Korenak  8.b

*Žiga Škoflek  9.c
*Žiga Pangerl  9.b

*Domen Simonič  8.a
*David Kugler  8.c
*Nik Pušnik  8.c

*Nace Vivod  9.c
*Grega Kramar  8.a

*Timotej Prevec  8.a
*Urh Krajnčan  8.a

*Tilen Fidler  9.c
*Jan Kačičnik  8.a
*Jani  Kamenik  8.a

*Aljaž Guzej  9.c
*Matic Suholežnik  8.c
*Tadej Kuzman  9.c

12.mesto
23.mesto
27.mesto

8.mesto
13.mesto

12.mesto

4.mesto
25.mesto
31.mesto

14.mesto
19.mesto

11.mesto
30.mesto
31.mesto

21.mesto
27.mesto

25.mesto
30.mesto

18.mesto
31.mesto
33.mesto

7.mesto
8.mesto
18.mesto

Urša Burja Žnidaršič

KOŠARKA – tekmovanje

Starejši dečki

Občinsko prvenstvo v
košarki - polfinale

Področno polfinale

Področno prvenstvo -
finale

*Ekipa:
Blaž Doler, Timej Vengušt,
Gregor Blazinšek, Andrej
Oprčkal, Matic Zakonjšek, Matic
Suholežnik, Rok Koštomaj, Žiga
Pangerl, Nace Vivod, Tilen
Fidler, Nejc Žolnir, Dejan Ovtar,
Jure Sentočnik

*Ekipa

*Ekipa

1.mesto

1.mesto

4.mesto

Robert Suholežnik
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Starejše deklice

Občinsko prvenstvo v
košarki - polfinale

Področno prvenstvo -
finale

Državno prvenstvo

Mlajši dečki
Občinsko prvenstvo

Polfinale področnega
prvenstva

Mlajše deklice

Medobčinsko prvenstvo
v košarki

Področno

*Ekipa:
Ana Lucija Župnek, Tjaša
Župnek, Ana Marija Štante,
Amadeja Belej, Ula Selčan,
Lucija Božnik, Rebeka Vrečer,
Alja Pilih, Urška Oprčkal, Ines
Kotnik, Nives Kotnik, Nika
Šaloven, Janja Lavbič

*Ekipa

*Ekipa

*Ekipa

*Ekipa:
Pantnar Tomaž, Kugler Jaka,
Ledl Jernej, Gobec Domen,
Grobelnik Žan, Ferlež Gregor,
Hostnik Martin, Žvižej Matic,
Bojanovič Miha, Gaber Kristjan,
Herlah Miha, Počivalnik Matic,
Belak Urban, Arčan Miha

*Ekipa:
Ana Lucija Župnek, Ula Selčan,
Lucija Božnik, Rebeka Vrečer,
Nives Kotnik, Katja Božnik,
Mojca Oprčkal, Teja Žurman,
Anja Suholežnik, Klara
Podergajs, Laura Guzej, Tija
Ocvirk, Ana Gobec, Eva
Gorenšek, Pika Herlah

*Ekipa

2.mesto

2.mesto

12.mesto

1. mesto

3.mesto

2.mesto

3.mesto

Robert Suholežnik

VATERPOLO

Medšolsko tekmovanje *Ekipa:
Matic Suholežnik, Alen Pliberšek,
Žan Kovačič, Žiga Škoflek, Jure
Sentočnik, Tadej  Kuzman, Aljaž
Guzej, Urška Majhenič, Amadeja
Belej, Mojca Žerjav, Ana Vozlič

2.mesto
Urša Burja Žnidaršič

ROKOMET
Mlajši dečki

Medobčinsko prvenstvo

*Ekipa:
Matej Arih, Primož Palir, Martin
Hostnik, Matic Žvižej, Žan Sitar,
Enej Jakop, Žan Grobelnik,
Gregor Ferlež

4.mesto
Robert Suholežnik
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KROS

Občinsko prvenstvo

Učenci:

600m

1000m

Učenke:

