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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
 
Za nami so počitnice. Prepričani smo, da ste jih preživeli lepo in si nabrali dovolj moči za novo šolsko leto.  
 
Rudi Kerševan je zapisal: »Kdor se zaveda, kako hitro mineva čas, ne vzdihuje za njim, ker misli na čas, ki je 
pred njim.« 
 
Pred nami in vami so velike želje, visoki cilji. Skupaj jih bomo gotovo uresničili. 
  
Kaj vse smo postorili v prvem mesecu našega druženja, si preberite v tej številki Vojča. 
 
 
 
Matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
 
V torek  popoldan,  16. 9. 2014,  je na matični šoli potekala prva 
matematična delavnica za učence od 4. do 9. razreda.  63 učencev se 
je v posameznih skupinah seznanilo z izbranimi vsebinami s področja 
logike in z miselnimi igrami. Delo so vodili in usmerjali Metka Klinc, 
Jure Štokovnik, Petra Strnad, Vilma Ošlak in Leonida Godec Starček. 
Učenci so bili izredno zainteresirani in so uspešno strli precej logičnih 
problemov.  Presenečeni in počaščeni smo bili, da nas je med delom 
obiskal visoki gost, Petr Voznica, veleposlanik Češke republike v 
Sloveniji,  s soprogo, ki se je mudil na obisku v občini Vojnik. 
                                                                                                                               
 
1. tehniški dan za devetošolce  - Petra Strnad 
 
V četrtek, 18. 9. 2014, so imeli devetošolci prvi tehniški dan na . Obiskali so medpodjetniški izobraževalni center 
v Velenju (MIC), kjer so ob pomoči profesorjev Srednješolskega centra v Velenju spoznavali osnove 
računalniškega programiranja, robotike in  praktičnega dela v elektro delavnici. Najzanimivejši del tehniškega 
dne je bil v delavnici, kjer so spoznavali zakonitosti elektrotehnike. Bilo je veliko smeha in vriska, ko jih je 
profesor pregovoril, da so učenci sklenili krog in je skozi njih spustil električni tok z nizko napetostjo. 
 
Sestanek  Sveta staršev – Aleš Kolšek 

V ponedeljek, 29. septembra 2014, je v zbornici OŠ Vojnik potekal prvi sestanek Sveta staršev v tem šolskem 
letu, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov. Za predsednika Sveta staršev v tem šolskem letu so prisotni soglasno 
izvolili go. Mojco Čerenak, za podpredsednika pa g. Arnolda Ledla. Zapisnike vseh sestankov si lahko preberete 
na spletni strani OŠ Vojnik v rubriki Organi šole - Svet staršev. 
 
 
1. športni dan za učence predmetne stopnje – Robert Suholežnik 
 
Ob koncu meseca septembra je bil organiziran atletski mnogoboj za predmetno stopnjo. Otroci so tekmovali v 
metanju vorteksa, troskoku, šprintu, skoku v višino in štafeti. V prelepem jesenskem vremenu so vsi pokazali 
veliko mero borbenosti in dosegli lepe rezultate. Rezultate si lahko učenci  pogledajo na oglasni deski ali pri 
pedagogih športa. 
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Področno ekipno tekmovanje v atletiki – Urh Poteko 
 
Naša šola se je 24. 9. 2014 udeležila področnega ekipnega tekmovanja v atletiki. Učenke in učenci so se dobro 
borili in zastopali šolo, kar je bilo razvidno tudi po končnih rezultatih. Učenci osvojili 9. mesto, učenke pa odlično 
1. Mesto. S točkam, ki so jih dosegle, so se edine iz celjske regije uvrstile na državno prvenstvo, ki bo 8. 10. 2014 
potekalo v Slovenj Gradcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Športni dan na razredni stopnji – Urh Poteko 
 
26. 9. 2014 smo na šoli izpeljali prvi športni dan za učence 
razredne stopnje. Tema je bila kakor vsako leto tudi tokrat 
atletika. Učenci so tekmovali v skoku v višino, skoku v daljino, 
metu žogice v cilj, metu vortexa in teku čez ovire. Prvi razredi 
so spoznali nove discipline, ostali pa so nadgradili svoja znanja 
in izboljšali osebne rekorde.  

 
 
