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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Že drugi mesec pouka je za nami, pred vami pa tudi druga številka Vojča, s katero vas
seznanjamo, kaj vse smo počeli v tem času.
Prijetno branje vam želimo.

»Um ni plovilo,
ki bi ga bilo potrebno napolniti,
temveč ogenj,
ki ga je potrebno zanetiti.«
Plutarh

Športni dan – Robert Suholežnik

V začetku meseca oktobra je bil za predmetno stopnjo prvi športni dan na temo atletika. Učenci in učenke
so tekmovali v disciplinah, ki so si jih sami izbrali. Osmi in deveti razred je tekmoval v metu vorteksa,
suvanju krogle, skoku v višino, teku na 60 in 900 metrov ter v štafeti. Šesti in sedmi razredi so imeli
podobno tekmovanje, le da je suvanje krogle nadomestilo suvanje medicinke. Najboljši rezultati so obešeni
na oglasni deski šole.

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak

V mesecu oktobru smo na šoli izvedli prva tehniška dneva za učence 7. in 6. razreda.
Prvi tehniški dan za učence sedmih razredov je bil izpeljan 1. oktobra. Sedmošolci so prvo šolsko uro v
jedilnici šole ponovili pravila vedenja v prometu. Sledilo je delo po skupinah. Vsak sedmošolec si je ta dan
izdelal obesek iz lesa v obliki prometnega znaka. S pomočjo stolpčnega in točkovnega diagrama je vsak
obdelal podatke o preštetih vozilih.
1. tehniški dan za učence šestih razredov  pa je potekal v začetku oktobra. Prvo šolsko uro je policist
gospod Aleš Štorman učencem na zanimiv način predstavil nekaj pripomočkov, ki jih policisti uporabljajo
pri svojem delu. Učence je tudi opozoril na nevarnosti, ki nanje prežijo v prometu. Nato je delo potekalo po
skupinah. Učenci so izdelovali prometne znake iz papirja, načrtovali geometrijske like in reševali pole za
kolesarski izpit.

Prvi kulturni dan za sedmošolce – Ivanka
Krajnc

6. oktobra letos so imeli učenci 7. razredov
kulturni dan. Rastem s knjigo, obisk
Fotografskega ateljeja Pelikan in
fotografska delavnica v Muzeju novejše
zgodovine je bila tema tega kulturnega dne.
Učenci so to dopoldne preživeli v Celju.
Dve šolski uri so bili 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 Pojdi z mano, katere avtor je Celjan Dušan Čater. Učenci so mnogo zanimivega videli in izvedeli tudi
v Fotografskem ateljeju Pelikan. Zelo pa so  uživali tudi v Muzeju novejše zgodovine, kjer so se udeležili
delavnice Fotografiram brez fotoaparata. Njihove fotografije so na razstavi v naši šolski knjižnici.
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Ekskurzija devetošolcev v  Prekmurje in Goričko – Taja Kuzman

V sredo 14. oktobra 2009, smo imeli učenci 9. razredov ekskurzijo po Prekmurju in Goričkem. Iz Vojnika
smo se odpravili ob 8. uri. Vožnja  do Prekmurja je ob poučnih govorih naše učiteljice gospe Krušič hitro
minila. Peljali smo se mimo Slovenskih Konjic, Slovenske Bistrice, Maribora, do Murske Sobote, o kateri
nas je podučila učiteljica gospa Hedžet. Najprej smo se ustavili v Moravskih Toplicah, kjer smo imeli ogled
po zdraviliškem kompleksu Terme 3000. Nato smo se odpravili v Selo, kjer smo si ogledali okroglo cerkvico
Rotundo iz 12. stoletja. Od tam smo pot nadaljevali po Goričkem in z zanimanjem opazovali gričevnato
pokrajino. Lačni smo prispeli v dvojezično šolo v Prosenjakovcih, kjer so nas postregli z odličnim
bogračem. Tam smo izvedeli veliko novega o sistemu dvojezičnega šolanja, nato pa smo se odpravili v
Dobrovnik v Ocean orhidej in občutili celo tropsko podnebje.
V Bogojini smo si ogledali Plečnikovo cerkev Gospodovega vnebohoda oz. Belo golobico, ki nas je s svojo
posebnostjo zares navdušila. Zatem smo v Filovcih opazovali izdelovanje keramike in si ogledali
tradicionalno panonsko hišo – cimpračo. Nazadnje smo se ustavili še na Otoku ljubezni v Ižakovcih, kjer
smo se z brodom odpeljali čez reko Muro in nazaj, in si ogledali plavajoči mlin. Med vožnjo domov smo
reševali učne liste, peli in se odlično zabavali. Kljub vetru in napornem dnevu smo ob 19. uri v Vojniku iz
avtobusa izstopili nasmejani.

Naravoslovni dan v sedmem razredu – Tatjana Hedžet

V ponedeljek, 12. oktobra 2009, smo organizirali 1. naravoslovni dan za učence 7. razredov. Obiskali smo
botanični vrt Fakultete za kmetijstvo v Mariboru. V njem prikazuje tujo in domačo floro, zlasti značilnosti in
posebnosti Pohorja in severovzhodne Slovenije in je hkrati raziskovalna in javnosti odprta kulturno-
prosvetna ustanova.
Poleg predstavnikov domače flore so zastopani še predstavniki dreves, grmov, trajnic, zdravilnih in vodnih
rastlin iz drugih kontinentov (Azije, Afrike, Amerike in Avstralije). Ogled vrta smo začeli ob 9. uri in prav nič
ni kazalo, da bi nam nagajalo vreme. Kmalu pa nas je zajela huda nevihta z vetrom in dežjem. Zavetje smo
poiskali v njihovi učilnici, kjer imajo tudi stalno razstavo živali.   Učenci so tako delo nadaljevali v učilnici in
pridno izpolnjevali učne liste.
Z naravoslovnega dne smo se vrnili malo razočarani, kajti zaradi vremena si nismo uspeli vsega ogledati.
Izvedeli pa smo veliko stvari o rastlinah, najbolj pa nas je pritegnila mesojeda rastlina.

Naravoslovni dan v osmem razredu – Edi Fidler

Prvi naravoslovni dan za osmošolce smo izvedli 14. oktobra 2009 s pomočjo strokovnjakov v živalskem
vrtu.
Najprej so nam usposobljeni mentorji natančneje predstavili dve ali več živali, ki smo se jih lahko tudi
dotikali. Predstavili so nam kraljevega pitona, turško smejočo grlico, agamo…
V drugem delu našega dneva pa so morali opraviti dogovorjene naloge otroci sami.
Čeprav otrokom to ni bil prvi obisk živalskega vrta, kar me zelo veseli, so si vsi z zanimanjem ogledovali
različne živali in izpolnjevali delovne liste. Nekateri pa so tudi fotografirali in si s tem pripravili še slikovno
gradivo za izdelek, ki so ga izdelali do konca doma.
Prepričan sem, da smo dopoldne v živalskem vrtu izkoristili tako, da smo prijetno združili s koristnim.

Poklicna orientacija za devetošolce – Irena Kalšek

20. 10. 2009 so  učenci devetega razreda obiskali Šolski center Celje, kjer so se udeležili delavnic na temo
spoznavanja poklicev in si ogledali šolo.
Foto utrinke si lahko ogledate na spletni strani naše šole.

Medsebojna učna pomoč – Irena Kalšek

V redovalnicah se že pojavljajo prve ocene. Nekateri učenci imajo težave in bi potrebovali pomoč pri
učenju. Zaradi tega smo tudi letos organizirali v okviru krožka RK medsebojno učno pomoč. Starši, ki
želite, da se vaš otrok vključi v to obliko učenja, pokličite na številko 7800-554 .
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Pomoč bolnim otrokom  - Maja Drobnič Grosek

V oddelku podaljšanega bivanja smo se odločili, da
se bomo letos vključimo v projekt Pezovo
obdarovanje. Otroci izdelujejo mehke igrače iz
starih oblačil, kosov blaga, gumbov, volne… Naši
učenci so izdelali  čudovite in izjemno domislene
igrače na temo morskih živali. Poimenovali smo jih
Objemčki. Podarili jih bomo otrokom, ki so na
zdravljenju v bolnišnicah, da jih bodo lahko stisnili k
sebi in začutili našo ljubezen, ki smo jo vložili vanje.

"Mi 'mamo se fajn"– Emilija Kladnik Sorčan

Pod gornjim naslovom iz znane pesmi se na OŠ
Vojnik vsako leto v okviru tedna otroka zgodi zanimiv
in drugačen delovni dan. 8. oktobra letos smo tako
vsi učenci in učitelji predmetne stopnje ustvarjali in se
zabavali v delavnicah: ples, peka peciva, priprava
sadnih dobrot, ustvarjanje v različnih likovnih
tehnikah, reševanje ugank, literatura, šport, ročne
spretnosti... Za vsakega se je našlo nekaj, kjer je
lahko sprostil svojo domišljijo, pokazal znanje ali
telesno spretnost. Učenci so svoje učitelje tako
spoznali še v drugačni luči, obojim pa je ukvarjanje z manj običajnim področjem prineslo poučno in hkrati
veselo druženje. Za okusno malico je poskrbela šolska ekipa pod šotorom na igrišču.

Tretješolci obiskali Vivapen in Dinos – Anka Krajnc

V petek, 16. 10. 2009, smo učenci 3. a in 3. b razred
ter njihove učiteljice obiskali podjetje Vivapen in
Dinos.
V Vivapenu smo se razdelili v dve skupini. Ena si je
ogledala proizvodnjo pisal, ki jih v večini izvažajo in
prodajajo na tujem trgu, druga pa je preizkušala
njihove proizvode na različnih pobarvankah. Nato sta
se skupini zamenjali. Ob zaključku smo prejeli
čudovita in praktična darilca, in sicer barvna nalivna
peresa, ki jih otroci pridno uporabljajo v šoli in doma.
Nato smo ogled nadaljevali v bližnjem podjetju Dinos.
Tam nas je sprejel gospod Slavko Kok. Razkazal
nam je zbirališče in ločevanje odpadkov. Poudaril je,
kako pomembno je ločevanje odpadke že doma, saj
delavci ne ločujejo vseh odpadkov strojno, ampak
tudi ročno, kar pa je zelo dolgotrajen proces.

Zdravstveno predavanje – Irena Kalšek

V letošnjem letu je zdravstvo uvedlo novo cepljenje, ki je namenjeno deklicam 6. razreda. Cepijo jih proti
okužbi z virusom HPV. Ker je cepljenje novost, smo 6. 10. 2009 organizirali predavanje na to temo, da bi
staršem olajšali odločitev. Predavanje je pripravila dr. Goste, pediatrinja iz ZD Celje. Predavanja se je
udeležilo 19 staršev.



5

Sistematski pregledi  – Irena Kalšek

V mesecu septembru in oktobru so nekateri razdri že opravili obvezne sistematske preglede. Zobne
sistematske preglede so imeli 2. a, 2. b, 7. a, 7. b in 7. c razred. Zdravstveno sistematiko pa so že opravili
6. a, 6. b, 6. c in 8. a  razred.
Šolski radio – Barbara Ojsteršek Bliznac

V petek, 9. oktobra, je na naši šoli ponovno
zaživel šolski radio, imenovan Vojčkov val, ki smo
si ga že vsi dolgo želeli. Odvila se je prva oddaja,
kateri bodo do konca leta sledile še tri, vsakih
štirinajst dni ob petkih med glavnim odmorom pa
se bodo odvrtele tri glasbene želje, ki si jih bodo
lahko zaželeli učenci ali učitelji in jih namenili
drugi osebi.
Šolski radio Vojčkov val je namenjen obveščanju
učencev o aktualnih dogodkih, širjenju glasbene
kulture ter spoznavanju medijev, predvsem radia.
Barbara Ojsteršek Bliznac, mentorica šolskega
radia

Nastop za upokojence -  Nataša Jager

5. oktobra letos smo učenci in učiteljici oddelka za podaljšano bivanje pripravili presenečenje za
upokojence. Pod šotorom na športnem igrišču smo nastopili z  znano pravljico Trnuljčica, ki smo jo upesnili
in uglasbili.
Učenci prvega razreda so zaplesali in odigrali priljubljeno pravljico, zbor, ki so ga sestavljali učenci od
prvega do petega razreda pa je prvošolce ob spremljavi kitare spremljal s pesmijo.

1. in 2. tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič

V mesecu oktobru smo najprej izvedli tehniški dan, z naslovom Analiza in planiranje prehrane. Učenci so
obnovili svoje znanje o hranilni in energijski vrednosti hrane ter izračunali hranilno in energijsko vrednost
šolske malice.
Spoznali so indeks telesne mase in tako preverili, ali je njihova telesna teža primerna. S pomočjo literature
iz šolske knjižnice in svetovnega spleta so iskali priporočila zdrave prehrane za dojenčke, mladostnike in
sladkorne bolnike. Vsak je domov odnesel tudi piramido zdrave prehrane.
Pri 2. tehniškem dnevu z naslovom Aditivi v živilih smo v teoretičnem delu spoznali vrste aditivov in njihove
oznake, ki jih živilska industrija dodaja hrani. Med aditive sodijo tudi barvila. Med seboj smo pomešali tri in
s pomočjo kromatografije dokazali, katera barvila je vseboval vzorec.
Prebirali smo deklaracije različnih živil in odkrili kar nekaj sladkarij, ki so prava mešanica aditivov. Učenci
so si na koncu ogledali dokumentarni film, ki je prikazoval zdravstvene težave in posledice pretiranega
uživanja enolične in hitre hrane.
Tehniški dan smo sklenili z mislijo, da se aditivom v hranil lahko izognemo, če smo pozorni na to, kaj jemo.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Bastič

V tem šolskem letu je naša šola prvič sodelovala na tekmovanju o sladkorni bolezni, ki ga organizira Zveza
društev diabetikov Slovenije. Svoje znanje je na šolskem tekmovanju preizkušalo 18 učencev in učenk 8. in
9.  razreda.
Nivo bronastega priznanja je doseglo 15 učencev in učenk. Največ točk in s tem udeležbo na državnem
tekmovanju, ki je bilo 7. 11. 2009 v Ljubljani, so dosegli Tilen Kozole, Aleksandra Rošer, in Veronika
Pirman, vsi iz 9. razreda.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitam za dosežene rezultate.
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DOGODKI NA  POŠ NOVA CERKEV

Teden otroka - Ida Grobelnik

Dneve ob tednu otroka smo preživljali veselo. Dočakali smo novo igralo, za katerega smo sredstva pridobili
z zbiranjem odpadnega papirja in donacijo gospe Andreje Štravs. Gospod Janez Gobec (MIO OPREMA)
nam je pripravil letvice za izdelavo lesenih zabojčkov. Prav vsi smo bili navdušeni nad čudovitimi izdelki.
Iskreno se mu zahvaljujemo.
Pri nas je gostoval tudi čarovnik, ob šolskem kinu v telovadnici pa smo »grickali« kokice, s katerimi nas je
pogostila ga. Nada Majcen. Zahvaljujemo se ji, saj je pripomogla, da smo se počutili kot v čisto pravem
kinu. Na dnevu športnih iger so otroci po triadah preizkušali svoje spretnosti in bili ob koncu vsi dobitniki
medalj.
Kot vsako leto smo tudi tokrat uživali na kostanjevem pikniku pri Langerškovih v Rožnem vrhu, kjer sta nas
zakonca Podgoršek gostila že deseto leto.

Gozdar na obisku – Ida Grobelnik

Tretješolci smo  se 16. oktobra  letos srečali z gozdarjem g. Borisom Žerovnikom. Povedal nam je veliko
zanimivega o svojem poklicu. Poučil nas je o gozdnem bontonu in nam pokazal vabo za lubadarja.

Komemoracija – Ida Grobelnik

23.10. letos smo pri spominskem obeležju NOB pripravili komemoracijo, prižgali svečke in položili cvetje.

Planinski izlet na Kunigundo  –
Natalija Mažič

Na naši šoli je letos zaživel planinski
krožek. S prvim pohodom v mesecu
oktobru smo pričeli sezono druženja
ljubiteljev planinskih vrhov. Prve
kilometre smo planinci naredili v
domačem okolju. V soboto, 3. 10.
2009, smo naročili lepo vreme in se
planinsko opremljeni zjutraj odpravili iz
Lemberga proti Kunigundi. Po nekaj
korakih se nam je ponudil čudovit
pogled na Lemberški grad. Med potjo
smo nabrali tudi nekaj gob. Najprej
smo našli veliko dežnikarico, opazili
čudovite mušnice, našli pa smo tudi
jurčka. Na poti skozi gozd smo nabrali
polne vreče kostanja. Ko pa smo šli
mimo samotnih kmetij, smo se najedli

jabolk in hrušk. Po vzponu zadnjega klanca smo si zaslužili malico. Na vrhu smo ugotovili, da se je
splačalo hoditi, kajti pogled je segal daleč naokoli, celo do Boča, štajerskega Triglava. Preden smo odšli v
dolino, smo žigosali še šolske planinske knjižice. Pot navzdol ni bila naporna, zato so iz naših ust
odmevale vesele pesmi. Pred šolo v Šmartnem v Rožni dolini smo prišli prehitro, zato smo sklenili, da bo
naš naslednji pohod daljši.

»Mi 'mamo se fajn« skozi šport – Igor Fenko

V Novi Cerkvi smo tudi letos v tednu otroka ob pestrem kulturno-zabavnem programu imeli tudi športno
obarvan dan. Otroci od 1. do 5. razreda so se spoprijeli z različnimi koordinacijskimi nalogami tako z žogo
kot tudi brez nje. Na koncu so se poigrali še z raznimi skupinskimi igrami, saj je igra vodilo otrokovega
odraščanja.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

Teden otroka – Stanka Štravs

V tem tednu smo se pogovarjali o
otrokovih pravicah in dolžnostih.
Otroci so izdelali zanimive plakate na
to temo. Obiskali smo tudi tenis igrišče
Koprivnik.  Pod vodstvom g. Borisa
Žerovnika so  se  otroci seznanjali z
osnovami tenisa in se sami preizkusili
v igranju. Bilo je lepo.
Ob koncu pa jih je čakalo
presenečenje, vsak učenec je dobil
tenis žogico, katere se je zelo
razveselil. Ogledali smo si tudi film
Robinsonovi. Učilnico smo spremenili
v pravo kinodvorano. Uživali smo ob
gledanju filma. Ker pa k filmu spadajo
tudi kokice, smo si privoščili tudi te.

Dan šole – Maja Kovačič

2. 10. 2009 smo imeli dan šole. Pripravili smo pravi
Pastirčkov piknik in jesenske delavnice, ki so bile
obarvane na  temo zdrava šola. V delavnicah smo
izdelovali slike iz semen. Vsak učenec je naredil tudi
svoje strašilo. Nekaj učencev je naredilo še veliko
strašilo za dekoracijo pred šolo. Na koncu smo
pripravili razstavo naših izdelkov in z jesenskimi
plodovi in strašilom uredili prostor pred šolo.  Da pa
je bil dan še zanimivejši, smo pekli kostanj, krompir in
si skuhali jabolčni kompot. Sadje je bilo domače in
neškropljeno, zato smo ga veliko pojedli tudi
surovega in neolupljenega.

Komemoracija na Veliki Ravni –
Nataša Čerenak

Dan pred začetkom jesenskih
počitnic smo imeli športni dan s
komemoracijo. V lepem sončnem
vremenu smo se povzpeli na Veliko
Raven. Ustavili smo se pri grobu
neznanih partizanov, kjer smo
prižgali svečke, položili cvetlični
aranžma in imeli kratek kulturni
program. Komemoracije so se
udeležili tudi predstavniki Zveze
borcev, predstavniki KS ter krajani.
Ob koncu pa so nas predstavniki
Zveze borcev pogostili s toplim
čajem in piškoti.
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DEJAVNOSTI  NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI – Marjana Pikelj

Mesec oktober je bil na naši šoli letos zelo pester in zanimiv.
Jesen nas je tudi to leto bogato obdarila, zato smo že v začetku tega meseca izvedli ustvarjalne delavnice
in iz jesenskih plodov ustvarili zanimive izdelke, s katerimi smo si polepšali šolo. Po delu pa nam je zelo
teknil pečen kostanj, s katerim smo se posladkali na šolskem igrišču.
Za nami je tudi že prva zbiralna akcija papirja. Hvala vsem otrokom in staršem za prizadevnost in
sodelovanje.
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnost, pa so nas v svoj gasilski dom povabili domači gasilci, kjer sta
nam njihov predsednik in poveljnik društva predstavila opremo in nas seznanila z uporabo le-te v različnih
nesrečah. Lahko smo si ogledali tudi njihovi vozili in se na koncu preizkusili še v gašenju z vodo.
V petek pred počitnicami smo v sodelovanju z ZB Šmartno s kulturnim programom pred spominskim
obeležjem v  središču Šmartnega počastili spomin na vse tiste, ki jih žal ni več med nami, a ostajajo v
naših srcih.

Gostje iz Češke – Marjana Pikelj

V  petek, 2.10. 2009, smo na naši šoli  v okviru  kulturne izmenjave  med Slovenijo  in Češko, ki  jo  je
organizirala Ljudska univerza iz  Celja,  gostili  glasbene pedagoge  in lutkarico go. Jaroslavo Holasovo  iz
OŠ za umetnost  iz mesta Jaromeř.
Gospa nam  je  predstavila   njihovo  ljudsko  pravljico  v lutkovni  igrici o kokoški  in  petelinu  in  med  igro
spretno  vpletala  tudi   občinstvo. Čeprav  je predstava potekala v  češčini in  ob sprotnem  prevajanju ge.
Darje Grdina,  smo  bili zelo navdušeni  nad  njeno domiselnostjo in izvirnostjo.