600m

1000m

*Lars Kolar 4.b
*Janez Špeglič 3.b
*Jure Samec 3.b
*Urh Sitar 4.a
*Leon Golub 3.a

*Domen Matelič 6.a
*Matej Slemenšek 6.a
*Emrah Rahoveci 6.b
*Jaka Kugler  7.a
*Urban Belak 7.c
*Enej Jakop 7.c
*Primož Palir 7.b
*Ferlež Gregor 7.b
*Domen Simonič 8.a
*Urh Krajnčan 8.a
*Žiga Škoflek  9.c
*Jure Sentočnik 9.c
*Andrej Oprčkal  9.a
*Timej Vengušt 9.a

EKIPNO

*Tija Ocvirk  3.b
*Zara Ribič 4.a
*Maša Žgajner 3.b
*Martina Jevšenak 4.a

*Maja Rojc 8.b
*Jerneja Žgajner  8.a
*Tina Ročnik 8.a
*Lea Guček 8.b
*Neža Videnšek  6.b
*Julija Majger 6.a
*Vahide Memaj 6.a
*Klara Apotekar  6.b
*Mojca Žerjav 9.c
*Nika Šaloven 9.c
*Ana Vozlič 9.a
*Sara Guček  9.c
*Barbara Rebernak  7.b
*Nives Kotnik 7.b
*Ana Potočnik 7.a
*Maja Felicijan 7.a

EKIPNO

7.mesto
11.mesto
12.mesto
18.mesto
20.mesto

26.mesto
30.mesto
33.mesto
2.mesto
10.mesto
12.mesto
14.mesto
18.mesto
8.mesto
13.mesto
9.mesto
10.mesto
14.mesto
16.mesto

6.mesto

3.mesto
11.mesto
13.mesto
22.mesto

2.mesto
7.mesto
12.mesto
16.mesto
4.mesto
10.mesto
15.mesto
25.mesto
5.mesto
6.mesto
11.mesto
17.mesto
7.mesto
13.mesto
16.mesto
17.mesto

1.mesto

Urša Burja Žnidaršič
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PRVENSTVO V
ATLETIKI ZA MALI
ATLETSKI POKAL –
MAP
In  VELIKI ATLETSKI
POKAL – VAP
V Celju, 13.5. 2009

Občinsko prvenstvo

Tek na 60m MAP

Tek na 60m VAP

Tek na 300m MAP

Tek na 300m VAP

Tek na 600m MAP

Tek na 1000m VAP

Met žogice  MAP

Met žogice  VAP

Suvanje krogle VAP

Skok v višino MAP

Skok v višino VAP

Skok v daljino  MAP

Skok v daljino  VAP

Področno prvenstvo

Tek na 60m  MAP

Tek na 60m VAP

Tek na 300m MAP

Tek na 300m  VAP

Tek na 600m  MAP

Tek na 1000m  VAP

*Ula Selčan
*Klemen Kozole

*Jerneja Žgajner
*Matic Hrovat

*Nives Kotnik

*Tina Ročnik

*Jaka Kugler
*Barbara Rebernak
*Tanja Rojc

*Maja Rojc
*Nika Šaloven
*Domen Simonič

*Gregor Ferlež
*Maja Lešnik

*Alja Pilih

*Matic Suholežnik

*Urban Belak
*Ana Lucija Župnek

*Ana Marija Štante

*Miha Arčan

*Mojca Žerjav
*David Korenak

*Ula Selčan

*Jerneja Žgajner

*Nives Kotnik

*Tina Ročnik

*Jaka Kugler

*Maja Rojc

3.mesto
13.mesto

1.mesto
4.mesto

5.mest

5.mesto

2.mesto
4.mesto
5.mesto

2.mesto
8.mesto
13.mesto

6.mesto
9.mesto

9.mesto

1.mesto

1.mesto
2.mesto

4.mesto

3.mesto

3.mesto
7.mesto

5.mesto

2.mesto

9.mesto

14.mesto

3.mesto

8.mesto

Urša Burja Žnidaršič
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Suvanje krogle  VAP