Nastop v Hermanovem brlogu  - Monika Dimec

Z učenci gledališkega krožka smo se odzvali povabilu in v tednu otroka nastopili v Hermanovem brlogu z
igrico Glavni petelinček. Otroci so z zanimanjem spremljali predstavo ter nas nagradili z aplavzom.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Računalniško obdelal: Jure Uranič
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prinese sre o. Vsak
trenutek je lahko nov za etek.
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, zato radostno pojdite naproti novemu letu 2010.
Da bi se vam in vašim najdražjim uresni ila mnoga pri akovanja, vam želimo.

Ob inska tekmovanja v košarki za starejše de ke in deklice – Robert Suholežnik

V mesecu novembru so potekala ob inska tekmovanja v košarki za starejše de ke in deklice. V obeh kategorijah se je naša šola
uvrstila v finale. De ki so osvojili etrto mesto, deklice pa drugo. Našo šolo so  zastopali Jaka Kugler, Tomaž Pantnar, Martin
Hostnik, Urban Belak, Matic Žvižej, Matic Po ivalnik, Matic Suholežnik, Gregor Ferlež, Domen Gobec, Miha Bojanovi , Miha
Ar an, Miha Herlah, Žan Grobelnik, Ana Lucija Župnek, Tjaša Župnek, Ula Sel an, Klara Podergajs, Teja Žurman, Špela
Cehner, Katja Božnik, Nives Kotnik, Ines Kotnik, Alja Pilih, Mojca Opr kal, Alenka Legvart, Mateja Legvart, Rebeka Zdolšek in
Neža Videnšek. Naše u enke so se s tem dosežkom uvrstile na podro no tekmovanje.

Podro no polfinalno in finalno tekmovanje v košarki za starejše deklice – Robert Suholežnik

Podro no polfinale v košarki je gostila OŠ Šempeter.  Z uspešnimi nastopi so u enke naše šole osvojile drugo mesto in uvrstitev
v finale podro nega prvenstva. Finale je potekalo na OŠ Šmarje pri Jelšah. Z osvojitvijo tretjega mesta se je naša šola že drugo
leto po vrsti uvrstila na državno prvenstvo.

Tekme v ŠKL ligi – Robert Suholežnik

Za nami sta že dve tekmi, kjer je naša šola doživela dva poraza. Naša ekipa je mlada, nasprotna pa izkušena, zato se je tehtnica
nagnila v prid nasprotnikov. Vemo pa, da lahko v prihajajo ih tekmah odigramo bolje in dosežemo kaj ve .  Rezultati so tokrat bili
naslednji:
OŠ Vojnik : OŠ Primoža Trubarja Laško – 59 : 72
OŠ Šoštanj : OŠ Vojnik – 78 : 65.

Tekmovanje iz slovenš ine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh

       Komisija za tekmovanje v znanju iz slovenš ine za Cankarjevo priznanje je letos izbrala pesmi kot osnovo za pisanje
razlagalnega spisa. U enci 8. in 9. razreda so prebrali pesniško zbirko Toneta Pav ka z naslovom Majnice in majhnice: pesmi
mnogih let za mnoge bralce. U enci so se na tekmovanje pripravljali tako, da so poglobljeno brali pesmi iz omenjene zbirke,
vrednotili prebrane pesmi, jih raz lenjevali po temi, motivih, opazovali in vrednotili so Pav kov pesniški jezik, s pesmimi so
poskušali vzpostaviti im bolj oseben stik in razmišljali o aktualnosti pesniškega sporo ila.
      Letos so prvi  sodelovali tudi u enci od 2. do 7. razreda (le-ti tekmujejo samo na šolski ravni) s centralne šole in podružnic.

enci 2. in 3. r so spoznavali cicibana in druge osebe v pesniški zbirki Otona Župan a Mehur ki. U enci 4. in 5. razreda so
skozi zbirko pesmi Bine Štampe Žmavc: Živa hiša prepoznavali, doživljali in vrednotili razli na ustva. U enci 6. in 7. razreda pa
so skozi pesniško zbirko  pesnika Ervina Fritza: Vrane potovali v domišljijski svet vran, ki jih je pesnik po love il, jim dal vrsto
loveških navad in razvad. Mentorji, ki smo pripravljali  u ence na tekmovanje, smo v vseh skupinah opazili, da so u enci radi

brali pesmi in bili na pripravah ustvarjalni. Res pa je, da je pesmi težje opisovati, razlagati in utemeljevati kot pa neko prozno
besedilo.
     V skupini tekmovalcev od 2. do 7. razreda se je tekmovanja udeležilo 35 u encev, od tega jih je 16 osvojilo bronasto
priznanje. To so bili: Eva Poto nik, Maja Sivka, Pika Herlah, Eva Gorenšek, Nika Josipovi  Kolar, Jure Šeško, Nuša Grobelnik,
Karin Rajh, Manca Prislan, Žak Mihael Pesan, Timea Štravs, Tilen Dobovi nik, Maša Felicijan, Mojca Opr kal, Naja Pliberšek,
Eva Vrhovnik.
     V skupini 8. in 9. razreda je tekmovalo 12 u encev. Bronasto priznanje so osvojili: Tinkara Star ek, Matic Žvižej, Taja
Kuzman in Domen Simoni . Ker so bili to u enci, ki so imeli najboljše rezultate na šolskem tekmovanju, so se uvrstili  na regijsko
tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje. Še naprej jim želimo uspešno tekmovanje.

Shema šolskega sadja – Polona Basti

Shema šolskega sadja je nov ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti
trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter omejiti naraš anje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
V ta namen je EU državam lanicam namenila finan no pomo  za brezpla no razdeljevanje svežega sadja in zelenjave

encem.
Naša država se je odlo ila, da bo omenjeno shemo uvedla že v tem šolskem letu. Osnovna šola Vojnik se je prijavila na razpis in
bila izbrana. Z deljenjem brezpla nega sadja enkrat tedensko smo pri eli decembra. To sadje je u encem na voljo po 4. šolski
uri vsako sredo oz. etrtek.

eprav smo s to dejavnostjo šele za eli, ugotavljamo, da u enci z veseljem segajo po ponujenem sadju iz integrirane pridelave.
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Priprava sadne kupe – Anka Krajnc

Prazni ni december je s svojimi lu kami, okraski in
darili vabil v novo leto. Tretješolci smo v tem
mesecu pripravili odli no dobroto – sadno kupo.

enci  so  prinesli  v  šolo  razli no  sadje,  ki  smo ga
najprej umili, olupili in potem narezali na koš ke.
Sadje smo nato premešali v veliki posodi, ga
razdelili v skodelice ter pripravili pogrinjek. Sadje
smo nato okrasili še s smetano in drobnimi
mrvicami ter tako pripravili lepe in slastne sadne
kupe. Zaželeli smo si dober tek in se jih z veseljem
lotili.

Tehniški dan v tretjem razredu – Anka Krajnc

V tretjem razredu smo izvedli tehniški dan. Izdelali smo igra ko, in sicer medvedka. Za izvedbo smo potrebovali blago, polnilo,
iglo, nit, gumbe, šablono in pisalo. Na list smo najprej narisali motiv medvedka, ga izrezali, položili na blago, prerisali in izrezali
dva enaka dela. Nato smo pri eli  šivati. Preden smo zašili celega medvedka, smo pustili malo odprtino, skozi katero smo
natla ili polnilo. Medvedka smo nato zašili do konca, mu prišili še gumbke za o i in nos, nekateri pa so ga okrasili še z razli nimi
pisali. S svojimi izdelki smo bili vsi zelo navdušeni.

ŠKL – tekma proti OŠ Primoža Trubarja Laško – Robert Suholežnik

16. 12. 2009 je v Laškem potekala tekma proti OŠ Primoža Trubarja Laško. Zopet se je pokazala premo  de kov iz Laškega, ki
so bili premo ni za naše igralce. Rezultat je bil 75 : 66. V letu 2010 nas aka še zadnja tekma v letošnji sezoni. Na doma em
parketu se bomo pomerili proti OŠ Šoštanj.

Dan odprtih vrat in novoletna prireditev – Mateja Fidler

V prazni nem decembru smo na razredni stopnji pripravili dan odprtih vrat. V delavnicah smo pripravili razli ne dejavnosti. V njih
so sodelovali tudi starši, ki so se nanje z veseljem odzvali. Izdelovali smo razli ne novoletne okraske, pisali novoletne želje in
pripravili program za zaklju no prireditev. Po kon anih delavnicah smo v telovadnici predstavili naše delo staršem, babicam,
dedkom in u iteljem. Bilo je lepo.

Šolski radio – Barbara Ojsteršek Bliznac

Decembra smo v okviru krožka šolski radio pripravili drugo radijsko oddajo Voj kov val, ki je bila boži no-novoletno obarvana.
Novinarji so v svojih radijskih prispevkih poro ali o preteklem dogajanju na šoli, izbrana je bila eko himna, poslušalce so pozvali
k novemu nate aju fotografiranja ptic. Pripravili pa so še eno posebno presene enje, namre  na intervju so povabili Boži ka, ki
jim je povedal veliko zanimivih stvari.
Še vedno lahko vsi u enci oddajo glasbene želje, ki se vrtijo enkrat na mesec. Februarja pa že z nestrpnostjo pri akujemo tretjo
radijsko oddajo, ko se bomo posvetili valentinovemu in kulturnemu prazniku.
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Veselo v novo leto – Emilija Kladnik Sor an

24. 12. 2009, na zadnji šolski dan v letu 2009, so se u enci predmetne stopnje poveselili in z zabavnimi dejavnostmi proslavili
prihod prazni nih dni. Prvo uro so bili skupaj z razredniki, si estitali in nekateri tudi izmenjali darilca. Nato so odšli na ples v
telovadnico, ki ga je tokrat vodil pravi DJ. Za organizacijo plesa in ustrezno vzdušje so se trudili devetošolci z razredniki. Tisti, ki
ne plešejo radi, so se lahko udeležili  ro nodelskih delavnic, ki so jih  zanje vodili nekateri  u itelji. Dopoldne pa je na šoli potekal
tudi sre elov. Kulturni dan je bil zanimiv in lep uvod v boži no-novoletne praznike.

Obiskal nas je Boži ek – Mateja Fidler

December je mesec pri akovanj. U enci razredne stopnje smo težko pri akali prihod Boži ka. Ob novoletni jelki smo postajali
nestrpni, zato smo zapeli pesmico. Nekajkrat smo Boži ka glasno poklicali. Ko se je pojavil pred nami, smo mu navdušeno
zaploskali. Povedal nam je lepo pravljico, nato pa se je z nami še fotografiral.
Ob slovesu smo mu pomahali in si zaželeli, da prihodnje leto spet pride.

Raziskovalne naloge - Simona Žnidar

V novembru smo na naslov Regionalni center ZOTKS v Mariboru prijavili kar 15 raziskovalnih nalog.
V raziskovalni dejavnosti na šoli sodeluje 15 u iteljev (mentorji, slavisti, ra unalni ar), 2 starša (mentorja) in 26 u encev.
Raziskovalno delo je strokovno zelo zahtevno in terja od u encev in u iteljev veliko prostega asa. Lotevajo se ga u enci in
mentorji, ki so pripravljeni vložiti vanj veliko dela in se na ra un naloge odpovedati marsi emu. Zato delo u encev in mentorjev
cenim in jim želim, da v njem kljub skromni finan ni podpori projektu  vztrajajo in dokažejo, esa vse so še sposobni. Izsledki
razli nih nalog so velikokrat zelo zanimivi razli nim ljudem v naši ob ini in tudi zunaj nje.
Posebna zahvala velja u iteljem, ki u ence vodimo skozi proces raziskovalnega dela, jih usmerjamo pri pripravi pisnega
dokumenta, zagovoru in predvsem s svojim nesebi nim, požrtvovalnim delom prisko ijo na pomo , ko se u encem pot ustavi in
zaradi razli nih vzrokov ne zmorejo naprej.

Prvi december – svetovni dan boja proti aidsu – Irena Kalšek

enke, ki so lanice krožka RK, so pripravile kratko predstavitev o bolezni in jo predstavile preko šolskega radia. Za
prepre evanje te bolezni je osveš anje mladih zelo velikega pomena.

Akcije Šolskega sklada v mesecu decembru - Simona Žnidar

V prazni nem decembru je Šolski sklad nabiral sredstva skozi tri akcije, in sicer:

- Na govorilnih urah v etrtek, 3. 12. 2009, smo za eli s prodajo izdelkov naših u encev na Prazni nem bazarju. U enci
so s pomo jo u iteljev v okviru pouka in interesnih vsebin pripravili veliko zanimivih darilc, ki smo jih potem prodajali vse
do zadnjega tedna preteklega leta. O kakšnem zaslužku potem, ko smo odšteli stroške nakupa materiala, sicer ne
moremo govoriti, je pa prodaja izredno zanimiva u encem. Zaslužka pri prodaji ni, ker so cene izdelkov zelo nizke,
pravzaprav simboli ne. V prihodnje bomo morali zato razmišljati o tem, da bomo za pripravo izdelkov uporabili
ve inoma odpadni material in tako stroške materiala zmanjšali na minimum.

- Pri podjetju Artpro smo naro ili 500 kompletov z 10 voš ilnicami in kuvertami. Znesek tiska je bil 942,60 evrov.  Z
izpeljavo akcije nismo zadovoljni, saj smo jo zastavili zelo na široko. Pisno smo obvestili prav vse starše naših u encev,
vse naše dobavitelje, podjetja na našem šolskem okolišu, prodajali smo na stojnici pred Tušem in po mašah v cerkvi v
Vojniku. Predvidevali in želeli smo, da bi vsak u enec kupil vsaj en komplet in bi bil tako naš zaslužek ob vseh prodanih
kompletih 1.500,00 evrov. Prodali smo 179 kompletov, 15 kompletov smo uporabili za potrebe šole, 50 kompletov smo
dali med dobitke sre elova, ostalo pa nam je preko 200 kompletov.. Nekaj podjetij oz. ustanov nam ra unov ob nakupu
voš ilnic še ni poravnalo. V naslednjem letu bomo žal morali prodajati letošnji ostanek.

- Zelo uspešni smo bili pri pripravi prednovoletnega sre elova, saj smo zbrali veliko dobitkov, pripravili nekaj ez 400
sre k in zaslužili 807,26 evrov. Dve podjetji sta nam nakazali denarna sredstva v skupni višini 260 evrov.

Zahvaljujem se vsem sodelavcem in sodelavkam, ki so pomagali pri izvedbi vseh akcij. Posebno pridni so bili nekateri u enci in
enke, ki so žrtvovali svoj prosti as in ob popoldnevih pripravljali komplete voš ilnic, darilca, sre ke ali pa so mrzli vikend

namenili prodaji voš ilnic. Hvala tudi nekaterim staršem, družinam, ki so zelo aktivno pristopili k zbiranju dobitkov za sre elov,
pomagali pri prodaji voš ilnic in prevozu otrok.
Akcije šolskega sklada se nadaljujejo. Izvajamo jih z namenom, da bi lahko im ve  projektov, tekmovanj, pripomo kov pla ali iz
sredstev, ki jih pridobimo z njimi in bi bilo staršem potrebno im manj pla evati, oz. bi lahko pomagali družinam, ki vseh finan nih
obveznosti ne zmorejo ve . Skušali smo se izogniti pobiranju prostovoljnih prispevkov, saj smo predvidevali, da bo lažje pristopiti
k kakšni akciji.

V mesecu decembru smo otroke razveselili z dvema predstavama lutkovnega gledališ a Škratek in obiskom Boži ka.

Finan no pomo  pri pla ilu stroškov intenzivnih pevskih vaj smo odobrili dvema družinama.

Še vedno zelo pridno zbiramo papir in odpadne tonerje. Zaradi vremena akcije v tem in prihodnjem mesecu ne bo, zato vas
prosimo, da papir do naslednje akcije hranite doma.
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Šolsko tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet

Ob mednarodnem letu astronomije je v tem šolskem letu je DMFA ( društvo
matematikov, fizikov in astronomov) organiziralo 1. tekmovanje v znanju
astronomije za osnovnošolce in srednješolce.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 14 u encev naše šole iz 8. in 9. razreda.
Tekmovanje je potekalo v sredo, 2. decembra 2009.
Najboljši štirje u enci so dobili bronasto priznanje. To so: Taja Kuzman, Jernej
Ga nikar, Domen Simoni , vsi iz 9. a, in Matic Žvižej iz 8. c razreda.

Državno tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet

Taja Kuzman in Jernej Ga nikar ki sta bila na šolskem tekmovanju iz astronomije najuspešnejša, sta se 19. 12. 2009 udeležila
državnega tekmovanja. To je potekalo v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko. Dosegla sta lep rezultat in osvojila srebrno
priznanje. estitam.

DOGODKI NA POŠ NOVA CERKEV
Naravoslovni dan v 3. razredu – Ida Grobelnik

3. decembra 2009 smo si ogledali proizvodnjo v podjetjih Vivapen in Dinos v Celju.

Podjetje Vivapen je s skoraj 40-letno tradicijo na trgu prepoznavno po dobrih poslovnih odnosih in inovativnih idejah. Da gojijo
spoštljive odnose do ljudi, smo ugotovili že ob prisr nem sprejemu. Popeljali so nas skozi proizvodnjo. Nismo si predstavljali, da
so za mala pisala potrebni tako veliki stroji. Njihova pisala smo preizkusili tudi v slikarski delavnici. Razveselili smo se darila.
Vsak je dobil nalivno pero in flomastre.

V neposredni bližini je zbirni center industrijskih surovin Dinos, kjer se nismo mogli na uditi velikim kupom plastike, stekla,
železa, razli nih vrst papirja, skratka vsega, kar se v industriji da predelati in ponovno uporabiti. Sedaj se še bolj zavedamo, kako
pomembno je lo evanje in zbiranje odpadnih surovin. Seznanili smo se tudi s pomenom imena DINOS, kar pomeni dajmo
industriji nazaj odpadne surovine.

Ob povratku v Vojnik smo prijetno urico preživeli še v knjižnici , kjer so nas spomnili, da smo prišli na zelo pomemben dan, in
sicer rojstni dan dr. Franceta Prešerna.

Prireditev za starše in krajane – Ida Grobelnik

Na tokratni prireditvi  smo skupaj z Modrijani zbirali sredstva za igrala v šolskem parku in za gozdno u no pot v naši ob ini.
Modrijanom se v imenu vseh iskreno zahvaljujemo, saj smo z njihovo pomo jo pri šoli lani dobili prva igrala.
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Rajanje z Damjano Golavšek – Ida Grobelnik

V telovadnici smo se 21. decembra 2009 zbrali otroci naše šole in šole Socka. Preživeli smo udovito urico z nadvse dobro in
zabavno pevko Damjano Golavšek. To je bilo darilo našim otrokom KS in TD Nova Cerkev. Iskreno se jim zahvaljujemo.

Pred tem smo si v kulturnem domu v Vojniku ogledali simpati no lutkovno igrico Obuti ma ek v organizaciji Šolskega sklada.

Obisk Boži ka in šolski kino – Ida Grobelnik

Zadnji dan našega druženja v starem letu si bomo zapomnili po rajanju z Boži kom, ki nas je obdaril z mandarinami. Po malici
smo imeli v telovadnici šolski kino s kokicami. V teh dneh pa so se otrokom vrtca Mavrica na potovanje z boži nim vlakcem
odpeljali tudi prvošolci in drugošolci.

DOGODKI NA POŠ SOCKA

Naravoslovni dan v 2. in 3. razred - Maja Kova

V za etku decembra smo obiskali tovarno pisal Vivapen v Celju.
Ogledali smo si proizvodnjo pisal, risali in barvali z njihovimi
flomastri, na koncu pa so nas še obdarili. Dobili smo udovite
nalivnike in flomastre.
Odšli smo še v zbirni center odpadnih surovin Dinos, kjer smo
videli, kako odpadke še dodatno lo ijo, jih stisnejo in nato dajo
drugim tovarnam v ponovno predelavo. Tudi tu so nas obdarili z
zvezkom in post it blokcem.
Na poti v Socko smo se ustavili še v Osrednji knjižnici Vojnik.
Sprejela nas je prijazna knjižni arka, nam predstavila knjižnico, na
koncu pa smo se v njej še poigrali. Imeli smo udovit dan.

Sodelovanje s Turisti nim društvom Nova Cerkev - Nataša erenak

S Turisti nim društvom Nova Cerkev že vrsto let uspešno sodelujemo. Ob njihovi pomo i smo sestavljali pti je krmilnice. Bili smo
zelo navdušeni, ko smo videli, kako pod našimi rokami nastajajo lepe pti je hišice. Še bolj pa smo bili veseli, ko smo lahko
odnesli hišice domov. Doma smo vanje natrosili semena in pti ki nas že veselo obiskujejo. Za sodelovanje se temu društvu lepo
zahvaljujemo.

Kulturni dan - Maja Kova

V Kulturnem domu v Vojniku smo si ogledali lutkovno igrico
Obuti ma ek. Po kon anem koncertu smo odšli v Novo
Cerkev, kjer smo zapeli in zaplesali z Damjano Golavšek. Bil je
udovit dan. Koncert Damjane Golavšek je novoletno darilo

Turisti nega društva in Krajevne skupnosti  Nova Cerkev.
Obema se iskreno zahvaljujemo.

Novoletno rajanje - Stanka Štravs

V arobnem mesecu decembru smo se z vso zavzetostjo
pripravljali na prihod Boži ka. Izdelovali smo verige, snežinke,
snežake, voš ilnice in se pripravljali na novoletno prireditev.
Okrasili smo šolo za prazni ne dni. Zadnji dan pred boži em
pa nas je obiskal še Boži ek. Skupaj  smo rajali, peli, se
veselili in se imeli lepo. Na koncu pa nas je Boži ek obdaril z
vitamin ki, saj nam je podaril mandarine.

Vlakec dedka Mraza - Stanka Štravs

Tako kot že vrsto let so se tudi letos naši prvošol ki odpeljali z vlakom Roga em.  Peljal
jih je v Novo Cerkev in nazaj. Naši otroci so zelo uživali. Na vožnjo z Roga em so nas
povabili predšolski otroci. Za vožnjo se zahvaljujemo vodstvu vrtca Mavrica Vojnik, naši
vzgojiteljici in njeni pomo nici, ki sta nas prijazno povabili.
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Vile Sanjavke na novoletni prireditvi - Nataša erenak

Na letošnji novoletni prireditvi so vile Sanjavke otrokom in obiskovalcem podarjale udovite sanje in jim zaželele prijetne
praznike ter vse lepo v prihajajo em letu. Na prireditev pa sta prišla tudi Boži ek in dedek Mraz. Razkrila sta nam težave, ki ju
pestijo v prednovoletnem asu. Na koncu so nas presenetili še otroci in njihovi starši. Podarili so nam boži ne zvezde. Za
njihovo pozornost in izre ene lepe želje se jim najlepše zahvaljujemo.

DEJAVNOSTI  NA  POŠ  ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Prazni ni december – Marjana Pikelj

V prazni nem  decembru  se je  v našem  kraju zvrstilo precej    prireditev  na katerih  smo s programom  sodelovali  tudi  z
enci.

V soboto, 12.12. 2009, so se pohodniki, ki so krenili  na že tradicionalni  pohod po   poteh  osvoboditeljev  bivšega  Starega
piskra  v Celju med  potjo  ustavili   tudi  v našem kraju, kjer  so  jih  s  kulturnim  programom pozdravili  u enci etrtega in petega
razreda.
Dober teden kasneje sta  naš  gledališki  krožek  ter  folklorna skupina  nastopila  na dobrodelnem koncertu  KORK Šmartno z
igrico Sapramiška, folklora pa se je predstavila s plesi vzhodne  Štajerske.
Sredi decembra  je  vse predšolske  otroke  in  u ence do 5. razreda v KS Šmartno  obiskal  in  obdaril  Boži ek  pod  okriljem
RK,  zato  smo   tudi  na  tej  prireditvi   nastopili  z  u enci  naše  šole. Prvošolci so zaigrali igrico o veliki  repi, folklorna  skupina
pa  je  zaplesala splet štajerskih  plesov  ob spremljavi  harmonikarja  Alena Tilingerja.
V sredo, 23. 12. 2009, smo  se  z u enci 1., 2. in 3. razreda  odzvali povabilu vzgojiteljic vrtca Mavrica Vojnik  in  se  jim  pridružili
na skupni  vožnji z vlakcem Roga em. Peljali smo se do Lopate in  nazaj.
Zelo   smo uživali  v  prijetni  vožnji v  nenavadnem  vozilu..
Zadnji  dan  pouka v preteklem letu pa je bil  namenjen praznovanju in  veselju  ob bližajo ih  se praznikih. Vsaka razredna
skupnost  je  praznovala  po svoje, s svojim  prihodom  pa nas je  razveselil   še  Boži ek.
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Novoletna prireditev Za š epec sre e – Lidija Vre ko

December je mesec, ki zaklju uje zgodbe preteklega leta in prinaša darove, dobre želje in velika pri akovanja novemu. Vsak od
nas takrat želi svojim najdražjim podariti nekaj lepega in dragocenega. U enci POŠ Šmartno, otroci vrtca in vzgojiteljici ter

iteljice smo zato pripravili prireditev z naslovom Za š epec sre e.
Peli smo boži no-novoletne pesmi, plesali, z deklamacijami izrekali voš ila, igrali na violino in tolkala ter zaigrali igrice
Sapramiška,  Petelin mlinar in Veliko repo.
Z nastopom smo želeli  podariti vsaj za en š epec otroške sre e, radosti in veselja vsem gledalcem.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!
Za nami je mesec januar in kot bi trenil že tudi prvo ocenjevalno obdobje. V tem mesecu smo na šoli po eli
marsikaj zanimivega, najve  veselja pa prav gotovo doživeli na težko pri akovanem snegu.

enci, pred vami so pust, valentinovo in po itnice. Preživite jih lepo in predvsem varno.

»V asih ti uspe v življenju spoznati posebnega prijatelja.
Nekoga, ki ti spremeni življenje že s tem,
da je postal del tvojega življenja.

Nekoga, ki te zna prepri ati,
da obstajajo vedno nova vrata,
ko se stara zaprejo in samo akajo, da jih odpreš.

Nekoga, ki te zna nasmejati do solz!«

Intenzivne pevske vaje mladinskega zbora  – Emilija Kladnik Sor an

Tudi letos je naš MPZ organiziral pevsko vajo v Gorenju nad Zre ami, kjer imamo odli ne pogoje za bivanje, delo in
sprostitev. Od petka, 8. 1. 2010, do nedelje, 10. 1. 2010, smo se tako vsi pevci družili ob spoznavanju novega
programa, utrjevali medsebojne vezi in se zabavali. Delo je potekalo po posameznih glasovnih skupinah, zborovodkinji
pa sta pomagali korepetitorki Veronika in Doli Sor an. Nad dobrim po utjem pevcev je bdela gospa Majda Rojc, za
športne aktivnosti v zasneženi naravi pa je poskrbela gospa Urša Burja-Žnidarši . Naše vaje so bile zelo koristne in
uspešne tudi po zaslugi vseh zavzeto sodelujo ih lanov zbora.

Informativni dan - Irena Kalšek

Za u ence, ki zaklju ujejo osnovnošolsko obveznost v devetem  ali nižjih razredih, bodo srednje šole organizirale
informativne dneve. U enci  se bodo skupaj s starši  udeležili ogledov srednjih šol.
Informativni dan bo potekal:
v petek, 12. februarja, ob 9. 00  in  15. 00 uri in
v soboto, 13. februarja, ob 9. 00 uri.

Poklicna orientacija - Irena Kalšek

ence zaklju nih razredov smo odpeljali na Festival izobraževanja in zaposlovanja, ki se je odvijal na Celjskem
sejmiš u v petek, 15. 1. 2010.
Pridobili so dodatne informacije o možnostih izobraževanja, štipendiranja in  deficitarnih poklicih, kar jim bo pomagalo
pri izbiri srednja šole, kamor se bodo vpisali v mesecu marcu.

Športna vzgoja malo druga e – Mateja Fidler

Ker je zunaj še vedno sneg, smo se odlo ili, da bo ura športne vzgoje potekala na snegu. Z u enci 1. a in 1. b razreda
smo se odpravile na sneg. Pa ne dale , kar na zasneženo površino ob u ilnicah smo se podali. Koliko veselja, vriskanja
in navdušenja smo doživeli v eni sami uri. Valjanje, lovljenje, skrivanje in prekopicavanje nam je bilo najljubše. Še kaj bi
lahko po eli, pa je ura prehitro minila. Za konec nam je sonce poslalo še nekaj son nih žarkov. Vsi smo uživali. Mogo e
še takšno uro kdaj ponovimo.
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Zmaga v ŠKL-ju proti Šoštanju – Robert Suholežnik

V zadnji tekmi ŠKL-ja v tem šolskem letu smo se doma pomerili z OŠ Šoštanj. V napeti tekmi, ki je bila polna
preobratov, smo premagali ekipo iz Šoštanja s tesnim rezultatom. Kljub zmagi se naši ekipi ni uspelo uvrstiti v nadaljnje
tekmovanje. Vsem igralkam in igralcem estitamo za borben nastop.

Zimski športni dan za u ence predmetne stopnje – Robert Suholežnik

V za etku meseca januarja je bil za predmetno stopnjo zimski športni dan. Otroci so se odlo ali med smu anjem,
sankanjem in drsanjem. Smu arji so odšli na Celjsko ko o, drsalci na drsališ e v Celje, sanka i pa so dopoldne
preživeli na bližnjih hribih svojega doma.
Poro ilo s šolskega tekmovanja v znanju logike – Leonida Godec Star ek

V petek, 8. januarja 2010, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju logike.
Sodelovalo je 55 u encev od 5. do 9. razreda.

Priznanja so osvojili:

5. razred:
Patricia PETEK, 5. a
An elija – Lara OR EVI , 5. b
Tim KRHLANKO, 5. a
Miha PESAN, SO
Mojca KUGLER, NC

6. razred:
Tilen DOBOVI NIK, 6. b
Mateja LEGVART, 6. b
Jan KRAŠOVEC, 6. a

7. razred:
Sara REPINŠEK, 7. a
Miha HERLAH, 7. a
Miha BOJANOVI , 7. a

8. razred
Tinkara STAR EK, 8. c
Katja KOMPLET, 8. c
Lucija BOŽNIK, 8. c

9. razred:
Matevž SEŠEL, 9. a
Domen SIMONI , 9. a
Taja KUZMAN, 9. a

Sara repinšek,  Katja Komplet in Matevž Sešel  so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo 30. januarja 2010 v
Petrov ah.
Vsem tekmovalcem estitamo.
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Zimski športni dan na razredni stopnji – Mateja Fidler

Mesec januar nam je nasul obilo snega. To pa je bilo idealno za izvedbo
zimskega športnega dne. Polni energije, v pisanih kombinezonih, z
lopatkami, s sanmi in krožniki smo se zbrali pred šolo. Razli ne poti so
nas popeljale na zasnežene vojniške hrib ke. Kljub nizkim temperaturam
smo uživali. Nasmejani in z rde imi li ki smo se proti poldnevu vra ali v
šolo. Bilo je zelo lepo. Upajmo, da bo tudi prihodnje leto zima tako
radodarna s snegom kot letos.

Starejše deklice v polfinalu državnega prvenstva v košarki – Robert Suholežnik

Na OŠ Olge Megli  Ptuj je potekalo etrtfinale državnega prvenstva za starejše deklice. Poleg doma ink in naše ekipe
so bile na tekmovanju še u enke iz OŠ Tabor I iz Maribora. Z uvrstitvijo na prvo mesto se je naša ekipa uvrstila v
polfinale tega tekmovanja in ponovila lanskoletni uspeh. estitamo.

Ob insko prvenstvo v košarki za mlajše deklice – Robert Suholežnik

Finale ob inskega prvenstva za mlajše deklice je potekalo na OŠ Hudinja. Našo šolo so zastopale naslednje igralke:
Lucija Marovšek, Ana Gobec, Anja Žibret, Nuša Šaloven, Ula Stopinšek, Tia Ocvirk, Alenka Legvart, Mateja Legvart,
Rebeka Zdolšek, Neža Videnšek, Tea Žurman in Mojca Opr kal. S pomlajeno ekipo je OŠ Vojnik osvojila tretje mesto.

estitamo!

Poro ilo o u nem uspehu v I. ocenjevalnem  obdobju – Aleš Kolšek

Ob zaklju ku 1. ocenjevalnega obdobja je bilo od vseh u encev na mati ni šoli in vseh treh podružni nih šolah (665)
pozitivno ocenjenih 636 u encev, kar znaša 95,6 %.

ni uspeh po posameznih podružnicah: POŠ Šmartno 97,3 %, POŠ Socka 100 %, POŠ Nova Cerkev 100 %, razredna
stopnja Vojnik 99,5 % in predmetna stopnja Vojnik 90,7 %.

ni uspeh torej znaša 95,6 %.

Zimski pohod - Urška Agrež in Milanka Kralj

V torkovem popoldnevu, 12. januarja letos, smo se planinci 2. in 3. razreda podali na zimski pohod. Pred našo šolo se
je zbralo petnajst planincev, ve ina v spremstvu svojih staršev, bratov in sester. Z baklami in drugimi svetili smo se
odpravili po zasneženih okoliških gri ih. V prijetni zimski idili smo se dobre volje vrnili do izhodiš a in se dogovorili, da
bomo naslednje leto pohod ponovili.
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Ogled Muzeja premogovništva – Polona Ahtik

V sredo, 6. januarja 2010, smo se u enci in u itelji 5. razredov  OŠ Vojnik in vseh podružnic odpeljali v Velenje na ogled
Muzeja premogovništva. U enci so si navdušeno oblekli zaš itna obla ila in se z vodniki podali globoko v podzemlje,
kjer so jim na preprost na in pokazali težaško delo rudarjev od prvih za etkov delovanja velenjskega rudnika do
današnjih dni. Tudi razstava, ki so si jo ogledali v zunanjih prostorih muzeja, jih je navdušila. Od vsega jim je bil najbolj
vše  »SKOK EZ KOŽO«.

Sre no!

Preglova priznanja – Edi Fidler

Zadnji ponedeljek v januarju je že nekaj let dogovorjen za izvedbo šolskega tekmovanja iz kemije za bronasta Preglova
priznanja. Udeležili so se ga tudi u enci naše šole, in sicer 17 osmošolcev ter 12 devetošolcev. Bronasta priznanja so
osvojili štirje osmošolci in trije devetošolci. Žal je nekaterim zmanjkalo prav malo za napredovanje na državno
tekmovanje.
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Dejavnosti na POŠ Socka
Športni dan – Stanka Štravs

V januarju je sneg pobelil hribe in doline. Odlo ili
smo se,  da bomo imeli zimski športni dan.  Vzeli
smo lopatke in odšli na bližnji hrib. Uživali smo
na zasneženih strminah. Spuš ali smo se z
lopatkami, se valjali po snegu, kepali, delali
snežaka… Ta dan je res hitro minil. Zagoreli od
mraza smo se vrnili v šolo.

Tehniški dan – Nataša erenak

etrtošolci in petošolci so imeli tehniški dan. Izdelati so morali izdelek po na rtu, spoznali so gradiva in obdelovalne
postopke. etrtošolci so izdelali vozi ek na gumo. Na koncu so imeli hitrostno dirko in preizkušali so delovanje vozi ka
ob razli nih pogojih (gladka površina, hrapava površina,natovorjen, …).
Petošolci pa so izdelali hladilno torbo in naredili raziskavo o uporabnosti le-te. Rezultate raziskave so prikazali še z
grafi.
Dan je hitro minil, otroci pa so spoznali, da pot do kon nega izdelka ni tako enostavna.
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Dejavnosti na POŠ Šmartno V Rožni dolini
Planinski pohod – Mojca Podjavoršek

V soboto, 9. 1. 2010, smo se s planinskim krožkom odpravili na 2. planinski pohod po severnih obronkih Šmartnega. Ob
8.00 smo se odpravili na pot po zasneženi zimski idili. Pot nas je vodila skozi Jezerce in Lanšperg, kjer smo se
okrep ali in pogreli s toplim ajem. Del poti nas je spremljalo tudi sneženje, vendar se nismo pustili zmotiti, saj smo bili
dobro opremljeni tudi za takšno vreme. Kmalu smo prišli na vrh, kjer smo se spo ili in si nabrali novih mo i. Na vrsti je
bil nato najzabavnejši del pohoda, in sicer  kepanje. Dobre volje smo se po tem vrnili v dolino, kjer so nas ob 14.00 že
akali starši.

Zimski športni  dan – Marjana Pikelj

Zelo  smo  bili  veseli  prvega  snega  v tej  zimi, zato  smo
takoj  izkoristili priložnost  za  naš  zimski  športni  dan, kjer
smo  uživali  v   zimskih  radostih  na  sosednjem  hribu.
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Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev
Pot do nove noge - Natalija Maži

» Zrno na zrno poga a, kamen na kamen pala a.« pravi znan pregovor. Anže Pratnemer je dokazal, da ta pregovor drži
kot pribito. Z zbiranjem zamaškov bo dobil potreben denar, s katerim si bo kupil nožno protezo. Vsa Slovenija je zanj
zbrala kar 110 ton zamaškov. Na Celjskem smo zbrali desetino tega (10 ton). Tudi v Novi Cerkvi smo ponosni, da smo
Anžetu pomagali in s 35 kg zamaškov dodali svojo noto dobrodelnosti. Hvala vsem za pomo . Z zbiranjem zamaškov
nadaljujemo. Tokrat bomo poskušali pomagati 28 letnemu Mirku iz Maribora. Njemu se seseda hrbtenica in potrebuje
elektri no bolniško posteljo. Hvala vsem,  ki prinašate zamaške v našo škatlo.

3. športni dan - Ida Grobelnik

8. januarja letos smo imeli zimski športni dan.
Odpravili smo se na bližnje sankališ e, pri šoli pa
smo gradili iglu in postavili nekaj ponosnih
snežakov.

Pustne delavnice - Ida Grobelnik

V zadnjem tednu januarja smo po razredih izvedli delavnice s starši. Pomagali so nam pri izdelavi pustnih kostumov. Za
pomo  se jim lepo zahvaljujemo.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!

Kon no je za nami – zima namre . Zelo po asi, a vztrajno jo je pregnala pomlad, meni najljubši letni
as, as ljubkega in vznesenega prebujanja v naravi in tudi v nas samih.  Je pa tudi res, da se v teh

dneh na šoli odvija najve  tekmovanj in ko od vas pri akujemo, da »prestavite v najvišjo prestavo«.
Verjamem, da bi z veseljem uživali nekje zunaj, med mladimi travami ali pa zleknjeni z naslonja a
prisluškovali žvrgolenje ptic.

Nekje sem našla tole misel:
»Dve zvezdi loveku osvetljujeta pot:
kraljestvo narave in modrost misli.

asih se jima pridruži nevarni plamen: ljubezen.«
Se strinjate, da kombinacija vsega tega rodi uspeh in sre o?

Tehniški dan v  6. in 7. razredu – Vilma Ošlak

V mesecu februarju smo na naši šoli izvedli 3. tehniški dan za u ence šestih in sedmih razredov.
Tehniški dan za šestošolce je bil izpeljan v torek, 16. februarja, in sicer na temo les. U enci so ta dan
spoznali lastnosti lesa, pomen gozda, polizdelke iz lesa, orodja ter postopke za obdelavo lesa. Prav tako
so ta dan iz lesa izrezovali obeske in stojala.
Tehniški dan za u ence sedmih razredov pa je bil izpeljan 18. februarja, in sicer na temo alternativni viri
energije. Sedmošolci so ta dan spoznali son no, vetrno in vodno energijo, biomaso ter nekaj primerov
izrabe te energije v vsakdanjem življenju. Izdelovali so tudi vetrnice in plakate.

Državno tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah

V petek, 29. januarja 2010, je na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur v Šentjurju potekalo tekmovanje iz
nemškega jezika na državni ravni, ki sta se ga udeležila dva u enca iz naše šole: Špela Majcen iz 9. b in
Nik Pušnik iz 9. c. V hudi konkurenci sta dosegla odli en rezultat in osvojila srebrno priznanje. Iskrene
estitke!

Tekmovanje iz nemške bralne zna ke – Simona Šarlah

V sredo, 10. februarja 2010, je na naši šoli potekalo tekmovanje iz nemške bralne zna ke. Tekmovalo je
to no 100 u encev naše šole od 5. do 9. razreda. Dosegli so: 50 zlatih priznanj, 40 srebrnih in 10 priznanj
za sodelovanje.
Najbolje so se odrezali: Maja Slapnik in Lara Kolar iz 5. b, Golež Mirjam, Ivec Neža, Kova  Kaja, Majger
Julija, Slemenšek Matej, vsi iz 7. a, Jernej Špegelj iz 7. c, Tomaž Pantnar, Maja Felicijan in Ana Poto nik iz
8. a, Ana Bezovšek iz 8. b, Jernej Ga nikar iz 9. a ter Veronika Pirman iz 9. c. Vsi so dosegli vse možne
to ke.
Mirjam Golež in Ana Bezovšek pa sta reševali testni poli za dva razreda in osvojili kar dve zlati priznanji.
Vsem tekmovalcem iskreno estitamo!

Pustni karneval v Novi Cerkvi – Milena Jurgec

Letošnjega Pustnega karnevala v Novi Cerkvi sta se udeležili dve maskirani skupini iz Osnovne šole
Vojnik, in sicer na pobudo gospe Emilije Kladnik Sor an celotni pevski zbor, ki je predstavljal notni zapis, in
skupina slikarjev, ki so jo zastopale u enke izbirnega predmeta Likovno snovanje II. Nekateri u enci so se
odpeljali v Novo cerkev z avtobusom, nekatere so pripeljali starši. V spremstvu gospe ravnateljice Majde
Rojc in pomo nice ravnateljice gospe Olge Kova  je ''notni zapis'' s harmoniko na elu zapel vodstvu
karnevala in številnim obiskovalcem. Slikarji so gospodu županu izro ili slikarsko paleto z barvami in opi ,
da bo lahko imbolj barvito pobarval našo ob ino.
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2. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek

V etrtek, 12. februarja 2010, je v zbornici mati ne šole potekal 2. sestanek Sveta staršev v šolskem letu
2009/2010, ki se ga je udeležilo 25 staršev. Na njem je gospa ravnateljica predstavila u ni uspeh v I.
ocenjevalnem obdobju, ki znaša 95,6%.
Prisotni so v nadaljevanju seje soglasno potrdili in sprejeli Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Vojnik. V
upravni odbor Šolskega sklada so bili soglasno izvoljeni in potrjeni: ga. Eva Šeško, g. Raid Wahibi, g.
Sandi Petrej in g. Danilo Bojanovi . V Svet šole pa je bila soglasno potrjena ga.Vidojka Pikelj.
Celoten zapisnik si lahko preberete na šolski spletni strani.