Skok v višino  MAP

Skok v daljino  MAP

*Matic Suholežnik

*Urban Belak
Ana Lucija Župnek

Miha Arčan

13.mesto

14.mesto
2.mesto

3.mesto

Društvo – MLADI
GASILEC

28. državno srečanje in
tekmovanje

26.9. in 27.9. 2008 na OŠ
Semič v Beli krajini

*Gregor Kramar 8.a
*Jure Sentočnik 9.c
*Uroš Jurgec 9.a - lani

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Milena Jurgec

KVIZ GASILSKE
MLADINE

Področno tekmovanje v
Rog. Slatini 8.11. 2008

*Jure Sentočnik 9.c 5.mesto Milena Jurgec

BIOLOGIJA – priznanje
Proteus

Šolsko

Državno

*Domen Simonič  8.a
*Nina Majcen 9.b
*Jernej Gačnikar 8.a
*Aleksandra Rošer 8.a
*Katarina Žlavs 8.a
*Lucija Dolšek 8.a
*Sara Razgoršek 9.b
*Nika Šaloven 9.c
*Matic Zakonjšek 9.a
*Domen Gobec 8.b
*Patricija Majger 9.a

*Domen Simonič  8.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Srebrno priznanje

Polona Bastič
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Tekmovanje v znanju
ANGLEŠKEGA JEZIKA

Šolsko
*Amadeja Belej  9.c
*David Pekovšak   9.b
*Uroš Turnšek  9.d
*Matic Zakonjšek  9.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Gregor Rojc

Tekmovanje v znanju
NEMŠKEGA JEZIKA

Šolsko

Državno

*Katarina Ograjšek  9.a
*Žiga Škoflek 9.c
*Blaž Dokler 9.c
*Nika Šaloven 9.c
*Matic Zakonjšek 9.a

*Katarina Ograjšek  9.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Srebrno priznanje

Simona Šarlah

Tekmovanje iz znanja
ZGODOVINE

Šolsko *Sergeja Tekavc 9.a
*Nika Šaloven 9.c
*Domen Simonič 8.a
*Žan Kovačič 8.b

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Lijana Žerjav Žilavec

KEMIJA – Preglovo
priznanje

Šolsko *Jernej Gačnikar  8.a
*Katarina Žlavs 8.a
*Domen Simonič 8.a
*Aleksandra Rošer 8.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Edi Fidler

Tekmovanje v znanju
SLOVENSKEGA JEZIKA
za Cankarjevo priznanje

Šolsko

Državno

*Taja Kuzman 8.a
*Domen Simonič 8.a
*Nika Šaloven 9.c

*Taja Kuzman 8.a
*Nika Šaloven 9.c
*Domen Simonič 8.a

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Srebrno priznanje

Amalija Kožuh

Amalija Kožuh
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FIZIKA – Stefanovo
priznanje

Šolsko

Področno

*Taja Kuzman 8.a
*Jernej Gačnikar 8.a
*Domen Simonič 8.a
*Katarina Žlavs 8.a

*Amadeja Belej 9.c
*Andrej Oprčkal 9.a
*Ana Vozlič 9.a

*Taja Kuzman 8.a
*Domen Simonič 8.a
*Katarina Žlavs 8.a
*Jernej Gačnikar 8.a

*Amadeja Belej 9.c

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Srebrno priznanje

Tatjana Hedžet
Tatjana Hedžet
Tatjana Hedžet
Tatjana Hedžet

Jurij Uranič
Jurij Uranič
Jurij Uranič

Tatjana Hedžet
Tatjana Hedžet
Tatjana Hedžet
Tatjana Hedžet

Jure Uranič

MATEMATIKA –
tekmovanje za Vegovo
priznanje

Šolsko

Področno

1.razred      -   23 učencev
2.razred      -    11 učencev
3.razred      -   26  učencev
4.razred     -   16 učencev
5.razred    -      16učencev
6.razred      -     8 učencev
7.razred       -    8  učencev
8.razred      -   7  učencev
9.razred          -  10   učencev