Ljubezen je v zraku - Maja Drobni  Grosek

V oddelku podaljšanega bivanja smo se odlo ili, da mesec februar posvetimo ljubezni in zabavi. Izdelovali
smo najrazli nejše spominke, s katerimi bomo tistim, ki jih imamo radi, povedali, koliko nam pomenijo.
Pisali smo asociacije na temo ljubezni, ugotavljali, kaj nam pomeni  ljubezen, koga vse imamo radi in kdo
vse ima rad nas. Ne mislite, da smo samo krepilni ro ne in miselne spretnosti. Kje pa! Dodobra smo se tudi
naplesali. Nau ili smo se ples  Gummy bear, ki so ga presenetljivo dobro sprejeli tudi fantje. Tako smo
resni no popestrili naša popoldanska druženja in pri tem zelo uživali.

Obisk koncerta v Cankarjevem domu  – Emilija
Kladnik Sor an

V skladu z na rtom kulturnih dni so se u enci 6., 7.
in 8. razreda v petek, 12. 2. 2010,  udeležili
koncertne matineje z naslovom 'Glasbena torta' v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Spored je
bil oblikovan tako, da so u enci spoznavali razli ne
instrumentalne zvrsti in zasedbe ter skladbe
razli nih obdobij. Izvajali so jih vrhunski slovenski
glasbeniki, s komentarji pa jih je povezal raper
Boštjan Gorenc-Pižama. U enci so koncertni
dogodek zelo pohvalili, potrebno pa je bilo izdelati
tudi poro ilo. Ve ina jih je izrazila željo, da bi
podobno prireditev obiskali še ve krat.

Regijsko tekmovanje iz slovenš ine – Amalija Kožuh

V torek, 2. februarja 2010, je potekalo na Osnovni šoli Gustava Šiliha v Velenju regijsko tekmovanje iz
slovenš ine za srebrno Cankarjevo priznanje. Udeležili so se ga tudi 4 naši u enci: Tinkara Star ek, 8. c,
Matic Žvižej, 8. c, Taja Kuzman, 9. a in Domen Simoni , 9. a. Zelo uspešni sta bili Tinkara Star ek in Taja
Kuzman, saj sta osvojili srebrno Cankarjevo priznanje. Obema u enkama iskrene estitke!

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Basti

V tem šolskem letu se je 6. tekmovanja za Proteusovo priznanje udeležilo 19 osmo in devetošolcev.
Reševali so naloge na temo zveri (medved, volk, ris) Slovenije.
Bronasto Proteusovo priznanje je osvojilo 14 u encev in u enk.
Najve  to k in udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo 2.4.2010 na OŠ Ljube na, so dosegli: Domen
Simoni , 9. a, Matevž Sešel, 9. c, Tilen Kozole, 9. b, Maja Felicijan, 8. a, Jernej Ga nika, 9. a, Veronika
Pirman, 9. c in Katarina Žlavs, 9. a.
Vsem tekmovalcem iskrene estitke za dosežene rezultate.
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Roditeljski sestanek – Irena Kalšek

Na naši šoli je bil  4. 2. 2010 roditeljski sestanek za starše devetošolcev.  Predstavila sem postopek vpisa v
srednjo šolo, v kakšne programe vse se lahko vpisujejo u enci, kakšni so pogoji za vpis in novosti na tem
podro ju. Roditeljskega sestanka se je udeležilo 52 staršev.

Informativni dan - Irena Kalšek

Devetošolci in njihovi starši so se  lahko udeležili ogledov srednjih šol, ki so svoja vrata odprle za vse
ence, ki letos kon ujejo osnovnošolsko obveznost. Informativni dan je bil v petek in v soboto, 12. in 13.

februarja  2010.

Obisk živalskega zavetiš a Zonzani – Edi Fidler

Dve devetošolki sta se odlo ili, da bosta delali raziskovalno
nalogo na temo trpljenja živali, ki jim ga povzro a lovek.
Želeli sta raziskati, koliko zapuš enih živali (predvsem muc
in psov) najdejo ljudje iz zavetiš , ko jih ljudje kli ejo in
opozorijo na zapuš ene in oslabele živali.
Menili smo, da najve  informacij o tem lahko dobimo v
zavetiš u za živali, ki je nam najbližje. Gospa, ki vodi
zavetiš e Zonzani v Dramljah, nam je prijazno odgovorila
kar na nekaj vprašanj. Odgovore sta devetošolki s pridom
uporabili v nalogi.
Gospa Jelenko pa nas je potem popeljala še skozi samo

zavetiš e, kjer smo videli na desetine simpati nih kužkov in muc. Kar precej je bilo tudi mladi ev.
Ni kaj. Takle pogovor s poznavalko problemov zavrženih živali in ogled same notranjosti zavetiš a nam
marsikaj pove o odnosih med ljudmi in živalmi.
Tudi živali si zaslužijo živali vredno življenje.

Regijski otroški parlament - Simona Žnidar

20. regijskega otroškega parlamenta z naslovom »Stereotipi-rasizem-diskriminacija«, ki je potekal v
etrtek, 18. 2. 2010, na OŠ Štore sta se udeležila devetošolca Ula Sel an in Domen Simoni .

Po uvodnem pozdravu in kulturnem programu gostiteljev so mladi parlamentarci delali v treh skupinah. V
njih so predstavili stališ a svoje šole in poro ali o sklepih ob inskih parlamentov. Sledila je  živahna
razprava in izvolitev poslancev za državni parlament.
Sklepna ugotovitev udeležencev je bila, da moramo v življenju tako kot Mali princ gledati s srcem in ne
presojati ljudi na osnovi izgleda, narodnosti, jezika, znanja, dosežkov in podobnega. Pomembno je, da se
zavedamo, da smo vsi ljudje in da se znamo vživljati tudi v kožo drugega, da vemo kako mu je, ko je npr.
izlo en, diskriminiran. Ker si tega nih e ne želi doživljati, tega tudi nih e nima pravice po eti drugemu.

Nov izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami – Milena Jurgec

Z naslednjim šolskim letom prihaja v šole nov izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami.
S svojo vsebino prinaša pomembna znanja, ki so v asu vedno ve jih naravnih nesre loveku nujno
potrebna. Predmet bodo na šolah pou evali u itelji, ki imajo gasilsko izobrazbo ali jo bodo pridobili. Vsem

iteljem je omogo eno za ta predmet dodatno izobraževanje. Vodstvo Gasilske zveze Vojnik-Dobrna je v
dogovoru s Prostovoljnimi gasilskimi društvi že potrdilo vsestransko pomo  pri izvajanju prakti nega dela
pouka. U enci, ki so lani PGD, bodo s tem izobraževanjem dobili tudi veliko gasilskega znanja, ki jim bo
omogo alo uspešno napredovanje v gasilskem izobraževanju.
Izbiro predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami zelo priporo a Gasilska zveza Slovenije in
vsi, ki program poznamo.



5

Nagrajenci likovnega nate aja PGD Vojnik – Milena Jurgec

V soboto, 27. 2. 2010, so na ob nem zboru PGD Vojnik
podelili nagrade petim u encem naše šole, ki so naredili
najlepše in najbolj izvirne osnutke za nov logotip PGD
Vojnik ob 130-letnici obstoja ali za Društvo Mladi gasilec
OŠ Vojnik, ki praznuje 30-letnico obstoja. Nagrajeni

enci so: Špela Lužar, Sonja Margu , Urška Gorki ,
Nejc Novak Nova an in Maja Felicijan. Mentorici
nagrajenim u encem sta bili

Lidija Eler Jazbinšek in Milena Jurgec. Pri PGD
Vojnik je razpis vodil Karl Kasesnik. Vsi u enci, ki
so s svojimi umetninami sodelovali, so si prislužili
malo darilo.

Na ob nem zboru so sodelovale tudi lanice DMG,
ki so pripravile kratko lutkovno predstavo o 30-
letnem delu šolskega Društva Mladi gasilec.

Raziskovalna dejavnost – Simona Žnidar

V za etku meseca smo ZOTKI oddali 10 raziskovalnih nalog, ki so jih u enci s pomo jo mentorjev pripravili
v tem šolskem letu. Delo mladih raziskovalcev smo podprli tudi tako, da so u enci zadnja meseca priprave
naloge imeli statuse raziskovalcev. Uspešno izpeljavo projekta so poleg mentorjev omogo ili še lektorji in
drugi u itelji šole. Naloge bomo konec meseca zagovarjali na regijskem sre anju raziskovalcev Podravja.

Pripravili smo naslednje naloge:

Zap.št. Naslov naloge Podro je Avtorji Mentor/-ica Lektor/-ica
1. Glasba v svetu mladega

loveka sociologija Ana Majcen,
Katarina Tadina

Emilija Kladnik-
Sor an Urška Golob

2. Stres in stresorji pri
devetošolcih psihologija Ula Sel an,

Aleksandra Rošer Simona Žnidar Aleš Kolšek

3. Zajtrk - zdrava navada
osnovnošolca zdravstvo Veronika Pirman Polona Basti Amalija Kožuh

4. Vpliv kamninske in
tektonske zgradbe na relief geografija Ana Poto nik, Alja

Sinkovi Nataša Jager Barbara Ojsteršek
Bliznac

5. Hrup-naša sre anja z njim
in posledice ekologija

Martin Hostnik,
Katja Komplet,
Matic Žvižej

Edvard Fidler Amalija Kožuh

6. Gozdno rastlinstvo in
njegove funkcije geografija

Klara Podergajs,
Anja Suholežnik,
Hana Poto nik

Nataša Jager Barbara Ojsteršek
Bliznac

7. Ne loveško ravnanje z
živalmi ekologija Špela Medved,

Urša Siter Edvard Fidler Amalija Kožuh

8.
Ekologija smrekovega
lubadarja v gozdovih
Vojnika

ekologija Jernej Ga nikar Polona Basti ,
Boštjan Hren Amalija Kožuh

9. Kriteriji izbire družinskega
avtomobila sociologija Jani Kamenik Simona Žnidar Aleš Kolšek

10. Oh, ta nova gripa zdravstvo Taja Kuzman,
Lucija Dolšek Tatjana Hedžet Barbara Ojsteršek

Bliznac
estitamo vsem raziskovalcem, lektorjem in mentorjem.
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DOGODKI NA POŠ NOVA CERKEV

Pustni karneval –Ida Grobelnik

V soboto, 13. februarja, smo sodelovali na 23.
tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi.
Tudi tokrat smo poskusili biti zanimivi in aktualni.
Predstavili smo se kot miške, zdravniki, steklenice
(ALKOHOL UBIJA), živalska akademija ter zdravila in
razkužila.
Na pustni torek sta se dve skupini predstavili tudi na
povorki v Celju. Obe sta bili nagrajeni. Dopoldne pa smo
zimo odganjali tudi po vasi.

Obisk galerije  - Ida Grobelnik

18. in 19. februarja  letos smo se v galeriji PIROS v Globo ah zvrstili vsi u enci naše šole. Gospod Jože
Žlaus, ustvarjalec grafik in strasten zbiralec predmetov etnološke dediš ine, nas je na zelo zanimiv na in
popeljal med bogatimi zbirkami. as je prehitro minil, zato smo se dogovorili za naslednje sre anje, kjer
bomo spoznali postopke izdelave grafik na kopiji  Valvasorjeve preše.

DOGODKI NA POŠ SOCKA

Delavnice za starše – Maja Kova

Skupaj s starši in z otroki smo imeli v tem
mesecu delavnice. Izdelovali smo kostume za
pustni karneval. Druženje je bilo zelo prijetno in
ustvarjalno.
Zahvalila bi se vsem staršem in otrokom, ki so z
veliko vnemo ter potrpljenjem pripravljali vse
potrebno za pustni karneval.
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Pustni karneval - Stanka Štravs

Letos je bil v Novi Cerkvi že 23. tradicionalni pustni karneval. U enci in u itelji naše šole smo že etrti
udeležili tega karnevala. Prelevili smo se v ljubke, male miške in velikanske sire. K sodelovanju smo
povabili tudi naše najmlajše iz vrtca.

Konjenica po poteh IX. divizije - Nataša erenak

19. 2. 2010 je skozi Socko po poti XIV. divizije potovala slovenska konjenica. Ustavila se je v Socki pri
doma iji Šeško, kjer so u enci naše šole sodelovali s kulturnim programom. Z gosti so obujali spomine na
težke vojne ase, z enominutnim molkom pa še spomin na padlega pesnika Karla Destovnika Kajuha.

Postavitev spominskega kamna - Nataša erenak

V vasi Vrba so v soboto, 27. 2. 2010,  postavili spominski kamen.  Postavljen je bil na mestu,  kjer je bilo
leta 1944 sestreljeno zavezniško letalo. Na letalu je bilo deset  ljudi. Preživela sta le dva lana posadke.

enci naše šole so tudi tukaj sodelovali s kratkim kulturnim programom.

DOGODKI POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Pustovanje – Marjana Pikelj

Od hiše do hiše, od vrat do vrat smo na pustni torek
prinašali smeh in s smehom pomlad. Dopoldne
smo se maškare veselile v šoli, popoldne pa med
prijatelji po vaseh v okolici Šmartnega.

Obiskali smo gospoda Jožeta Žlausa v
Globo ah – Marjana Pikelj

V  tednu, ko  je  že  bil  za nami  slovenski  kulturni
praznik,  smo  se  odlo ili, da  se  tudi  z  u enci
namenimo  obiskat  katero  od  kulturnih  ustanov.
Izbrali smo galerijo   grafik,  slikarskih  in  kiparskih
del  ter  muzejskih    eksponatov  znanega
kulturnega  delavca  iz  Globo   pri  Frankolovem
g. Jožeta Žlausa.  Obisk  pri  njem je bil  zelo
zanimiv, saj  so nas poleg njegovih  grafik,  oljnih
ter  kiparskih  del zelo  pritegnili  tudi  stari
predmeti. Videli  smo  lahko elesnik, petrolejke,
gramofon  na  ro no navijanje in še veliko
predmetov, ki  pri ajo  o  življenju   naših
prednikov.   Gospod Žlaus nam je  pokazal  tudi
ro no  grafi no  stiskalnico,  s pomo jo  katere

smo  si  lahko odtisnili   velikono no   voš ilnico. Ura  in  pol   obiska  na  njegovem  domu je  kar  prehitro
minila  in  želimo   si  še  ve   tako  prijetnih  druženj z  umetniki.
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Pohvaljeni u enci – Simona Žnidar

Za razne uspehe lahko z veseljem pohvalimo naslednje u ence:

4. c   Špela Lužar - za kvalitetno izdelane in nagrajene logotipe PGD Vojnik
5. b   Maja Slapnik in Lara Kolar – za dosežene vse možne to ke na tekmovanju iz nemške bralne

zna ke,Sonja Margu  - za kvalitetno izdelane in nagrajene logotipe PGD Vojnik
6. a  Marja Golež - za doprinos k ustvarjanju oddaj za šolski radio, iznajdljivost in pripravljenost za delo,

Urška Gorki  – za kvalitetno izdelane in nagrajene logotipe PGD Vojnik
6. b Nejc Novak Nova an - za kvalitetno izdelane in nagrajene logotipe PGD Vojnik
7. a  Miha Herlah in Sara repinšek – za doseženo lepo uvrstitev na tekmovanju za logiko,

Mirjam Golež, Neža Ivec, Kaja Kova , Julija Majger, Matej Slemenšek- za dosežene vse možne to ke
na tekmovanju iz nemške bralne zna ke, Kaja Kova  – za pošten odnos, Domen Mateli  - za doprinos k
ustvarjanju oddaj za šolski radio, iznajdljivost in pripravljenost za delo.

7. b  Niko Krhlanko – za doprinos k ustvarjanju oddaj za šolski radio, iznajdljivost in pripravljenost za delo
8. a  Maja Felicijan, Ana Poto nik in Tomaž Pantnar – za dosežene vse možne to ke na tekmovanju iz

nemške bralne zna ke, Alen Tilinger – za spremljavo mladinskega zbora na karnevalu, Maja Felicijan -
za kvalitetno izdelane in nagrajene logotipe PGD Vojnik

8. b  Ana Bezovšek – za dosežene vse možne to ke na tekmovanju iz nemške bralne zna ke in za doseženo
bronasto priznanje iz biologije

8. c  Matic Žvižej in Katja Komplet – za doseženo bronasto priznanje iz biologije,
Tinkara Star ek – za osvojeno srebrno Cankarjevo priznanje na regijskem tekmovanju iz znanja
slovenš ine

9. a  Jernej Ga nikar – za dosežene vse možne to ke na tekmovanju iz nemške bralne zna ke, Domen
Simoni , Jernej Ga nikar in Katarina Žlavs – za uvrstitev na državno tekmovanje iz biologije,
Aleksandra Rošer – za doseženo bronasto priznanje iz biologije, Taja Kuzman – za osvojeno srebrno
Cankarjevo priznanje na regijskem tekmovanju iz znanja slovenš ine

9. b  Špela Majcen – za uvrstitev na državno tekmovanje iz nemškega jezika in odli en rezultat na le-tem,
Tilen Kozole- za uvrstitev na državno tekmovanje iz biologije, Žan Kova  – za uvrstitev na državno
tekmovanje iz znanja angleškega jezika

9. c  Nik Pušnik – za uvrstitev na državno tekmovanje iz nemškega jezika in odli en rezultat na le-tem,
Veronika Pirman- za dosežene vse možne to ke na tekmovanju iz nemške bralne zna ke, Matevž Sešel
in Veronika Pirman – za uvrstitev na državno tekmovanje iz biologije, Barbara Melanšek, Ines Kotnik in
Urša Sitar – za doseženo bronasto priznanje iz biologije.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani



1



2

Drage u enke in u enci, spoštovani starši!

Pa smo jo do akali, pomlad namre . Spretno, nagajivo in neslišno – kot dih angela, se nas je
dotaknila  pa zopet za nekaj asa kar odšla.
Topli son ni žarki, ki so nas pobožali, so stopili še zadnje krpice snega, a pod njimi odkrili kupe,
velike kupe navlake. Navlake in smeti, ki smo jih v tem mesecu pridno istili. Zavedamo se, da bo

loveštvo preživelo le, e bo sodelovalo z naravo. Od našega današnjega ravnanja je odvisna
prihodnost. V tem trenutku zgodovine stojimo na razpotju: pred nami je izziv, kakršnega v zgodovini
še ni bilo. Kakšna bo naša odlo itev?
Pred nami je najve ja istilna akcija v Sloveniji, v kateri bomo v enem dnevu po istili smeti in dovolili
naravi, da zadiha po svoje. Poskrbite zanjo vi, mi , vsi.

Savannah, znan Indijanec je zapisal: »Ko bo padlo zadnje drevo,
      ko bo ulovljena zadnja riba,

                     boš morda spoznal,
        da se denarja ne da jesti.«

Mlajši de ki na državnem prvenstvu v košarki – Robert Suholežnik
9. marca letos je potekalo finale podro nega prvenstva za mlajše de ke. Naši u enci so
se z enim porazom in eno zmago uvrstili na državno prvenstvo. Vsem nastopajo im
estitamo.

Angleška bralna zna ka – Dragica Filip
Ker branje krepi besedni zaklad in znanje jezika, smo v marcu 2010 organizirali angleško bralno zna ko, kjer
so tekmovali u enci od etrtega do devetega razreda. U enci so morali prebrati dolo ene knjige in pisati
preizkus znanja iz njihove vsebine. Tako so se lahko potegovali za zlato ali srebrno priznanje ali pa priznanje
za sodelovanje. V bralni zna ki je tekmovalo 110 u encev. 55 u encev je doseglo zlato priznanje. Posebej bi
pohvalila tiste u ence, ki so zbrali vse možne to ke. To so:
4. razred: Leon Golub, Manica Hostnik, Tadej Leban, Lan Lon arevi , Nastja Zupanc, Tjaša Jazbinšek,
Adrian Ledl, Iza Mateli , Tija Ocvirk, Adam Wahibi, Maša Žgajner, Ema Žilavec, Alja Gregori , Sanja
Gregori , Hana Žerjav, 5. razred: Maja Helbel, Nejc Jevšnik, Luka Logar, Tinkara Žnidar, Lara A. or evi ,
6. razred: Lana Kuzman, 9. razred: Domen Simoni . Vsem bralcem estitamo.

Plavalni te aj za u ence predmetne stopnje - Urša Burja Žnidarši
Te aj je potekal v zimskem bazenu Golovec v Celju od 15. do 19. 3. 2010. Od 24 povabljenih u encev se  je
te aja udeležilo 9 u encev iz 6., 7. in 8. razreda. Te aj je potekal po pouku, in sicer od 12.30 do 14.45.

enci so uživali in napredovali v znanju plavanja. Po kon anem 15-urnem te aju so  trije u enci postali
plavalci – bronasti delfin (50 m), dva delfin ka (35 m), trije zlati konji ki (25 m), en u enec pa je bronasti
konji ek.

Zimska šola v naravi s šestošolci – Olga Kova
eprav je k nam v dolino po asi že prihajala pomlad, nas je že prvi dan na Rogli pri akala prava zima. Vse

dni od 8. do 12. 3. 2010 sta nas preganjala hud mraz in veter. Kljub izredno slabim vremenskim pogojem
smo izpeljali celoten planiran program u enja alpskega smu anja. U enci so  v tem tednu z u itelji smu anja
25 ur urili razli ne tehnike in pridobili dragocene izkušnje. Zadnji dan so se nam pridružili številni starši, ki so
nam prinesli sonce in svoje otroke vzpodbujali pri zadnji vožnji med koli ki.
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Mednarodni matemati ni kenguru – Vilma Ošlak
V mesecu marcu je na mati ni šoli in na podružnicah potekalo matemati no tekmovanje Mednarodni
matemati ni kenguru.
Tekmovalo je skupaj 309 u encev od prvega do devetega razreda.
100 u encev je prejelo bronasta Vegova priznanja. Na podro no tekmovanje pa se je uvrstilo 12 u encev ( 4

enci iz sedmega, 4 u enci iz osmega in 4 u enci iz devetega razreda ).
Uspehi u encev na podro nem tekmovanju bodo objavljeni v naslednji številki, saj še ni uradnih rezultatov.

Zgodnje pou evanje tujega jezika v osnovni šoli – Mija Seli
V etrtek, 18. 3.2010, smo v okviru projekta Zgodnje pou evanje tujega jezika v osnovni šoli imeli sre anje

iteljev podro ne skupine Celje. Dogodek, na katerem smo v živo predstavili delo integriranega pouka v prvi
triadi, smo priredili na POŠ Nova Cerkev. Poleg u iteljev iz osnovnih šol celjske regije, ki so vklju ene v
projekt, so bili na predstavitev povabljeni tudi starši sodelujo ih u encev, u itelji razredne stopnje na OŠ
Vojnik ter projektni vodja obmo ne skupine Celje dr. Karmen Pižorn. Sre anje in prireditev sta uspešno
prikazali na in pou evanja tujega jezika v prvi triadi.

Naravoslovni dan v 1. razredu – Mateja Fidler
enci 1. a in 1. b razreda smo imeli naravoslovni dan na temo hrana.

Delo je potekalo po skupinah, ki so se menjavale. V prvi skupini smo
izdelovali plakate. Sli ice smo izrezovali iz reklam in jih lepili pod
ustrezne naslove. Druga skupina je pripravljala sadje za sadno solato.
V tretji skupini pa smo se nau ili pesmico Moji beli zobki. Ko so vse
skupine kon ale delo, smo se zbrali v eni u ilnici, kjer smo zapeli
najprej pesmico, nato pa smo se posladkali še s sadno solato. Bilo je
zelo prijetno in dobro.

enci OŠ Vojnik istili okolje – Milena Jurgec
V petek, 26. 3. 2010, so u enci Osnovne šole Vojnik sodelovali v
istilni akciji. V svojih okoljih so bili razdeljeni v skupine. Skupaj s

spremljevalci, delavci šole, so pobirali odpadke, ki so se nabrali
od zadnjega iš enja. Veliko otrok je bilo zelo delovnih in so
napolnili veliko vre . Škoda je, da ljudje ne dajejo smeti sproti tja,
kamor sodijo. Že nekaj dni po istilni akciji so ponekod spet
ležale plo evinke, plastenke, cigaretne škatle ipd. O itno je težje
nositi s seboj prazno embalažo kot pa polno.

ajanke na naši šoli – Simona Žnidar
ajanke, s katero so si prijavljeni u enci v projekt No  branja »prislužili vstopnico« za navedeni projekt, se je

udeležilo 97 u encev od 1. do 9. razreda. Z u enci je delalo 15 mentorjev.
Na ajanki so u enci dokazali poznavanje vsebine knjig in razumevanje osrednje teme letošnjega projekta, in
sicer sprejemanje druga nosti.
Za vsako triado posebej smo organizirali po tri delavnice, na katerih so se u enci ob aju in pecivu pogovorili
o prebrani knjigi, ob tem pa še ustvarjali in se družili .

as je vsem skupaj kar prehitro minil in vsi že komaj akamo zaklju ka projekta, ki bo na dvodnevnem
taboru ali » No i branja«.
Naslov tabora je Ljubezen ne pozna meja in ga bomo izvedli v petek in soboto, 16. in 17. aprila 2010.
V okviru tabora bodo u enci ustvarjali razli ne like in figure iz prebranih knjig, izdelovali simbole ljubezni in
prijateljstva, se sre ali s posebnostmi javnega nastopanja, si ogledali gledališko igro in izbrani film in še in še
se bo dogajalo. Šolskim mentorjem se bo pridružilo še nekaj zunanjih sodelavcev. Vsi pa se bomo potrudili,
da bomo pri u encih razvijali veselje do branja in promovirali vrednote, vezane na osrednjo temo projekta.
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10. sre anje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol – Simona Žnidar

Sre anja, ki je potekalo v soboto, 27. 3. 2010, na OŠ Janka Glazerja v Rušah, se je udeležilo naših
devetnajst raziskovalcev in pet mentorjev.

Pred šestnajstimi razli nimi strokovnimi komisijami smo zagovarjali naših deset letošnjih raziskovalnih nalog
in bili pri tem zelo uspešni, saj smo v zelo hudi konkurenci, v kateri odlo ajo podrobnosti, dosegli kar 2 zlati,
3 srebrne in 1 bronasto priznanje. Za dve  nalogi se je strokovna komisija odlo ila, da nas bo lahko zastopala
na državnem tekmovanju.
Tudi naloge, ki posebnih nagrad niso dobile, so bile pohvaljene kot zelo dobre, tako da smo na skupen
dosežek zelo ponosni in nam daje motivacijo za nadaljnje delo na raziskovalnem podro ju.
Naši dosežki:

Naslov raziskovalne naloge Mentor Avtor Dosežek

1. Gozdno rastlinstvo in njegove
funkcije Nataša Jager

Klara Podergajs,
Anja Suholežnik,
Hana Poto nik

zlato priznanje in udeležba
na državnem tekmovanju

2. Vpliv kamninske in tektonske
zgradbe na relief Nataša Jager Ana Poto nik,

Alja Sinkovi srebrno priznanje

3. Ekologija smrekovega
lubadarja v gozdovih Vojnika

Polona Basti ,
Boštjan Hren Jernej Ga nikar srebrno priznanje

4. Hrup-naša sre anja z njim in
posledice Edi Fidler Martin Hostnik, Katja

Komplet, Matic Žvižej bronasto priznanje

5. Ne loveško ravnanje z
živalmi Edi Fidler Špela Medved, Urška

Sitar

6. Stres in stresorji pri
devetošolcih Simona Žnidar Ula Sel an,

Aleksandra Rošer srebrno priznanje

7. Oh, ta nova gripa Tatjana Hedžet Lucija Dolšek, Taja
Kuzman

zlato priznanje in udeležba
na državnem tekmovanju

8. Zajtrk-zdrava navada
osnovnošolca Polona Basti Veronika Pirman

9. Kriteriji izbire družinskega
avtomobila Simona Žnidar Jani Kamenik

10. Glasba v svetu mladega
loveka

Emilija Kladnik
Sor an

Ana Majcen,
Katarina Tadina

Raziskovalna dejavnost ima na šoli dolgoletno tradicijo. Ker ima sre anje z metodami raziskovalnega dela
veliko pozitivnih u inkov na mladega loveka, se za mentorsko delo odlo amo ljudje  s posluhom in
ob utljivostjo za kreativnost mladega loveka.
H kon ni podobi naloge veliko prispevajo tudi naši u iteljici slovenšine, gospa Amalija Kožuh in gospa
Barbara Ojsteršek Bliznac, ter gospod Aleš Kolšek.
Zahvaljujem se avtorjem, mentorjem, slavistom, ra unalni arju, vsem u iteljem in vodstvu šole za podporo in
promocijo raziskovalne dejavnosti.
Vse naloge bomo u encem od 6. do 9. razreda predstavili na kulturnem dnevu, ki bo v torek, 11. maja 2010,
v kulturnem domu v Vojniku.

 2. tehniški dan v 8. razredu – Polona Basti
Danes smo vsi del potrošnje. Kaj nas prepri a v nakup, kako na našo izbiro vplivajo reklame in kaj pomeni
biti ekološko osveš en potrošnik, so bile teme tehniškega dne.
Osmošolci so spoznali vrste odpadkov in na ine recikliranja, tetrapak embalažo in zna ilnosti bioloških
odpadkov. Zadnjo uro so v delavnici sproš ali svojo domišljijo pri izdelavi reklame «Kako prijatelje prepri ati,
da bi lo evali odpadke«.
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DOGODKI NA POŠ NOVA CERKEV

Izdelovanje lectovega srca – Ida Grobelnik

22. marca letos smo se prav vsi na šoli razveselili delavnice z
gospo Vikico Pintar, ki nas je resni no navdušila nad lectarstvom.

itno je svoje spretnosti  zelo dobro prenesla na nas, saj smo
ugotovili, da nam gre delo nadvse dobro, saj smo bili nad svojimi
izdelki zelo navd<ušeni. Lectovo srce smo podarili mamicam za
praznik.

Prireditev ob materinskem dnevu – Ida
Grobelnik

25. marca smo skupaj s KUD Nova Cerkev
pripravili prireditev ob materinskem dnevu.

enci podaljšanega bivanja pa so za vse
obiskovalke izdelali simpati ne ogrlice.

iš evalna akcija – Ida Grobelnik

26. marca letos smo se pridružili spomladanski o iš evalni akciji v naši ob ini. Uredili smo okolico šole, po
vasi in ob cesti pa smo pobirali smeti. Tudi tokrat nas je KS nagradila s sladoledom in sokom.

Tekmovanje EPI – Vesna Kolin

17. marca 2010 se je na šoli odvijalo angleško bralno tekmovanje EPI. Tekmovalo je 13 etrtošolcev in 7
petošolcev. Zlato priznanje so osvojili: Maruša Borši , Maja Cehner, Matej Gobec, Urh Brežnik, vsi 4. razred,
Peter Pecl, Ema Vranc, Tinkara Le nik, Luka Kuzman, Heidi Borinc in Tomaž Nareks, vsi 5. razred.
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

iš evalna akcija – Maja Kova
 V petek, 26. 3. 2010,  je na naši šoli potekala o iš evalna akcija. Pridružili smo se ji tudi v Socki in pridno
pobirali smeti. Za nagrado smo od KS Nova Cerkev dobili sok in sladoled. Najlepša hvala. Pri iš enju bližnje
okolice šole so sodelovali tudi otroci vrtca Mavrica z vzgojiteljicama Ireno in Mojco.

Darila za mamice – Maja Kova
 23. marca letos smo ustvarjali smo darila za naše mamice.
Izdelali smo velikono no dekoracijo. Z njimi smo mamice
razveselili na materinski dan. Pri delu so našim najmlajšim
pomagale tudi lanice TD Nova Cerkev. Hvala.

Sre anje vojniških upokojencev – Maja Kova
Na dan žena smo v Socki gostili sre anje upokojencev iz
Vojnika in okolice. Njihovo druženje so polepšali u enci naše
šole s plesno-pevskim programom.

Ob ni zbor Lovske družine Dobrna – Maja
Kova
V soboto, 20. 3. 2010,  je bil v Socki ob ni zbor
Lovske družine Dobrna. Naši u enci so ga
popestrili s kulturnim programom.

Tehniški dan – Maja Kova
etrtošolci in petošolci so v mesecu marcu imeli tehniški dan.
etrtošolci so podrobno spoznavali zakonitosti elektrike.

Preizkušali so se v  sestavljanju razli nih elektri nih krogov,
ugotavljali prevodnost razli nih snovi, na koncu pa so izdelali še
vsak svoj svetilnik. Petošolci pa so izdelali vetrnico, vetromer in
vremensko opazovalnico.

Angleško bralno tekmovanje – Vesna Kolin
16. marca  letos se je na šoli odvijalo angleško bralno tekmovanje EPI. Tekmovalo je 7 etrtošolcev in 4
petošolcev. Zlato priznanje so osvojili Tadej Opr kal, Jernej Oblonšek, oba 4. razred, Karin Rajh, Timea
Štravs in Žak Mihael Pesan, vsi 5. razred.

estitke za lep uspeh.
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO

Prireditve ob materinskem dnevu –
Mojca Podjavoršek

Marec je mesec, ko se za ne prebujati
pomlad, ko za nejo z življenjem številne
nove rastline in živali in ko praznujemo
dan naših mamic, babic … za etnic naših
življenj.
Prav na materinski dan, 25. marca, smo

enci naše šole, otroci vrtca in
vzgojiteljici ter u iteljice pripravili prireditev
za vse mamice, babice, o ete in dedke.
Ta dan smo jim popestrili z uro folklornega
in sodobnega plesa, s petjem ljudskih
pesmi in pesmi o mamah, deklamacijami,
igranjem na tolkala, piš alke in harmoniko
ter z igro Vrtec pri stari kozi.
S tem smo se jim želeli zahvaliti za vse, kar naredijo za nas.

Nastop mladih igralcev v Vojniku – Monika Dimec

V mesecu marcu smo se odzvali povabilu zborovodkinje gospe Vide Bukovac in z igrico O veliki repi nastopili
na koncertu
Mi in naši gostje. Otroci so lahko v živo videli slovenskega igralca Pavleta Ravnohriba, ki ga poznajo iz
nadaljevanke o Francetu
Prešernu in oddaje Male sive celice. Mali igralci so poželi velik aplavz in za nagrado dobili darilca, ki so se jih
razveselili.

istili smo okolico šole – Marjana Pikelj

Težko pri akovani  topli  dnevi so  nas privabili  v naravo, ne le zaradi  prijetne sprostitve, ampak  tudi
zaradi  iš enja  vse  nesnage, ki se je prikrito nabrala v okolici  šole, kakor  tudi  po  vaseh  naše KS.
Predzadnji  dan  meseca marca  smo  zato  izvedli  o iš evalno  akcijo in  o istili  okolico  šole, središ e
kraja ter  del   poti   proti  Šentjungertu in proti Vojniku. Tudi  to  leto smo  lahko spoznali, da skupaj s krajani
še  vedno  ne znamo dovolj  ceniti in varovati naše  narave, saj  so bile  vre e s smetmi  prehitro polne.

Akcija zbiranja odpadnega papirja – Marjana Pikelj

V mesecu marcu smo se u enci in  starši  ponovno trudili zbrati im  ve   odpadnega papirja, za kar se vsem
udeležencem papirne akcije  najlepše  zahvaljujem.
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Pohvaljeni u enci - Simona Žnidar

V mesecu marcu lahko za pridno delo in razli ne uspehe na tekmovanjih pohvalimo veliko u encev.
estitamo.

6. a Urška Gorki , Tilen Rauter, Lea Vrhovnik – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,

6. b Mateja Legvart, Lana Kuzman, Tilen Dobovi nik – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,

6. c Miha Jug, Aljaž Zakošek, Mojca Opr kal – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,

7. a Sara repinšek, Rok Gorenšek, Miha Bojanovi , Miha Herlah – za osvojeno bronasto Vegovo
priznanje,

7. b Klara Apotekar, Klemen Kramar – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,

7. c Žan Koštomaj – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,

8. a Daniel Pukel, Alen Tilinger, Maja Lešnik, Luka Grum – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,
Ana Poto nik, Alja Sinkovi  – za osvojeno srebrno priznanje na regijskem sre anju raziskovalcev,

8. b Žan Korošec, Dejan Ovtar-Zazijal, Ismet Šljivar, Urban Špes – za pridno pomo  pri zbiralni akciji
odpadnega papirja,
Peter Kus – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,
Ana Majcen, Katarina Tadina – za predstavitev in zagovor raziskovalne naloge na regijskem sre anju
mladih raziskovalcev,

8. c Jernej Ledl, Tomaž Kuserbanj – za pridno pomo  pri zbiralni akciji odpadnega papirja,
Matic Žvižej, Katja Komplet – za osvojeno drugo mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve
pomo i,
Katja Komplet, Lucija Božniik, Matic Žvižej, Urban Gol man – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,
Martin Hostnik, Katja Komplet in Matic Žvižej – za osvojeno bronasto priznanje na regijskem sre anju
raziskovalcev,
Klara Podergajs, Anja Suholežnik in Hana Poto nik – za osvojeno zlato priznanje na regijskem sre anju
raziskovalcev in udeležbo na državnem tekmovanju,

9. a Taja Kuzman, Jernej Ga nikar, Domen Simoni  – za osvojeno 1. mesto na medob inskem
tekmovanju OŠ ekip prve pomo i,
Aleksandra Rošer – za osvojeno 2. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve pomo i,
Taja Kuzman, Tina Ro nik, Domen Simoni  – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,
Jernej Ga nikar – za osvojeno srebrno priznanje na regijskem sre anju mladih raziskovalcev,
Ula Sel an, Aleksandra Rošer – za osvojeno srebrno priznanje na regijskem sre anju raziskovalcev,
Jani Kamenik – za odli no predstavitev in zagovor raziskovalne naloge na regijskem sre anju
raziskovalcev,
Lucija Dolšek, Taja Kuzman – za osvojeno zlato priznanje na regijskem sre anju raziskovalcev in udeležbo
na državnem tekmovanju,

9. b Urška Sitar, Ines Kotnik, Špela Majcen – za osvojeno 1. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ
ekip prve pomo i,
Špela Medved, Tilen Kozole, Amadej Anderli  – za osvojeno 2. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ
ekip prve pomo i,
Domen Gobec, Žan Kova  – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje,
Špela Medved, Urša Sitar – za dobro predstavitev in zagovor raziskovalne naloge na regijskem sre anju
raziskovalcev.

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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Drage u enke in u enci, spoštovani starši!

Sredi najlepšega letnega asa smo že. Sredi pomladi, ko še tako neob utljiv lovek ne
more biti ravnodušen. Drži pa tudi, da se prav zdaj na šoli odvija najve  dejavnosti in
raznih tekmovanj, o katerih vam poro amo v obsežni številki Voj a. Pa prijetno branje vam
želimo.

24. festival Turizmu pomaga lastna glava – Milena Jurgec
V torek, 6. aprila 2010, je v Celju potekala predstavitev tržnic v sklopu 24. festivala Turizmu pomaga lastna glava.
Letošnja tema je bila Moj kraj - moj ponos, treba pa je bilo predstaviti imbolj zanimivo to ko v doma em kraju. V
Celju se je predstavilo 18 šol, med njimi Osnovna šola Vojnik s turisti no raziskovalno nalogo Voj eva romarska pot,
saj je Vojnik zanimiv po tem, da ima na tako majhnem prostoru štiri cerkve, ki imajo vsaka svojo zanimivo preteklost in
turisti no pomembne zna ilnosti. Voj eva pot se delno prekriva s planinsko potjo, ki vodi do Ko e pri Tomažu.

enci so skupaj z mentorji Dragico Filip , Mileno Jurgec in Dušanom Žgajnerjem izdelali spominke, ki bi bili v
resnici zelo uporabni in bi jih lahko imeli v Ko i, na šoli, v ob inskih prostorih in cerkvah, prav tako pa bi z njimi
obogatili zbirko spominkov za Turisti no društvo Vojnik. Za svojo nalogo in predstavitev na turisti ni tržnici so dobili
srebrno priznanje Turisti ne zveze Slovenije. Pravo presene enje pa je bilo zlato priznanje Turisti ne zveze Slovenije
po mnenju obiskovalcev za najzanimivejšo stojnico in predstavitev na tržnici.

Igriva košarka na OŠ Vojnik – Robert Suholežnik
V etrtek, 15. 4. 2010, je najmlajše u ence s centralne šole obiskala
Košarkarska zveza Slovenije z  igrivo košarko. V ta program so bili vklju eni

enci in u enke od prvega do etrtega razreda. Otroci so se lahko pomerili
v najrazli nejših poligonih, na katerih je bilo veliko pestrih rekvizitov. Ti so bili
prilagojeni starosti otrok, pri realizaciji pa so pomagali tudi aktivni igralci in
igralke naše šole. Vsi poligoni so imeli isti zaklju ek z metom na nižji koš.
Otrokom bo prav gotovo ostal v spominu lep son en dan, predvsem pa dve
maskoti – koškota ter zanimive aktivnosti, ki bodo morda odlo ilne, da se
bodo otroci za eli ukvarjati s košarko. Slike z igrive košarke si lahko
pogledate na spletni strani OŠ Vojnik in na strani Košarkarske zveze
Slovenije – igriva košarka.