*Daniel Pukel 7.a
*Peter Kus 7.b
*Alen Tilinger 7.a
*Lucija Božnik 7.c
*Luka Grum 7.a
*Katja Komplet 7.c
*Urban Golčman  7.c
*Taja Kuzman 8.a
*Katarina Žlavs 8.a
*Tilen Kozole 8.b
*Domen Simonič 8.a
*Amadeja Belej 9.c
*Ksenija Vodeb 9.d
*Veronika Tadina 9.d
*Andrej Oprčkal 9.a
*Patricija Majger 9.a

Bronasto priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Učiteljice od 1. raz.
do 5.raz., Brigita
Dobrotinšek v 6.raz.
in
od 7.raz. do 9.raz.
Majda Rojc, Olga
Kovač, Leonida
Godec Starček, Vilma
Ošlak, Petra Strnad

Olga Kovač
Majda Rojc
Petra Strnad
Leonida Godec
Starček
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NEMŠKA BRALNA
ZNAČKA

EPI - LESEPREIS *Maja Slapnik 4.b
*Lea Vrhovnik 5.b
*Anja Ročnik 5.b
*Tilen Dobovičnik 5.b
*Marja Golež 5.a
*Klara Apotekar 6.b
*Mirjam Golež 6.a
*Tjaša Koštomaj 6.c
*Daniel Pukel  7.a
*Tomaž Pantnar 7.a
*Anja Dimec 7.a
*Alja Sinkovič 7.a
*Polona Arnšek 7.a
*Veronika Kroflič 7.a
*Tanja Terjašek 7.a
*Alen Tilinger 7.a
*Nina Brunčič 7.a
*Ana Lucija Župnek 7.b
*Petra Zorko 7.b
*Sandi Zagrušovcem 7.b
*Miha Zupanc 7.b
*Janja Ogrizek 7.b
*Primož Palir 7.b
*Laura Guzej 7.b
*Petre Kus 7.b
*Rebeka Vrečer 7.b
*Žan Korošec 7.b
*Žan Grobelnik 7.c
*Urban Belak 7.c
*Ana Majcen 7.c
*Anja Suholežnik 7.c
*Adrijana Krivec 7.c
*Tilen Piskule 7.c
*Anja Žlaus 7.c
*Enej Jakop  7.c
*Klara Podergajs 7.c
*Jani Kamenik 8.a
*Maša Kunej 8.c
*Sara Razgoršek 9.b
*Sara Guček 9.c
*Timej Vengušt 9.a
*Janja Lavbič 9.b
*Lucija Slapnik 9.d
*Gregor Blazinšek 9.a
*Lucija Špeglič 9.d
*Eva Petek 9.d
*Helena Bobik 9.b
------------------------------------
*Lara Kolar 4.b
*Lan Kolar 4.b
*Lars Kolar 4.b
*Lana Kuzman 5.b
*Jan Krašovec 5.b

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
----------------------
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Simona Šarlah
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*Jernej Špegelj 6.c
*Niko Krhlanko 6.b
*Miha Herlah 6.a
*Danijel  Jovanovič  7.a
*Aljaž Degen 7.a
*Luka Grum 7.a
*Maja Felicijan 7.a
*Ana Potočnik 7.a
*Maja Lešnik 7.a
*Barbara Rebernak 7.b
*Ismet Šljivar 7.b
*Matej Arih 7.b
*Tanja Rojc 7.b
*Ana Bezovšek 7.b
*Gregor Ferlež 7.b
*Nives Kotnik 7.b
*Matic Počivalnik 7.b
*Lucija Božnik 7.c
*Alja Grašič 7.c
*Jernej Ledl 7.c
*Martin Hostnik 7.c
*Nika Plevnik 7.c
*Patrick Novak 7.c
*Tinakara Starček 7.c
*Matic Žvižej 7.c
*Žan Sitar 7.c
*Maruša Blazinšek 7.c
*Katja Komplet 7.c
*Špela Majcen 8.b
*Špela Medved 8.b
*Katarina Žlavs 8.a
*Tilen Lončar 8.a
*Tilen Kozole 8.b
*Barbara Melanšek 8.c
*Veronika Pirman 8.c
*Aleksandra Rošer 8.a
*Domen Simonič 8.a
*Lucija Dolšek 8.a
*Taja Kuzman 8.a
*Lea Guček 8.b
*Nika Zupančič 8.b
*Jernej Gačnikar 8.a
*Alen Pliberšek 8.c
*Nastja Vezenšek  - Matovič 8.b
*Karmen Štrljič 8.b
*Jerneja Žgajner 8.a
*Ula Selčan 8.a
*Žiga Škoflek 9.c
*Nina Majcen 9.b
*Mojca Žerjav 9.c
*Katarina Ograjšek 9.a
*Sergeja Tekavc 9.a
*Patricija Majger 9.a
*Nik Pušnik 8.c
*Matic Zakonjšek 9.a
*Nika Šaloven 9.c
*Amadeja Belej 9.c
*Rok Koštomaj 9.b
*Tadeja Stožir 9.b
*Žiga Škoflek 9.c