Projektni dan Evropska vas - Simona Šarlah
»Deutschland ist interessant,« so ugotavljali u enci na delovno soboto, 10.
aprila 2010. Na šoli je namre  potekal projektni dan Evropska vas, na katerem
smo letos spoznavali Zvezno republiko Nem ijo, eno izmed vodilnih svetovnih
industrijskih držav, ki je bila med ustanovnimi lanicami Evropske unije.
Prav vsi u enci, vklju no s tistimi na podružnicah, so se razporedili po
delavnicah, kjer so na razli ne na ine spoznavali to veliko državo. Najmlajši

enci so rajali in peli ob nemški pesmici Dornröschen iz pravljice Trnulj ica, ki
sta jo napisala Nemca brata Grimm. U enci razredne stopnje so se udeležili
ustvarjalnih, športnih, plesnih ter likovnih delavnic, ve inoma povezanih s
pravljicami bratov Grimm, spoznavali nemške pregovore ter jih prevajali v
materni jezik.
Na predmetni stopnji pa so u enci v kulinari ni delavnici spekli kar štiri
Schwarzwaldske torte, se pogovarjali o Trubarjevih poteh po Nem iji,
spoznavali naravne in geografske zna ilnosti Nem ije, avtomobilsko industrijo,
ki je v tej državi zelo dobro razvita. Iz lesa so izdelovali obeske za klju e, iz
stiropora nemški grb, iz filca pa ogromno zastavo. Poleg znanih nemških
športnikov so u enci spoznali tudi nemške kemike, skladatelje in znanstvenike.
Še posebej zanimiva je bila delavnica, v kateri so spoznavali nemške pasme
psov, svoje ro ne spretnosti pa so preizkusili v delavnici, kjer se je pletlo in
kva kalo.

enci, ki vodijo šolski radio pa so ves dan moderirali radijsko oddajo o Nem iji, ki se je predvajala v ponedeljek, 12.
aprila in je bila posneta kar dvojezi no. Posnetek oddaje lahko poslušate na šolski spletni strani.

Šola se je povezala tudi z nemškim veleposlaništvom v Sloveniji ter turisti no zvezo v Nem iji in prav vsi so se
radodarno odzvali ter nam poslali ogromno reklamnega materiala, in sicer zemljevide, zastavice, brošure, priponke…

Ob zaklju ku projektnega dne je nastala velika razstava izdelkov, ki so jih nekateri osmošolci odnesli tudi na zaklju no
prireditev v Celje.
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etrtfinale državnega prvenstva v košarki za mlajše de ke  – Robert Suholežnik
V sredo, 21. 4. 2010, je potekalo na OŠ Arti e etrtfinale državnega prvenstva v košarki za mlajše de ke. Našo šolo
so zastopali: Klemen Kozole, Miha Herlah, Miha Bojanovi , Klemen Kramar, Nejc Kov e, Matic Kov e, Klemen
Slemenjak, Rok Gorenšek, Žan Kova , Martin Hostnik in Luc Oven Skaza. Z eno zmago in porazom je naša šola
osvojila tretje mesto, kar pa ni zadostovalo za napredovanje. Klub temu je uvrstitev med dvaindvajset ekip v Sloveniji
lep uspeh. estitam.

Naše u enke enajste v državi – Robert Suholežnik
Zaklju ilo se je državno tekmovanje za starejše deklice. Naše u enke so zasedle kon no enajsto mesto v državi, kar
je najvišje do sedaj. Iskrene estitke.

Matemati na tekmovanja – Vilma Ošlak
Zadnjega marca letos je v Celju potekalo podro no tekmovanje iz matematike za srebrno Vegovo priznanje. Naši

enci so se odli no odrezali. Sara repinšek je dosegla prvo mesto v tekmovalni kategoriji 7. razred in s tem osvojila
srebrno Vegovo priznanje ter se uvrstila na državno tekmovanje. Katka Komplet, Taja Kuzman in Žan Kova  pa so
dosegli srebrna Vegova priznanja.

estitam.

»Pesemca« - revija šolskih zborov – Emilija Kladnik Sor an
Naš mladinski zbor se je 14. aprila letos udeležil revije zborov osnovnih in srednjih šol v Celju. Nastopil je s tremi
skladbami ob spremljavi pianistke Natalije Podgoršek. Pevci so pod mentorstvom Emilije Kladnik Sor an uspešno
opravili svojo dolžnost, saj naj bi se vse šole, kjer zbori delujejo, enkrat letno predstavili na takšnem sre anju, ki je tudi
spremljano in ovrednoteno s strani strokovnjaka.

Tekmovanje iz angleškega jezika – Dragica Filip
Tudi iz angleškega jezika so se letos vrstila razli na tekmovanja, na katerih so se uspešno udeleževali naši u enci.
Znani so uradni rezultati tekmovanja za 9. razrede. Žan Kova  iz 9. b je osvojil srebrno priznanje, Taja Kuzman in
 Domen Simoni , oba iz 9. a, ter Anže Plevnik iz 9. b, pa so osvojili bronasto priznanje. Vsem estitamo.

Medob insko prvenstvo osnovnih šol v krosu - Urša Burja Žnidarši
V torek, 20. 4. 2010, se je naša šola udeležila medob inskega krosa na letališ u v Levcu. Krosa se je udeležilo 13.
osnovnih šol. U enci, rojeni leta 1999, letnik 99, in mlajši, so tekli 600 m, u enci in u enke od 6. do 9. razreda pa
1000 m.

Uvrstitve naših u encev:
Letnik 99 in mlajši: 9. mesto - Logar Luka, 22. mesto - Kunej Gašper, 24. mesto - Poto nik Nik, 27. mesto -
Pliberšek Timon (teklo je 41 u encev),
Letnik 98: 4. mesto - Dobovi nik Tilen, 25. mesto - Založnik Matic, 29. mesto -Kova  Žan (tekmovalo je 31

encev),
Letnik 97: 15. mesto - Mateli  Domen, 16. mesto - Brežnik Primož, 17. mesto - Gaber Kristjan (tekmovalo je 30

encev),
Letnik 96: 3. mesto - Kugler Jaka, 8. mesto - Belak Urban, 9. mesto - Palir Primož, 24. mesto - Kuserbanj Tomaž
(tekmovalo je 34 u encev),
Letnik 95: 13. mesto - Simoni  Domen, 17. mesto - Jovanovi  Danijel, 22. mesto - Kramar Gregor (tekmovalo je 31

encev).
enci so ekipno dosegli odli no 4. mesto.

Uvrstitve naših u enk:
Letnik 99 in mlajše: 1. mesto - Ocvirk Tija, 7. mesto - Jevšenak Martina, 8. mesto - Helbel Maja, 20. mesto - Ribi
Zara (teklo je 39 u enk),
Letnik 98: 5. mesto - Zupanec Nika, 11. mesto - Slapnik Veronika, 12. mesto - Kova  Katarina, 24.mesto - Osmanaj
Florjentina (tekmovalo je 30 u enk),
Letnik 97: 8. mesto - Videnšek Neža, 12. mesto - Legvart Alenka, 13. mesto - Apotekar Klara, 23. mesto - Marovšek
Martina (tekmovalo je 29 u enk),
Letnik 96: 14. mesto - Kotnik Nives, 15. mesto - Rebernak Barbara, 18. mesto - Dimec Anja, 19. mesto - Felicijan
Maja (tekmovalo je 31 u enk),
Letnik 95: 9. mesto - Brezovšek Katja, 17. mesto - Župnek Tjaša, 21. mesto - Gu ek Lea (tekmovalo je 32 u enk).

enke so ekipno dosegle odli no 3. mesto.

Poklicna orientacija – Irena Kalšek
V  etrtek, 15. 04. 2010 , je bilo na šoli  predavanje za osmošolce in njihove  starše. V goste smo povabili
predstavnike Šolskega centra Celje, ki so nam predstavili  srednješolski izobraževalni sistem ter šole, ki spadajo v
njihov center. Ker je  zelo pomembno, da osmošolci za nejo  pravo asno  razmišljati  o svoji   poklicni poti, nam je
predstavnica Racia  podala nekaj osnovnih informacij o njihovi vlogi pri poklicnem informiranju.  Veliko koristnih
informacij lahko najdete na spletni strani http://www.mss.gov.si/ ,  kjer izberete ikono poklicna orientacija  ali
http://www.mojaizbira.si/.

http://www.mss.gov.si/
http://www.mojaizbira.si/.
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Seznam šol, ki bodo na Celjskem imele omejitev vpisa:
Gimnazija Celje – Center  - predšolska vzgoja na 84 mest
I.gimnazija Celje - športni oddelek na 20 mest
Srednja zdravstvena šola  - tehnik zdravstvene nege  na 140 mest
                                             - bolni ar na 52  mest
                                             - kozmeti ni tehnik na 28 mest
ŠCC, Srednja šola za strojništvo - tehnik mehatronike na 28  mest
                                                        - medijski tehnik na 56 mest
Srednja šola za elektrotehniko in kemijo - tehnik ra unalništva na 56 mest.

3. tehniški dan v 8. razredu – Polona Basti
Osmošolci so spoznali pomembnejša naravna in kemi na vlakna, njihove mehanske in kemi ne lastnosti ter
razmišljali, kje v vsakdanjem življenju uporabljamo posamezna vlakna.
Z razli nimi vzorci blaga so nabirali izkušnje, kako lo iti tkanino, pletenino in vlaknovino. Sledila je izdelava platnene
vezave iz papirnatih trakov. Tako smo zaokrožili temo tehniškega dne Od vlakna do blaga.

Državno tekmovanje za Proteusovo priznanje - Polona Basti
V petek, 2. 4. 2010, je na OŠ Ljube na potekalo državno tekmovanje iz znanja biologije. Letošnja tema Zveri
Slovenije je zelo ustrezala našim u encem. Pet jih je osvojilo srebrno Proteusovo priznanje. To so Metevž Sešel,
Domen Simoni , Tilen Kozole, Katarina Žlavs in Veronika Pirman. estitke tudi Jerneju Ga nikarju in Maji Felicijan, ki
sta prav tako uspešno zastopala našo šolo.

Šolsko tekmovanje NGJ Bistroum – Polona Basti
V tem šolskem letu se je kviza Bistroum udeležilo 17 etrtošolcev, 13 petošolcev in 15 šestošolcev. V Sloveniji pa je
tekmovalo kar 6000 u encev in u enk.
Svoje znanje so pokazali v raznoliko sestavljenih nalogah s podro ja naravoslovja, geografije, matematike in logike.
Najuspešnejša pri tem sta bila Tilen Dobovi nik iz 6. b in Aljaž Zakošek iz  6. c, ki se bosta udeležila finalnega
tekmovanja 8. maja v Ljubljani. Držimo pesti!

Tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet
V mesecu marcu in aprilu so potekala tekmovanja iz fizike.
Na šolskem tekmovanju so osvojili bronasto Stefanovo priznanje:
Daniel Pukel, Aljaž Degen, Maja Felicijan, Jaka Kugler, vsi 8. a,
Peter Kus in Matej Arih, 8. b, in Katja Komplet ter Matic Žviželj iz 8. c.
V 9. razredu so bronasto Stefanovo priznanje osvojili: Taja Kuzman, Jernej Ga nikar in Tina Ro nik, vsi iz 9. a, ter
Špela Medved iz 9. b razreda.
Na podro nem tekmovanju pa so srebrno Stefanovo priznanje osvojili:
Daniel Pukel, Peter Kus, Katja Komplet, Taja Kuzman in Jernej Ga nikar.

Ekokviz 2010 – Tatjana Hedžet
Tudi na naši šoli smo letos tekmovali v Ekokvizu. Tema letošnjega kviza je bila NATURA 2000. Iz naše šole je
tekmovalo 8 ekip. Med 224 ekip v regiji je odli no 5. mesto zasedla ekipa Katje Komplet, Sare repinšek in Anje
Žibret. Obenem to predstavlja 13. mesto na nivoju države kjer je tekmovalo 1286 ekip. estitamo.

No  branja – Simona Žnidar
V petek in soboto, 16. in 17. aprila 2010, je potekal zaklju ek letošnjega projekta No  branja, ki je na naši šoli imel
naslov Ljubezen ne pozna meja. Udeležilo se ga je 89 u encev od 1. do 9. razreda, ki so si udeležbo prislužili s
pridnim branjem knjig, ki smo jih mentorji izbrali tako, da so se u enci seznanjali z razli nimi vrstami druga nosti in
sprejemanjem le-te.

No  branja je bila posebno doživetje za udeležence in mentorje, saj so razli ne dejavnosti potekale pozno v no , tako
da smo zaspali šele v jutranjih urah. V soboto so se nadaljevale razli ne delavnice, u enci prve triade pa so si v
Kulturnem domu Vojnik ogledali še dramsko igrico Vrtec pri stari kozi, ki jo je odli no režirala gospa Monika Dimec,
zaigrali pa u enci POŠ Šmartno v Rožni dolini.

V številnih delavnicah, ki so bile vezane na Zaljubljega žabca, osrednjo
knjigo temo projekta, so u enci prve triade slikali in gubali žabice, izdelovali
škatlice z motivi pravljic, skupinsko slikali nadaljevanje zgodbe, brali
pravljico, izdelovali ljubezenski napitek in ljubezensko ogrlico.

enci druge in tretje triade so slikali na vaze, ustvarjali v literarni kreativni
delavnici, pisali pravljice, izdelovali rože iz najlona, se seznanjali z veš inami
odrskega nastopanja, izdelovali iz das mase, plesali in slikali.
Vsi u enci so spoznali gong in se udeležili zvo ne kopeli. U ence druge in
tretje triade smo povabili še v kino, kjer so si ogledali film Billy Elliot, zgodbo
o odraš anju enajstletnega fanta, ki je s pomo jo svoje ljubezni do plesa
odkrival samega sebe.
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Poleg šolskih mentorjev so delavnice vodili še naši zunanji sodelavci, in sicer:
- gospa Jožica Povše, lanica Društva kme kih žena Meta, ki nas je o arala s sposobnostjo njenih spretnih rok

in nas nau ila izdelati udovito cvetje,
- gospa Tjaša Cepuš, ki nas je z glasbo gonga zazibala v udoviti svet domišljije,
- gospodi na Kaja Poteko, ki je v skromno odmerjenem asu uspela iz udeležencev delavnice izvabiti vse

plesne ritme, tako da se je skupina na koncu predstavila s udovito to ko.

Društvu kme kih žena Meta se zahvaljujemo za podarjeni material, ki smo ga uporabili v delavnici in udovit aranžma,
ki krasi šolsko zbornico.
Zahvaljujem se tudi sodelavcem, mentorjem razli nih delavnic, ki so svoje delo opravili ve  kot odli no in pomagali
pri arati u encem nepozabno doživetje. Številne lepe vtise iz projekta, ki so jih ob zaklju ku zapisali udeleženci, smo
strnili v zbornik.
V projektu so sodelovali naslednji u itelji: gospa Maja Kova , ga. Urša Agrež, ga. Jelka Kralj, ga. Maša Stropnik, ga.
Lidija Eler Jazbinšek, ga. Simona Šarlah, g. Gregor Pal nik, ga. Barbara Ojsteršek-Bliznac, ga. Ivanka Krajnc, ga.
Amalija Kožuh, ga. Natalija Maži , ga. Sabina Peni , ga. Anka Krajnc, g. Aleš Kolšek, ga. Milena Jurgec, ga. Urška
Bevc in ga. Simona Žnidar, ki sem tudi vodja projekta.
Da smo lahko na šoli udobno prespali, se zahvaljujemo gospodu Arnoldu Ledlu, ki nam je priskrbel manjkajo a, isto
nova ležiš a iz rezerv Civilne zaš ite.
Da je vse potekalo brezhibno in gladko, so poskrbeli še delavci šolske kuhinje in tehni no osebje, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo.
Izdelke iz delavnic in utrinke s ajanke ter zaklju ka projekta si lahko ogledate v galeriji šolskih spletnih strani.

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA
Evropska vas - Maja Kova
Delovno soboto letošnjega šolskega leta smo preživeli
skupaj s starši.

enci 4. in 5. razreda so nam ta dan predstavili
Nem ijo, nekaj podatkov in zanimivosti o njej. Gospod
Gregor Kunti  nam je v nemš ini  prebral pravljico Moja
najljubša knjiga, prevajala pa jo je njegova h erka Nika,
ki na naši šoli obiskuje prvi razred. Nato smo se razdelili
v dve delavnici. V prvi so se starši in u enci nau ili
nemško pesem Auslender. Pesem so zapeli, spremljali z
orffovimi instrumenti in nato še prevedli v slovenš ino. V
drugi delavnici smo likovno ustvarjali. Ilustrirali smo
pravljico in pripravili razstavo.
Po delavnicah je nekaj mamic ostalo v šoli. Pomagale so

pri pripravi nemške malice, ostali pa smo odšli na igriš e ob
graš ini, kjer smo igrali nogomet. Najprej sta se v nogometu
pomerili otroška reprezentanca Slovenije in Nem ije, nato pa še
lanska reprezentanca. Rezultati: tekma otrok SLO: NEM 4 : 1,
lani SLO : NEM 2 : 3. Slovensko lansko reprezentanco so

zastopale mamice, nemško pa atiji. Nogometne tekme je sodil
nogometni sodnik Gregor Kova .
Po odigranih tekmah smo se vrnili v šolo, kjer smo predstavili
rezultate napetih tekem, poslušali, kaj so se nau ili v pevski
delavnici in si ogledali razstavo likovnih izdelkov. Sledila je že
težko pri akovana malica. Malicali smo klobase, hrenovke,
krompirjevo solato in kruh, odžejali pa smo se s sokom.
Najlepše se zahvaljujejo g. Mastnjaku, ki nam je podaril klobase,
g. Kunti u za branje pravljice ter g. Kova u za sojenje
nogometnih tekem.
Hvala tudi vsem staršem, ki ste se naših delavnic udeležili ter z
nami in s svojimi otroki preživeli prijeten dan,

Sre anje pevskih zborov ob in Vojnik in Dobrna - Maja Kova
24. 4. 2010 je bilo na naši šoli sre anje pevskih zborov ob in Vojnik in Dobrna. Z u enci smo za ta dan pripravili oder,
dekoracijo in uredili  telovadnico. Štirje u enci, oble eni v narodne noše, so na oder pospremili vsak pevski zbor, jim
ob koncu njihovega nastopa estitali in jih odpeljali iz dvorane. Ostali pa smo uživali ob poslušanju udovitega petja.

Športni dan - Maja Kova
 V sredo, 21. aprila, smo organizirali športni dan. U enci so se pomerili v skoku v daljino, v  tekih in v mo i.

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV
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Kulturni dan – Evropska vas – Petra Ofentavšek, Ida Grobelnik
enci 4. in 5. razreda smo pri projektu aktivno sodelovali najprej s predstavitvami u encev, ki so pripravili

samostojno projekcijo in predstavili nemško kulturo, znanstvenike, pomembne izume, znamenite jedi in pija e, znane
nemške proizvajalce ter uspešne in svetovno uveljavljene nemške blagovne znamke.
V drugem delu pa smo se posvetili športu, seveda najpopularnejši igri na svetu, to je nogometu. U enci so si izdelali
drese, navijaške zastavice z napisi svojega priljubljenega moštva. Zmaga je bila na strani Mercedesa , drugo in tretje
pa sta si delila Bmw in Volkswagen. Pol ase so popestrile navija ice s domiselnimi plesnimi koreografijami.

enci prve triade so ustvarjali v likovnih, literarni in ustvarjalnih delavnicah  ter obdelali kar precejšen del bogate
nemške kulturne in literarno-zgodovinske preteklosti. Najmlajši so najbolj uživali ob pravljicah in njihovem  likovnem
podoživljanju.

Projekt  Beremo z Ma kom Murijem – Ida Grobelnik
Z namenom, da bi knjiga postala naša prijateljica, smo v 3. razredu vklju eni preko mednarodnega programa iEARN v
projekt Beremo z Ma kom Murijem. Naš partnerski razred so tretješolci iz OŠ Šen ur. Razredni Muri že zaklju uje
svoje obiske pri u encih. Pri vsakem je vodil dnevnik o tem, kaj vse je doživel. Murijeve dnevnike, predstavitev šole in
kraja bomo kmalu poslali našim partnerjem.

Obisk sejma in »varne ulice«  - Ida Grobelnik
Pristopili smo k projektu Alkohol res ubija. S kostumi, izdelanimi v
sodelovanju s starši, policistom in Društvom za boljše življenje iz
Ljubljane, smo javnost ve krat opozarjali na problematiko
alkoholizma v cestnem prometu. 15. aprila letos smo sodelovali
tudi v Celju na sejmu Avto in vzdrževanje na tako imenovani »varni
ulici«, ki so jo obiskali mnogi vidni predstavniki  s podro ja
prometne varnosti in policije, med njimi gospod Janko Goršek in
gospod Karel Turk. Za naš prispevek k osveš anju sta otrokom v
poklonila uporabna in simpati na darila.

e bomo s skupnimi aktivnostmi rešili vsaj eno življenje, je cilj
dosežen.

Nagrajenci likovnih nate ajev - Suzana Jelenski Napotnik
enci 2. razreda so sodelovali na likovnem nate aju "Brihtne face 2010"

in bili nagrajeni z brezpla nim nastopom arovnika Grega. U ence bo razveseljeval v za etku meseca junija.

S svojimi izdelki pa smo sodelovali tudi na mednarodnem nate aju "International Children art competition", kjer so
izmed ve  kot 6500 prispelih risbic z vsega sveta izbrali in nagradili prav naše, ki so razstavljene v "Mizyal Gallery
Museum" v mestu Gaziantep v Tur iji. Diplomo za sodelovanje so prejeli Blaž Pesjak, Jan Sento nik in Matevž

erenak, Vid Pikelj pa je prejel bronasto priznanje za svoj likovni izdelek. Janova in Vidova risbica sta objavljeni tudi v
katalogu najlepših risbic.

»Pojemo Zemlji« - skupni koncert zborov OŠ Vojnik – Emilija Kladnik Sor an
22. aprila, na svetovni dan Zemlje, smo se vsi pojo i u enci naše šole združili na že tradicionalnem skupnem koncertu
v Novi Cerkvi. Najprej so se predstavili otroški zbori: oba sestava prve triade centralne šole pod vodstvom Jelke Kralj,
nato OPZ 4. in 5. razreda, ki ga vodi Emilija Kladnik Sor an, zbor s POŠ Šmartno z mentorico Klavdijo Winder-
Pantner, zbor POŠ Socka z Natašo erenak in še doma i OPZ Nove Cerkve, ki ga vodi Sabina Peni . Vsak sestav je
zapel dve pesmici in se simpati no predstavil v napovedi.
Ve inski del prireditve je bil tokrat namenjen nastopu Mladinskega zbora, ki je odpel osem skladb iz svojega
repertoarja. Ker je bila to njihova letošnja zadnja predstavitev pred doma im ob instvom, se je zborovodkinja
poslovila od pevcev devetošolcev. Trinajst odhajajo ih lanov zbora je v spomin prejelo pesmarice Tristo narodnih,
zboru pa je za uspešen nastop estital tudi župan Beno Podergajs.
Da so bili nastopi zborov popestreni še z instrumentalno spremljavo, so poskrbele pianistke Vesna Kolin, Natalija
Podgoršek in Sanja Pesan, citrarka
Špela Majcen ter harmonikar Alen
Tilinger. Zbori so prejeli priznanja za
sodelovanje, ob koncu pa so se vsi
pevci ob spremljavi harmonike združili
v preko 260-glavi zbor in zaklju ili s
skupnim petjem narodnih pesmi.
Za povezovanje celotne prireditve,
dekoracijo in organizacijo so tokrat
odli no poskrbeli u enci in u iteljice iz
POŠ Nova Cerkev.

DEJAVNOSTI NA POŠ
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ŠMARTNO
Tehniški  dan - Evropska  vas – Marjana Pikelj
V projektu Evropska vas  smo letos  z   u enci   podrobneje  raziskovali  Nem ijo. U enci 1. in 2. razreda so
spoznavali pravlji arja  brata Grimm.  U enci drgega in tretjega razreda so uživali ob izdelovanju pravlji nih oseb iz
zgodbice  O zlati gosi  ter   poslikavi  kerami nih krožnikov.
Kar  verjeti  nismo mogli, da  je v Nem iji toliko avtohtonih  pasem  najrazli nejših  psov, ki so nam jih  predstavili
etrtošolci. Petošolce pa je  zelo zanimal   njihov  nogomet  in  svetovno  znani  nogometaši  ter  seveda

avtomobilska   industrija, zato  so  oblikovali  tudi  vozila iz  žice.  Vsa  dela in  izdelke smo v avli postavili   na  ogled
vsem obiskovalcem  šole.

Barvali avtobusno  postajo – Marjana Pikelj
Ob  prazniku  ob ine Celje  smo  se odzvali povabilu, da z  u enci  sodelujemo  v akciji  pobarvajmo  avtobusna
postajališ a   v  ob ini. Tako  so svojo  likovno  ustvarjalnost etrto in  petošolke  pokazale  na  avtobusnem
postajališ u  na Lopati  in ga spremenile  v igriv pisan travnik. Za  lepši  videz  še  kakšne  avtobusne postaje  pa
bomo  poskrbeli  tudi  v doma em kraju.

Naravoslovni  dan v prvem razredu – Marjana Pikelj
Ponovno   je  bila  med  nami  gospa Praprotnik iz  ZD Celje in  u ence  podu ila  o  pomenu pravilnega   umivanju
zob, kakor  tudi  o  zdravi prehrani, ki  je prav tako  pogoj za zdrave zobe in lep nasmeh.

 Nastop gledališkega krožka – Monika Dimec
V mesecu aprilu smo se z gledališkim krožkom odzvali povabilu gospe Simone Žnidar in v okviru projekta No  branja
nastopili v Vojniku z igrico Vrtec pri stari kozi. Predstavo so si ogledali mlajši otroci in bili nad njo zelo navdušeni.

Poletni tabori – Simona Žnidar
Ker se bližajo po itnice, smo na šolo že prejeli nekaj ponudb za poletne tabore, ki vam jih predstavljamo. O njih si
lahko ve  ogledate na ponujenih dostopnih mestih:

- Zveza za tehni no kulturo Slovenije že 40 let organizira razli ne raziskovalne tabore in ustvarjalne poletne šole za
mlade. Z njimi omogo a mladim pridobivanje dodatnega znanja in razvijanje lastnih sposobnosti.

Letošnja ponudba aktivnosti na državnem nivoju vam je na voljo  na http://tabori.zotks.si, kjer najdete tudi vse
informacije v zvezi s prijavo. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu 01 25 13 727.

- Medob insko društvo prijateljev mladine Celje razpisuje zdravstveno letovanje otrok, letovanje rejencev in otrok iz
socialno ogroženih družin ter letovanje nadarjenih u encev. Ve  o letovanjih si preberite na naslovu: www.mdpm-
celje.si ali pa pokli ite na telefon 03 4909180, 051 204134, 041 710810.

- V osr ju Zgornje Savinjske doline se razprostira kamp Menina, kjer že tretje leto poteka Lizin poletni tabor, ki
združuje otroke in mladostnike iz vse Slovenije. Poleg poglobljenega in kakovostnega dela z možnostjo razvijanja
tistih dejavnosti, ki ne ostajajo le zapisane, z usposobljenim kadrom spodbujamo sodelovanje, sprejemanje
druga nosti, odgovornosti, strpnosti, u enje veš in komuniciranja, socialno vklju evanje… hkrati pa omogo ajo
kakovostno preživljanje skupnega asa oz. druženja z razli nimi dejavnostmi (izleti po bližnji okolici, športne
aktivnosti, ustvarjalne delavnice…). Ciljna skupina so otroci od 5. do 15. leta, ve  o taboru pa si preberite na:
lizin.poletni tabor@gmail.com, informacije pa lahko pridobite tudi pri odgovornih nosilcih in izvajalcih programa:
natasa.privosnik@gmail.com in marjana.lesnik1@guest.arnes.si.

Predavanja za starše  – Simona Žnidar
Družinski inštitut Bližina nam je poslal vabilo za nov sklop predavanj za starše ( od 6. 5. 2010 do 20. 5. 2010). Teme
predavanj so: Razli ne vloge otrok v družini, 12 korakov do kvalitetnega zakonskega odnosa, Konflikti v partnerskem
odnosu, Povezanost partnerskega in starševskega odnosa, Prepre imo nasilje.  Ve  o predavanjih, ki se izvajajo na
razli nih lokacijah, z razli nimi uglednimi strokovnjaki, si lahko pogledate na: www.blizina.si ali pa pridobite informacije
na telefon  03 492 55 80.

Pohvaljeni u enci – Simona Žnidar
Za razli ne dobro opravljene naloge, uspehe in dosežke lahko ta mesec pohvalimo naslednje u ence:

4. b  Špela Koštomaj in Tjaša Jazbinšek – za zavzeto sodelovanje v istilni akciji na Gmajni;

6. a    Leon Fideršek in Ana Marija Bobik – za odkrivanje rnega odlagališ a in organizacijo iš enja le-tega;
Mojca Juteršek, Klara Mir eta, Luc Oven Skaza in Matevž Hribernik – za prizadevno delo v istilni akciji;
Lea Vrhovnik, Tilen Rauter, Urška Gorki  – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje;
Lea Vrhovnik – za sodelovanje pri Ekokvizu;

http://tabori.zotks.si/
mailto:tabor:@gmail.com
mailto:natasa.privosnik:@gmail.com
mailto:marjana.lesnik1:@guest.arnes.si
http://www.blizina.si/
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6. b  Eva Pokli  – za odkrivanje rnih odlagališ ; Laura Jesenek, Eva Pokli , Tjaša Randl in Lana Kuzman – za
prizadevno delo v istilni akciji; Tilen Dobovi nik, Lana Kuzman in Mateja Legvart – za osvojeno bronasto
Vegovo priznanje; Lana Kuzman – za osvojeno srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava; Tilen
Dobovi nik, Eva Pokli  in Lana Kuzman – za sodelovanje pri Ekokvizu;

6.c    Matic Založnik – za prizadevno delo v istilni akciji; Miha Jug, Aljaž Zakošek in Mojca Opr kal – za osvojeno
bronasto Vegovo priznanje; Anja Žibret, Ana Trop, Marjeta Štrlji , Tilen Dobovi nik in Aljaž Zakošek – za
sodelovanje pri Ekokvizu;

7. a  Sara repinšek, Rok Gorenšek, Miha Bojanovi , Miha Herlah – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje;
Klemen Slemenjak – za pomo  pri prostovoljnem delu na šoli; Sara repinšek – za osvojeno 1. mesto na
podro nem tekmovanju iz matematike ter doseženo srebrno Vegovo priznanje; Sara repinšek, Neža Ivec, Rok
Gorenšek, Domen Mateli  in Miha Herlah – za sodelovanje pri Ekokvizu;

7. b Neža Videnšek in Klara Apotekar – za prijazno ponujeno pomo  sošolcu; Niko Krhlanko – za odli no tehni no
izvedbo in pripravo oddaj šolskega radia; Klara Apotekar, Klemen Kramar – za osvojeno bronasto Vegovo
priznanje, Maruša Marš in Vid Kok – za sodelovanje pri Ekokvizu;

7. c  Žan Koštomaj – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje; Kristjan Gaber – za pomo  pri prostovoljnem delu na
šoli; Sara Jakop – za sodelovanje pri Ekokvizu;

8. a  Jaka Kugler, Ana Poto nik in Alja Sinkovi  – za pomo  pri pripravi in izvedbi razstave projekta Evropska vas –
Nem ija;  Daniel Pukel, Alen Tilinger, Maja Lešnik, Luka Grum – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje; Aljaž
Degen – za osvojeno srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava; Alen Tilinger – za spremljanje skupnega
petja na koncertu pevskih zborov OŠ Vojnik v Novi Cerkvi;  Maja Felicijan, Jaka Kugler Aljaž Degen, Daniel
Pukel – Za osvojeno bronasto Stefanovo priznanje; Daniel Pukel – za osvojeno srebrno Stefanovo priznanje;
Maja Felicijan, Anja Dimec in Maja Lešnik – za sodelovanje pri Ekokvizu;

8. b  Žan Korošec, Dejan Ovtar-Zazijal, Ismet Šljivar in  Urban Špes – za prizadevno delo pri zbiranju odpadnega
papirja; Peter Kus – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje; Ismet Šljivar – za pomo  pri prostovoljnem delu na
šoli; Peter Kus – za osvojeno bronasto in srebrno Stefanovo priznanje; Matej Arih – za osvojeno bronasto
Stefanovo priznanje; Rebeka Vre er – za sodelovanje pri Ekokvizu;

8. c  Tomaž Kuserbanj in Jernej Ledl – za prizadevno delo pri zbiranju odpadnega papirja; Matic Žvižej in Katja
Komplet – za doseženo 2. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve pomo i; Katja Komplet, Lucija
Božnik, Matic Žvižej, Urban Gol man – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje; Matic Žvižej, Urban Gol man –
za osvojeno bronasto Vegovo priznanje; Urban Gol man, Žan Grobelnik  - za pomo  pri prostovoljnem delu na
šoli; Katja Komplet – za osvojeno srebrno Vegovo priznanje in osvojeno srebrno priznanje v projektu Turizmu
pomaga lastna glava; Matej Arih, Matic Žvižej in Peter Kus – za osvojeno srebrno priznanje Turizmu pomaga
lastna glava; Katja Komplet – za osvojeno bronasto  in srebrno Stefanovo priznanje; Matic Žvižej – za osvojeno
bronasto Stefanovo priznanje; Alja Graši , Katja Komplet, Tinkara Star ek in Matic Žvižej – za sodelovanje pri
Ekokvizu;

9. a Tilen Lon ar – za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu MABUNI CUP za mlade karateiste; Taja Kuzman,
Jernej Ga nikar, Domen Simoni  – za doseženo 1. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve pomo i;
Aleksandra Rošer – za osvojeno 2. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve pomo i; Taja Kuzman,
Tina Ro nik, Domen Simoni  – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje; Taja Kuzman – za osvojeno srebrno
Vegovo priznanje in osvojeno srebrno priznanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava; Lucija Dolšek – za
osvojeno srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava; Tina Ro nik – za osvojeno bronasto Stefanovo
priznanje; Taja Kuzman in Jernej Ga nikar – za osvojeno bronasto in srebrno Stefanovo priznanje;

9. b  Žan Kova  – za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleškega jezika; Urška
Sitar in Špela Majcen – za doseženo 1. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve pomo i; Špela
Medved, Tilen Kozole in Amadej Anderli  – za doseženo 2. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve
pomo i; Žan Kova  in Domen Gobec – za osvojeno bronasto Vegovo priznanje; Žan Kova  – za osvojeno
srebrno Vegovo priznanje; Špela Medved – za osvojeno bronasto Stefanovo priznanje;

9. c Ines Kotnik – za doseženo 1. mesto na medob inskem tekmovanju OŠ ekip prve pomo i; Maša Kunej, Matevž
Sešel in Barbara Melanšek – za poslikavo Berlinskega zidu.

Pohvaljena je tudi celotna ekipa šolskega radia – za pripravo odli nih oddaj šolskega vala,
Mladinski pevski zbor – za uspešno izvedena nastopa na reviji v Celju ter na koncertu zborov OŠ Vojnik,
Otroški pevski zbor z orffovo skupino Metulj ki in mladi igralci iz 5. a razreda – za uspešno izvedeno glasbeno
pravljico Rde a kapica in
Otroški pevski zbor 4. in 5. razreda – za uspešni nastop na koncertu šolskih zborov v Novi Cerkvi.

 Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc /  Ra unalniška obdelava : Jure Urani





Drage u enke in u enci, spoštovani starši!

Do konca še enega šolskega leta smo prispeli. Veliko dela smo uspešno opravili. Upamo,
da ste dosegli vse zastavljene cilje in ste z njimi zadovoljni.  Mi smo.
Neko  je nekdo zapisal:
Lepo je u iti otroke šteti, toda še bolje jih je nau iti tisto, kar šteje.
Prepri ani smo, da nam je mnogo od tega v tem letu uspelo.
Pred vrati so težko zaslužene po itnice. Preživite jih lepo, brezskrbno, sre no, predvsem
pa varno.

Pesem ne pozna meja – Aleš Kolšek
Od etrtka, 13. maja, do nedelje, 16. maja 2010, so bili pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik na
prijateljskem obisku na eškem. V štirih dneh so imeli dva koncerta, in sicer v Chomutovu ter Karlovyh
Varyh. Tokrat je zboru dirigiral Aleš Kolšek, za plesne korake folklorne skupine in srednjeveških plesov pa
je poskrbela Milanka Kralj.
Program je bil sestavljen iz  zborovske glasbe, srednjeveškega plesa ter folklorne skupine, ki je prikazala
plese slovenskih pokrajin. Ob spremljavi na diatoni no in klavirsko harmoniko so pevci in plesalci s svojim
prisr nim in zanimivim nastopom poslušalce navdušili.
Sodelovanje med zbori traja že vrsto let, eški prijatelji pa nam bodo obisk vrnili maja prihodnje leto.

»Zlati zna karji« na izletu - Jana Urlep
Izleta »zlatih zna karjev« so se udeležili u enci devetih razredov, ki so osvojili vsa bralna priznanja.
Udeležilo se ga je sedem u encev, in sicer Lucija Dolšek, Taja Kuzman, Jernej Ga nikar, Barbara
Melanšek, Veronika Pirman, Katarina Žlavs, Tjaša Župnek in spremljevalka Jana Urlep. Ostali dobitniki
bralnih priznanj so bili vklju eni v druge aktivnosti.
Na poti v Maribor smo slišali nekaj zanimivosti, v mestu pa smo si ogledali grad in udovit  pokrajinski
muzej s stalnimi zbirkami mestne zgodovine, cerkvene umetnosti, lekarniško, kostumsko, etnološko in
arheološko zbirko. Sprehodili smo se po mariborskem parku in ob udovali udovita drevesa ter ribnike.
Obiskali smo tudi akvarij in  terarij, nato pa odšli v staro mestno jedro. Na poti domov smo imeli kratek kviz,
na katerem so u enke in u enci prejeli nagrade.
Preživeli smo zanimiv in prijeten dan.

Zaklju ek projekta Evropska vas – Simona Šarlah

Projekt, ki smo ga na naši šoli izvedli na delovno soboto v
aprilu, smo zaklju ili na stojnici v Celju 7. maja 2010, in
sicer na zaklju ni prireditvi Evropske vasi, na kateri smo
letos predstavljali Nem ijo. Osmošolci (Lucija Božnik, Alja
Graši , Tinkara Star ek, Urban Belak, Matic Žvižej, Laura
Guzej in Rebeka Vre er) so pod mentorstvom Simone
Šarlah v Celju zastopali našo šolo. Pripravili so kviz o
Nem iji in mimoido e spraševali, kako dobro poznajo
Zvezno republiko Nem ijo.

Na stojnici, do katere so iz vseh strani vodile stopinje,
so si množi ni obiskovalci lahko ogledati tudi nekaj
plakatov, ki so nastali na projektnem dnevu, dvojezi no
zloženko o državi, ki smo jo predstavljali, Berlinski zid,
lahko pa so poskusili tudi slane preste, ki so nemška
nacionalna jed.

Na glavnem odru so se letos predstavili tudi naši
prvošolci pod mentorstvom Simone Golež in odli no
odplesali ter zapeli rajalno – glasbeno igrico
Dornröschen (Trnulj ica).



Zaklju ne ekskurzije na razredni stopnji -  Mateja Fidler
S koncem šolskega leta so povezane tudi zaklju ne ekskurzije. Tako kot vsa leta smo tudi letos spoznavali
lepote naše domovine.

enci prvih razredov so se odpeljali v Kek evo deželo. Obiskali so Kekca, Mojco, Brinclja, se posladkali
pri teti Pehti. Seveda pa so sre ali tudi Bedanca, ki so ga s skovikanjem hitro pregnali.
Drugošolci so se odpravili v Šaleško dolino. V panoramski vožnji so si ogledali Šoštanj, cilj pa je bil
velenjski grad. Na gradu so imeli tri srednjeveške delavnice, v katerih so spoznali življenje v preteklosti.
Na Kozjansko, natan neje v Rogatec, so se odpravili u enci 3. razredov. Obiskali so Muzej na prostem,
kjer so spoznavali življenje naših prednikov. Tudi ti u enci so sodelovali v razli nih delavnicah.
V Ljubljano so se odpeljali etrtošolci. Najprej so imeli voden ogled po stari Ljubljani. Nato so odšli v hišo
eksperimentov, za zaklju ek pa so uživali še v spoznavanju živali v živalskem vrtu.
Severovzhodni del Slovenije pa so obiskali petošolci. V Razkrižju pri Ljutomeru so spoznali življenje v
prazgodovini. Ogledali so si tudi doma o oljarno, nato pa še zanimive zbirke na ptujskem gradu. Za
zaklju ek pa so opravili še sprehod po starem mestnem jedru.

Planinski izlet – Urška Agrež, Milanka Kralj
V soboto, 22. 5. 2010, smo se planinci 2. in 3. razreda odpravili na zadnji planinski pohod. Odpeljali smo se
do Dobrne, od koder smo se v lepem jutru podali na Paški Kozjak. V planinski ko i smo malicali in si
odpo ili, potem pa pot nadaljevali proti razgledni to ki na vrhu vzpetine. Zaradi dežja smo se prikrajšani za
užitke ob lepem razgledu vrnili v zavetje planinske ko e. V dolino smo se vrnili prijetno utrujeni.

Zbiralna akcija papirja – Jana Urlep
Na naši  šoli je tudi letos potekala akcija zbiranja papirja.
V zabojnik za lo eno zbiranje papirja smo odlagali
kartonsko embalažo, lepenko, ovojni papir, papirnate
nakupovalne vre ke, asopise, revije, zvezke, knjige,
prospekte, kataloge, pisemske ovojnice in pisarniški
papir.
Z recikliranjem papirja ohranjamo gozdove, isto vodo in
energijo. Od oktobra do junija smo zbrali preko 59 ton
papirja.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste prinašali odpadni papir in
pomagali pri zbiralni akciji.
Posebej so se pri akciji trudili: Kristajan Gaber, Ismet
Šljivar, Dejan Ovtar, Urban Špes, Jernej Ledl, Tomaž
Kuserbanj in Rok Majheni . Hvala vsem sodelavcem in
podjetju Simbio za pomo  pri akciji.

Igriva košarka tudi na podružnicah – Robert Suholežnik
Otroci s podružni nih šol Nova Cerkev, Šmartno in Socka so se lahko 28. 5. 2010 zabavali ob družbi
Koška in Koškice na zunanjem igriš u na Dobrni. Z najrazli nejšimi igrivimi poligoni so preizkušali svoje
spretnosti in sposobnosti. Slike z igrive košarke na Dobrni si lahko pogledate na spletu Košarkarske zveze
Slovenija. Navdušenje nad košarko in druženje s sovrstniki lahko otroci doživijo tudi z vpisom v
košarkarsko šolo Vojnik v za etku naslednjega šolskega leta.

Obiskal nas je Indijec – Mateja Fidler
 V mesecu maju smo imeli zanimiv obisk iz Indije.
Nestrpno smo pri akovali gosta, ki nam je predstavil
njihovo ro no spretnost origami. Iz barvnih listi ev je hitro
zgubal in s pomo jo škarij izdeloval razli ne lampion ke,
verige, cvetice… Bilo je zelo zanimivo. Ob koncu  obiska
smo lahko kupili knjižico z navodili za delo, izkupi ek
prodanih del pa je namenjen šoli v Indiji. Veseli smo, da
smo spoznali novo umetnost, hkrati pa pomagali otrokom
v daljni Indiji.