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Simona Šarlah
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ANGLEŠKA BRALNA
ZNAČKA

EPI Reading Badge

*Lea Krajnc 9.d
*Blaž Doler 9.a

*Mojca Cvikl  4.SO
*Mihael Žak Pesan 4.SO
*Timea Štravs 4.SO
*Katja Božnik 5.SO
*Aljaž Klepej 5.SO
*Ernest Oblonšek 5.SO
*Tristan  - Jan Šeško 5.SO
*Heidi Borinc 4.NC
*Mojca Kugler 4.NC
*Luka Kuzman 4.NC
*Tinkara Lečnik 4.NC
*Peter Pecl 4.NC
*Špela Cehner 5.NC
*Mateja Dimec 5.NC
*Jerneja Kuglar 5.NC
*Luc Oven Skaza 5.NC
*Lan Marcel Pečar 5.NC
*Gorazd Stolec 5.NC
*Marjeta Štrljič 5.NC

*Karin Rajh 4.SO
*Maša Felicijan 5.SO
*Mojca Oprčkal 5.SO
*Nika Žmavc 4.NC
*Anže Oprešnik 5.NC
*Mateja Legvart 5.NC

*Nejc Apotekar 4.ŠM
*Anže Dimec 4.ŠM
*Patrik Brežnik 4.ŠM
*Staš Konig 4.ŠM
*Manca Prislan  4.ŠM
*Miha Jug  5.ŠM
*Jan Obreza 5.ŠM
*Veronika Slapnik  5.ŠM
*Blažka Bovha  4.b
*Lara Premrl Črešnar  4.b
*Jernej Dimec 4.b
*Rok Dobrotinšek 4.b
*Lara Đorđevič Anđelija  4.b
*Aljaž Goršek  4.b
*Tjan David Hren  4.b
*Lara Kolar  4.b
*Lars Kolar  4.b
*Nika Kovač  4.b
*Nika Kovač Potočnik  4.b
*Sonja Marguč  4.b
*Hana Muzelj  4.b
*Aleks Nezman  4.b
*Maja Slapnik  4.b
*Maja Helbel  4.a
*Nejc Jeušnik  4.a
*Martina Jevšenak  4.a
*Tim Krhlanko  4.a

Zlato priznanje
Zlato priznanje

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Vesna Kolin

Dragica Filipčič

Dragica Filipčič
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*Luka Logar 4.a
*Patricija Petek  4.a
*Luka Pinter  4.a
*Julija Sikošek 4.a
*Urh Sitar  4.a
*Nuša Šaloven 4.a
*Barbara Tadina 4.a
*Tinkara Žnidar  4.a
*Zala Kunej  5.a
*Aljaž Zakošek  5.a
*Anja Žibret  5.a
*Tilen Dobovičnik 5.b
*Brigita Krajnc  5.b
*Jan Krašovec  5.b
*Lana Kuzman  5.b
*Tit Lončarevič  5.b
*Miha Herlah  6.a
*Sara Jakop  6.c
*Žan Koštomaj  6.c
*Aljaž Degen  7.a
*Ana Bezovšek  7.b
*Matic Žvižej  7.c
*Taja Kuzman  8.a
*Aleksandra Rošer  8.a
*Domen Simonič  8.a
*Karmen Štrljič  8.b
*Veronika Pirman 8.c
*Mateja Gobec – Ribar  9.b
*Rok Koštomaj  9.b
*Nina Majcen  9.b
---------------------------
*Niko Krhlanko  6.b
*Alja Grašič  7.c
*Barbara Melanšek  8.c
*Nejc Žolnir  9.a
*Urška Oprčkal  9.b
*Neža Zeme  9.b
*Tadej Kuzman  9.c