Posami no atletsko tekmovanje – Robert Suholežnik
V mesecu maju je potekalo ob insko in podro no prvenstvo v atletiki.  U enci in u enke so osvojili  lepo
število dobrih uvrstitev. Na državno prvenstvo so se uspeli uvrstiti dve u enki in en u enec. Žgajner Jerneja
se je uvrstila v disciplini 60 m, Alenka Legvart v skoku v višino in Matic Suholežnik v metu vorteksa. Vse
rezultate z ob inskega, podro nega in državnega si lahko pogledate na spletu timing Ljubljana.

Zaklju ne ekskurzije u encev predmetne stopnje – Amalija Kožuh
Letos smo se na zaklju ne ekskurzije odpeljali v etrtek, 20. maja 2010, po ustaljenem programu
vsakoletnih ekskurzij, le u enci 9. razredov so se letos odlo ili za druga no »ekskurzijo« ob zaklju ku
osnovne šole.

enci 6. razredov so se odpeljali na Dolenjsko – v Belo krajino. Najprej so se ustavili v Novem mestu, kjer
so si ogledali enega izmed ve jih muzejev v Sloveniji – Dolenjski muzej. V njem je skozi razli ne razstave
prikazana preteklost Novega mesta in tipi ne zna ilnosti dolenjske pokrajine. Nato so obiskali še gasilski
muzej. Pot so nadaljevali do Krajinskega parka Lahinja. Posebnost parka sta dva naravna rezervata ob
izviru Lahinje in njenem soto ju z Neraj ico. Na travnikih in ob gozdu raste ve  redkih rastlin in prebiva
nekaj redkih in ogroženih živali (vidra, nekatere ptice …). Ob reki Lahinji sta žaga in mlin, ki danes
obratujeta le še v turisti ne namene. U enci so si  lahko ogledali delovanje mlina.

Sedmošolci so potovali na Notranjsko in si ogledali skrivnostni podzemni svet najbolj obiskane jame pri nas
– Postojnske jame, nato  lepo obnovljen Predjamski grad, v katerem je bival uporni in malce svojeglavi
vitez Erazem Predjamski. Peljali so se tudi do najbolj znanega in najbolj raziskanega presihajo ega jezera
na svetu – Cerkniškega jezera (mimogrede – nastanek jezera je natan no opisal in razložil znameniti
Slovenec Janez Vajkard Valvasor v knjigi Slava vojvodine Kranjske). Delovanje jezera je na maketi

encem pojasnil g. Kobe, kasneje pa so se po in ob jezeru peljali še z lojtrnim vozom.

Osmošolce je pot vodila na Gorenjsko. Obiskali so Prešernovo rojstno hišo v Vrbi. Hiša je spremenjena v
lepo urejen muzej, v katerem je predstavljeno pesnikovo življenje in delo, opremljena je z opremo iz
obdobja pesnikovega življenja, nekaj je tudi originalne opreme.
Ustavili so se tudi v Kropi, naselju, ki je ohranilo podobo železarskega naselja z mnogimi fužinarskimi
hišami – zna ilne ve nadstropne hiše so nudile skromna stanovanja delavcem in njihovim družinam.
Obiskali so tudi kovaški muzej v znameniti Klinarjevi hiši in si ogledali edino ohranjeno kova nico za ro no
kovanje žebljev, imenovano vigenjc. Tudi nekateri u enci in u itelji smo  poskusili skovati kakšen žebelj,
vendar v ve ini primerov nam to ni najbolje uspelo. V Stari Fužini pri Bohinju smo si ogledali še planšarski
muzej, v katerem so razstavljeni  originalni predmeti notranje opreme sirarn, fotografije zna ilnih
planšarskih naselij, planšarjev delovni dan, njegova hrana idr.

Devetošolci pa so se odpeljali v Ljubljano in si privoš ili nepozabne dogodivš ine v Vodnem mestu Atlantis.
Uživali so  v plavanju, se polni adrenalina spuš ali po toboganih in se preizkusili še v  drugih vodnih
dejavnostih, ki jih ponuja vodno mesto. Zabavali so se tudi ob bowlingu in vožnji z gokarti. Nazadnje so si
ogledali še film.

Orientacijski pohod – Igor Fenko
Vsi u enci razredne stopnje so se razveselili športnega dne, saj so vedeli, da jih aka orientacija. U enci
od prvega do etrtega razreda so se zbrali pred lovsko ko o ob ribniku. V asovnih presledkih so se
odpravljali na pot, ki je bila ozna ena s puš icami. Na kontrolnih to kah so jih akale naloge. Na vsaki
postaji so dobili tudi žig. e so pravilno brali smerokaze, jih je pot pripeljala na za etno to ko. Tam jih je
akala malica, ki se je vsem zelo prilegla. Vsi u enci so nalogo dobro in hitro opravili.

Prvo tekmovanje za Zlato kuhalnico – Polona Basti
Pod okriljem Turisti ne zveze Slovenije je letos prvi  potekalo tekmovanje v pripravi jedi za osnovnošolce,
ki se je imenovalo Zlata kuhalnica.
Naša ekipa, v sestavi osmošolk Lucije Božnik, Ane Majcen in Ane Bezovšek, se je v mo ni konkurenci
pomerila v pripravi krompirjeve kme ke juhe in ajdovih krapcev s skuto. Že na pripravah nam je šlo dobro,
v Radovljici na Srednji gostinski šoli pa odli no. Osvojili smo zlato priznanje in si prislužili nastop na
državnem tekmovanju, ki bo 14. 10. 2010 v Kranjski Gori.



4. tehniški dan za u ence 8. razreda – Polona Basti
Tokrat smo se prelevili v modne oblikovalce in obleki vsak svojo manekenko. Spoznali smo tekstilije, ki so
namenjene osebni uporabi, uporabi doma in za tehniške namene.
Ob koncu tehniškega dneva smo razmišljali o vzdrževanju obla il in se nau ili znake, ki so nam pri tem v
pomo . Pridobljeno znanje pa smo utrdili s programom Tekstil ek.

Zaklju na prireditev u encev 1. razreda – Milanka Kralj
enci 1. a in 1. b razreda so pripravili zaklju no prireditev za starše. V plesu, besedi in petju so jim

pri arali pravljico Trnulj ica. Besedilo se je prepletalo v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.
Pravljice imajo sre en konec, tudi naša ga je imela. Sre no in uspešno smo u enci zaklju ili prvi razred.

Državno tekmovanje NGJ Bistroum – Polona Basti
Že etrti  zapored so se najboljši bistroumi Slovenije zbrali v Ljubljani na OŠ Franc Rozman Stane, da se
pomerijo v znanju. Naša šestošolca sta naloge rešila zelo uspešno.
Tilen Dobovi nik je osvojil 2. mesto in si prislužil nagradni izlet v Avstrijo. Aljaž Zakošek pa je med mo no
konkurenco 50-ih tekmovalcev dosegel zelo dobro 19. mesto. Obema iskrene
estitke.

Državno tekmovanje za mlade raziskovalce – Nataša Jager
Zveza za tehni no kulturo Slovenije vsako leto prireja državno tekmovanje mladih raziskovalcev. Po
predhodnih regionalnih tekmovanjih so strokovne komisije izmed vseh zmagovalnih nalog izbrale najve
šest tistih, katerih avtorji so imeli možnost predstaviti raziskovalne naloge na sklepnem delu državnega
tekmovanja, ki je potekal na gimnaziji v Murski Soboti.
Veseli smo, da se je na podro ju geografije v finalni krog uvrstila naloga z naslovom »Gozdno rastlinstvo in
njegove funkcije«, katere avtorice so Klara Podergajs, Anja Suholežnik in Hana Poto nik. U enke 8.
razreda so z zanimivim nastopom in dobrim zagovorom osvojile srebrno državno priznanje, za nagrado pa
so prejele tudi enodnevni izlet v Bratislavo.

estitam za lep uspeh.

Osnovna šola Vojnik ima talent - Barbara Ojsteršek Bliznac
Po nekaj letih smo na naši šoli ponovno pripravili prireditev za vse tiste, ki so želeli pokazati svoje talente.
Na prireditvi »Osnovna šola Vojnik ima talent«, ki je potekala konec maja, so se predstavili u enci nižje in
višje stopnje s centralne šole in njenih podružnic. Vsi nastopajo i so pokazali mnoge talente, od pevskih,
glasbenih do plesnih, poleg tega pa veliko mero poguma, saj so nastopili pred veliko množico
obiskovalcev, ki je prišla vzpodbujat svoje favorite. V ožji izbor najboljših, ki ga je dolo ila strokovna
komisija, so se uvrstile štiri najboljše to ke, med katerimi pa je o kon nem zmagovalcu odlo ila publika.
Tako je publika odlo ila, da si zmago za najve ji talent zasluži glasbeno-pevska skupina Mikati s POŠ
Socka.
Vsem nastopajo im še enkrat estitamo za uspešno izvedene nastope!



DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV

Obisk starega mestnega jedra in Pokrajinskega muzeja Celje - Petra Ofentavšek

Petošolci iz Nove Cerkve smo se skupaj z u enci iz Socke in Šmartnega odpravili raziskovat staro mestno
jedro v Celje, ki nas vedno navduši. Ogledali smo si ostanke obzidja in spomenike, obiskali Pokrajinski
muzej in lansko leto odprto originalno cesto iz rimskega obdobja, ki se nahaja po Trgom celjskih knezov pri
ob inski stavbi. Najbolj nas je navdušila retrospektivna razstava o svetovni popotnici Almi Karlin.

Drugošolci v Velenju – Suzana Jelenski Napotnik

V etrtek, 27. maja 2010, smo se drugošolci odpravili na ekskurzijo v Velenje. Ogledali smo si velenjski
grad s stalnimi razstavami in ustvarjali v treh razli nih delavnicah.
Prelevili smo se v prave viteze in princeske. Izvedeli smo veliko zanimivega o življenju na gradu neko . Z
avtobusom smo zaokrožili po Šaleški dolini vse do mesta Šoštanj. V lepem vremenu smo si ogledali še
mesto Velenje, se poigrali na mestnem otroškem igriš u in ohladili s sladoledom. Bilo je pou no,
ustvarjalno, razigrano in veselo.

arovnik Grega na obisku –
Suzana Jelenski Napotnik

V petek, 4. 6. 2010, nas je obiskal
arovnik Grega in nam pripravil

odli no predstavo. Skupaj smo
arali, peli, plesali in se zabavali.

Nagrajene drugošolce, ki so bili
nagrajenci likovnega nate aja
Brihtne face, je obdaril s svojo CD-
ploš o.



Mladi lani RK – Suzana Jelenski Napotnik
V torek, 25. 5. 2010, nas je obiskala ga. Katica Pešak in nam predstavila organizacijo Rde i križ. U enci so
ji z veseljem in zanimanjem prisluhnili, v zahvalo za prejeta darila in za sprejem med mlade lane RK pa
smo ji podarili travniški šopek, ki ga je bila zelo vesela.

Nagrajenci nagradnega žrebanja Banke Celje – Suzana Jelenski Napotnik
V krožek šolske hranilnice so vklju eni u enci od drugega do petega razreda. Sodelovali so v nagradnem
žrebanju in bili nagrajeni z izletom v Celje, kjer so si ogledali Muzej novejše zgodovine, Hermanov brlog z
razstavo Kraški ov ar, se posladkali s torto in sladoledom, ustvarjali v razli nih delavnicah, se fotografirali s
Hermanom Lisjakom in se okrep ali v Mc Donaldsu. Preživeli so pou no dopoldne.

Planinski pohod na Brnico – Natalija Maži
Ste že slišali za Brnico? Mladi planinci smo komaj
do akali prve son ne žarke in prosto soboto, da
smo se lahko povzpeli nanjo. Kot ljubitelji narave
smo se na za etku poti pri letnem kopališ u Celje
opremili z vre kami za lo eno zbiranje odpadkov
in rokavicami ter se na tak na in teden dni
kasneje pridružili akciji »o istimo Slovenijo«. Vso
pot do vrha smo pridno pobirali smeti, ki jih je
nemarna loveška roka odvrgla v naravo. Najbolj
zanimivo je bilo pre kanje vise ega mostu ali
Levške brvi, saj smo se tam lahko zazibali.  Po
vzponu skozi gozd smo prišli do planinskega
doma. Po po itku, športnimi igrami ter vpisom v
planinsko knjižico smo se utrujeni vrnili v celjski
mestni park.

Obisk akademske slikarke - Ida Grobelnik

Na pobudo gospoda Otona Samca smo
sodelovali na mednarodnem likovnem nate aju,
ki ga je organizirala akademska slikarka iz
Tur ije, ga. Mizyal Karabiber N.. Zelo smo bili
presene eni, ko nas je 5. maja letos obiskala in
vsem sodelujo im izro ila zahvale za
sodelovanje. Vid Pikelj in Jerneja erenak pa sta
prejela diplomi, saj sta njuni risbi bili nagrajeni.

Posaditev potomke stare trte – Ida Grobelnik
16. maja letos so v Novi Cerkvi posadili staro trto z mariborskega Lenta, ki šteje preko 400 let in je vpisana
v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov. Dogodek so poleg mnogih sodelujo ih s kulturnim program
popestrili tudi naši šolarji.

Ob tednu prijaznosti – Ida Grobelnik
24. maja 2010 smo skupaj s plesno skupino iz šole Vojnik poskrbeli za prisr en sprejem gospe Štefke
Ku an, ki je bila gostja Osrednje knjižnice v Vojniku.



DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA

Zeliš ni vrt  – Maja Kova

V lanskem letu smo s starši uredili zeliš ni vrt. V mesecu maju letos, ko so se za eli lepi in topli dnevi, pa

smo ta zeliš ni vrt zopet zasadili. Nanj smo posadili kamilice, pehtran, meliso, meto, citronko, sivko, lovor,

rožmarin, drobnjak, origano, timijan in ananasov žajbelj. V veliko pomo  nam je bila letos gospa Tatjana

Zupanek, za kar se ji lepo zahvaljujemo. Za vrt bomo vestno skrbeli in ga  sproti urejali ter si pripravili

zdravilne aje za hladne zimske dni.

Tekmovanje Ra unanje je igra - Maja Kova

Kot vsako leto smo tudi letos tekmovali v ra unanju. Tekmovali so vsi u enci naše šole.  Vsi u enci prvega

razreda so dobili priznanje za sodelovanje na tekmovanju. V drugem razredu je zlato priznanje Ra unanje

je igra usvojila Maja Sivka, v tretjem Filip Horvat, v etrtem Jernej Oblonšek in Tadej Opr kal, v petem pa

Karin Rajh in Žak Mihael Pesan.

Ekskurzija 3. razreda – Maja Kova

enci tretjega razreda so odšli na zaklju no ekskurzijo v Rogatec. Tam so obiskali Muzej na prostem.

Ustvarjali so v štirih delavnicah: hodili na hoduljah, pekli kruh, izdelali ljudsko glasbilo nunalce in si ogledali

delo kova a. Po delavnicah so se sprehodili po muzeju, si ogledali vse hiše in se pogovarjali o življenju

neko . V tem asu je gospodinja že spekla kruhke, ki so jih z veseljem pomalicali. Moram priznati, da so

bili odli ni.

Nato smo se z u enci odpravili v gostiš e Grunt na kosilo in igro na igralih, ob koncu izleta pa še na

sladoled v Rogaško Slatino. Preživeli smo lep dan.



DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Obiskali smo staro kme ko hišo – Marjana Pikelj
Z u enci 1. 2. in 3. razreda smo  se odpravili  na
ogled  naše krajevne   znamenitosti  - stare  kme ke
hiše na  Brezovi. Hiša  ima  astitljivih 300 let in  je še
vedno  krita s slamo. V njej  smo  si  ogledali
prostore, rno  kuhinjo, pohištvo  ter gospodinjske
pripomo ke,  ki  jih  je neko   uporabljala  gospodinja
te  hiše.   Otroci  so  se  tako lahko  neposredno
seznanili  z  življenjem  v  takem  domu  neko .

Planinski pohod na Okrešelj – Mojca Podjavoršek
V soboto, 22. 5. 2010, smo se mladi planinci naše šole
odpravili na planinski izlet na Okrešelj. Z avtobusom smo
se odpeljali do Logarske doline, kjer smo si nadeli
nahrbtnike in se podali na pot. Kmalu smo prispeli do
slapa Rinke. Nato pa nas je pot vodila po lepi, a za nas
kar zahtevni poti. Na sre o smo zraven imeli dovolj
izkušenih planincev, ki so nam pomagali in skrbeli, da smo se po utili varne. Za to se jim lepo
zahvaljujemo. Po uri in pol smo prispeli na Frischaufov dom na Okrešlju. Tam smo se odpo ili, se pogreli
ob topli pe i in se najedli. Naš vodi  nam je pokazal smeri neba, povedal, kateri vrhovi nas obkrožajo in
nam razkazal postajo ži nice. Na poti nazaj smo se ustavili še pri spominskem kamnu, kjer smo se z
minuto molka spomnili planincev, ki so v teh gorah izgubili življenje. Sledil je najzabavnejši del dneva, in
sicer kepanje sredi maja.  Na poti v dolino smo se še odžejali pri izviru Savinje. Zelo zadovoljni smo se
vrnili v Celje, kjer so nas akali starši.

Planinski pohod na Bo  – Mojca Podjavoršek

Na toplo sobotno jutro, 12. 6. 2010, smo se planinci POŠ Šmartno v Rožni dolini odpravili na zadnji
planinski pohod v tem šolskem letu. Odlo ili smo se obiskati planinski dom na Bo u. Zjutraj smo se zbrali
na železniški postaji v Celju, od koder smo se z vlakom peljali do Polj an. Pot smo nadaljevali do Zgornjih
Polj an in do vznožja Bo a. Pred vzponom smo se še dobro okrep ali in se navdušeno podali na pot.
Vreme je bilo toplo, zato smo hodili po gozdu, kjer smo spoznavali tudi drevesne vrste. Hodili smo namre
po gozdni u ni poti. Ko smo prispeli do planinskega doma, smo se najprej malo spo ili, nato pa nam je
gospa Natalija Maži  priskrbela okusno malico, za kar se ji lepo zahvaljujemo. Nato smo imeli še nekaj
prostega asa za igro. as je kar prehitro minil in morali smo se po asi odpraviti nazaj. Pot je bila na
nekaterih mestih kar zahtevna, vendar smo jo vsi uspešno premagali, saj smo si že pridobili nekaj izkušenj.
Tudi domov smo se peljali z vlakom, kar je bila lepa izkušnja, saj so se nekateri z njim peljali prvi .

Nagrada za iste zobke – Monika Dimec

enci 2. razreda so zmagali na tekmovanju isti zobki ob zdravi prehrani. Prejeli so priznanje in prakti na
darila. Za nagrado so si ogledali glasbeno predstavo o zaj ku. Zabavni program je  vodila pevka Alenka
Kolman.



ni uspeh na 2. redovalni konferenci – pred popravnimi izpiti – Majda Jelen

Razredna stopnja

Razred Število otrok Število pozitivnih ni uspeh (%)
1. a 19 19 100 (opisno)
1. b 19 19 100 (opisno)
2. a 25 24 96 (opisno)
2. b 25 25 100 (opisno)
3. a 23 22 96 (opisno)
3. b 22 22 100 (opisno)
4. a 18 18 100
4. b 21 21 100
4. c 20 19 95
5. a 22 22 100
5. b 21 21 100
SKUPAJ 235 232 98,7

Predmetna stopnja

Razred Število otrok Število pozitivnih ni uspeh (%)
6. a 26 26 100
6. b 28 28 100
6. c 28 28 100
7. a 25 24 96
7. b 23 22 96
7. c 24 24 100
8. a 21 18 85,7
8. b 22 20 91
8. c 27 25 93
9. a 23 23 100
9. b 23 23 100
9. c 23 22 95,7
SKUPAJ 293 283 96,6

PODRUŽNI NE ŠOLE

POŠ - ŠMARTNO

Razred Število otrok Število pozitivnih ni uspeh (%)
1. razred 9 9 100 (opisno)
2. razred 11 11 100 (opisno)
3. razred 2 2 100 (opisno)
4. razred 6 6 100
5. razred 10 10 100
SKUPAJ 38 38 100



POŠ – NOVA CERKEV

Razred Število otrok Število pozitivnih ni uspeh (%)
1. razred 14 14 100 (opisno)
2. razred 12 12 100 (opisno)
3. razred 10 10 100 (opisno)
4. razred 22 22 100
5. razred 13 13 100
SKUPAJ 71 71 100

POŠ - SOCKA

Razred Število otrok Število pozitivnih ni uspeh (%)
1. razred 8 8 100 (opisno)
2. razred 3 3 100 (opisno)
3. razred 6 6 100 (opisno)
4. razred 7 7 100
5. razred 5 5 100
SKUPAJ 29 29 100

ni uspeh ob koncu šolskega leta – pred popravnimi izpiti

Šola Razred Število otrok Število
pozitivnih

ni uspeh

SKUPAJ

POŠ  in RS

1. – 5. 373 370 99,2

PS 6. – 9. 293 283 96,6
SKUPAJ 666 653 98,0

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc
Ra unalniško obdelal: Jure Urani
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