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
------------------------
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Dragica Filipčič

BRALNA ZNAČKA *Lea Jazbinšek  9.c
*Aleš Kitek  9.a
*Janja Lavbič  9.b
*Mateja Gobec Ribar  9.b
*Matic Zakonjšek  9.a
*Mojca Žerjav  9.c
*Nejc Žolnir  9.a
*Neža Zeme  9.b
*Nika Šaloven  9.c
*Nina Majcen  9.b
*Patricija Majger  9.a
*Rok Koštomaj  9.b
*Sara Razgoršek  9.b
*Špela Vodišek  9.d
*Urška Oprčkal  9.b
*Žan Rozman  9.c
*Žiga Krajnc  9.a

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje

Palčnik Gregor
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Projekt: Turizmu
pomaga lastna glava

TEMA: Turizem – voda -
zdravje

Področno

Ekipa:
*Uroš Kolenc 8.c
*Nejc Cehner 9.b
*David Pekovšak  9.b
*Gašper Ribič  9.b
*Siniša Vasiljevič  9.a
*Ana Marija Štante  9.b
*Polona Arnšek 7.a
*Veronika Kroflič 7.a
*Gregor Ferlež 7.b

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Dragica Filipčič

EKORGOV  TV  kviz

Regijsko *Martin Melanšek  9.b
*Domen Simonič  8.a
*Taja Kuzman 8.a
*Katja Komplet  7.c

1.mesto
Tatjana Hedžet

PRVA POMOČ

Medobčinsko

Regijsko

Državno

Ekipa:
*Špela Majcen  8.b
*Ines Kotnik  8.c
*Urša Sitar 8.b
*Taja Kuzman 8.a
*Domen Simonič 8.a
*Jernej Gačnikar 8.a
*Amadej Anderlič 8.b

Ekipa

Ekipa

1.mesto

1.mesto

8.mesto

Irena Kalšek

PROSTOVOLJNO
socialno delo v
Špesovem domu

Državno *Urška Oprčkal  9.b
*Tadeja Stožir  9.b
*Lucija Špeglič  9.d
*Krašovec Sonja  9.d
*Mateja Gobec Ribar  9.b
*Tamara Jurak 9.b
*Gašper Ribič  9.b
*Svit Okrožnik  9.b

Pohvala za naj
prostovoljca v letu
2008

Irena Kalšek
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NGJ  BISTROUM

Tekmovanje med šolami
iz cele Slovenije

Učenci  6. razredov

Državno
Učenci 6. razredov

*Miha Herlah  6.a

*Miha Herlah 6.a

2.mesto

6.mesto

Polona Bastič

MLADI RAZISKOVALCI

Regijsko

Tema: BIOLOGIJA

Naslov naloge:
Vpliv vremena na
bolezni vinske trte v
občini Vojnik

Naslov naloge:
Klop - majhna žival,
velike težave

Tema: EKOLOGIJA

Naslov naloge:
Globalno segrevanje

Tema: ZDRAVSTVO

Naslov naloge:
Dietni jedilniki na
osnovni šoli Vojnik

*Aleksandra Rošer 8.a
*Katarina Žlavs  8.a

*Taja Kuzman 8.a
*Lucija Dolšek 8.a

*Helena Bobik  9.b
*Nina Majcen  9.b
*Janja Lavbič  9.b

*Urška Oprčkal  9. b
*Tadeja Stožir  9. b

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Srebrno priznanje
Srebrno priznanje

Tatjana Hedžet

Tatjana Hedžet

Edvard  Fidler

Polona Bastič
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