Roditeljski sestanki – Mojca Guček 
 
V torek, 9. 9. 2014, so na naši šoli potekali roditeljski sestanki najprej za razredno, nato pa še za predmetno 
stopnjo. Pričeli so se v jedilnici šole in bili namenjeni prenosu nekaterih ključnih informacij vsem staršem, 
nadaljevali pa so se po posameznih razredih. 
Ob pričetku sestankov je starše najprej nagovorila ravnateljica ga. Olga Kovač in jim predstavila šolski koledar ter 
izpostavila novosti letošnjega šolskega leta. 
Besedo je nato predala ge. Poloni Bastič, ki je predstavila šolsko prehrano (z vsemi specifikami, vključujoč 
alergije in diete)  in način odjave šolske prehrane. Omenila je tudi šolske projekte s področja šolske prehrane. 
Šolska pedagoginja ga. Mojca Guček je predstavila šolski projekt »Šola za starše«, ki bo v letošnjem šolskem letu 
ponujal tri predavanja za starše, hkrati pa bodo z enakimi temami seznanjeni tudi učenci v obliki delavnic na 
razrednih urah. Seznanila jih je tudi z vsebino prvega predavanja, ki bo potekalo 4. 12. 2014 ob 17.00 uri v 
jedilnici šole. S strokovnega vidika bo predstavljen pomen opravljanja domačih nalog z vidika celostnega razvoja 
posameznika in njihov pomen pri vključevanju staršev v vzgojno izobraževalni proces. Starši se bodo lahko 
vključili še na predavanje, ki bo potekalo 8. 1. 2015 na temo »Varna uporaba interneta«. Staršem bodo 
predavatelji predstavili vse sodobne pasti interneta in predstavljeni bodo napotki za varno uporabo le-tega. 
Hkrati bodo šestošolcem v obliki delavnic predstavljene oblike varne uporabe interneta. 5. 3. 2015 pa bomo v 
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goste povabili go. Danajo Lorenčič, diplomirano sociologinjo, kolumnistko (Sensa), ki nam bo predstavila 
problematiko motenj hranjenja s strokovnega in z osebnega vidika.  
Predstavljene bodo tri oblike motenj hranjenja (anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje). Poudarek bo 
predvsem na anoreksiji, o kateri je predavateljica napisala knjigo z naslovom »Ana v meni«, ki je izšla meseca 
maja pri Mladinski knjigi. Knjiga govori o njenem boju z anoreksijo, razkriva uničujoče posledice anoreksije in 
podaja predloge, kako se je mogoče z njo spopasti.  
Na predavanju bo govorila o prepoznavanju simptomov, ki lahko vodijo do motenj hranjenja in o odkrivanju 
vzrokov. Pozornost bo namenila tudi napotkom za pomoč osebam z motnjami hranjenja.  
Namen predavanja je pokazati, da so motnje hranjenja resen problem tudi v Sloveniji, zato je o tem smiselno 
spregovoriti. Prav tako je namen predavanja osebam z motnjami hranjenja pokazati, da niso osamljene in da se 
te težave ne rabijo sramovati, hkrati pa jih osvestiti z načini, kako se s to težavo soočiti in jo odpraviti. Prav tako 
je namen predavanja z oblikami pomoči in z možnostmi okrevanja seznaniti svojce in strokovne službe.  
Ga. Danaja Lorenčič bo predavala tudi generaciji učencev osmih in devetih razredov. 
Ob koncu roditeljskega sestanka so bili predstavljeni vsi projekte, ki jih bomo na šoli izvajali v letošnjem šolskem 
let. Predstavila jih je ga. Tatjana Hedžet. 
Ob koncu skupnega dela roditeljskega sestanka za razredno oz. predmetno stopnjo so starši odšli še po razredih, 
kjer so jim razredniki in sorazredniki predstavili način dela v posameznih razredih. 
 
 
Projekt  Mirno morje – Nataša Potočnik 
 

Letos je projekt potekal že dvajsetič. 
Naša šola v njem sodeluje že sedem let, 
slovenski udeleženci pa že devetič.  
Letošnji udeleženci iz OŠ Vojnik so bili:  
Hana Žerjav, David Kramaršek, Jernej 
Legvart in spremljevalka Nataša 
Potočnik. 
Z avtobusom smo se odpeljali v marino 
Kaštel pri Splitu, tam smo se vkrcali na 
jadrnico Gib sea 43 Johnny boy skupaj z 
učenci iz Slovenskih  Konjic in njihovo 
spremljevalko Renato Kerovec ter 
našim skiperjem Tomažem Bračkom. Iz 
Slovenije je sodelovalo približno 150 
otrok in spremljevalcev, iz ostalih 
držav-Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Bosne 

in Srbije pa še okoli 800. Teden dni, in sicer od 13. do 20. 9. 2014, smo se družili v različnih marinah Dalmacije 
(Rogoznica, Šolta-Maslenica, Kaštel, Brač-Milna), se udeleževali raznih aktivnosti, kot so igre, disco, risanje 
zastav, modna revija, pevski nastop in še kaj. Preostali čas smo namenili plavanju, kuhanju, ogledom mest, 
lovljenju rib in medsebojnemu spoznavanju. 
Jadrnica je zelo majhen in omejen prostor, zato bivanje na njej zahteva veliko mero tolerance in razumevanja, 
seveda pa smo morali skrbeti še za red in čistočo tega prostora. Na naši jadrnici nas je bilo deset, štirje fantje, tri 
dekleta, dve spremljevalki in skiper. Sedem dni smo na njej spali, kuhali, se družili in seveda jadrali. Vsak izmed 
nas se je naučil nekaj novega, fantje predvsem veščin jadranja, dekleta pa kuhanja. Seveda smo vloge brez težav 
tudi zamenjali. Vsi so bili navdušeni in vedno pripravljeni pomagati in postoriti kaj. 
Želim, da bi več otrok lahko doživelo vse to, kar smo doživeli in izkusili mi, zato se najlepše zahvaljujem vsem 
donatorjem, ki nam že vrsto let pomagajo finančno  in materialno. Hvala gospe Mileni Ravnjak - Arami, gospe 
Bojani Volovlek - Duseti, gospe Branki Dečman - Banka Celje, gospe Urški Mužar - Občina Vojnik, gospe Železnik 
Marjeti - Mlekarna Celeia, gospodu Stanku Kolarju - Lions klub Konjice,  gospodu Andreju Fegešu - Fegy, gospodu 
Dejanu Muleju - Vulkanizerstvo Mulej in gospodu  Rexhaj Hysenu - Aldeks.  Zahvaljujem se tudi gospe Olgi Kovač 
za podporo in razumevanje. 
 
Slike in utrinke si lahko ogledate na spletni strani OŠ Vojnik - projekt Mirno morje. 
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Zbiralna akcija odpadnega papirja - Rebeka Žagar 
 
Z akcijo zbiranja odpadnega papirja želimo ozaveščati učence, zaposlene in širšo okolico o tem, kako pomembno 
je varovati okolje in naravo, hkrati pa tudi spodbujamo in razvijamo čut za skupno dobro. Sredstva, zbrana v 
okviru akcij, so namenjena pomoči potrebnim.  
V tem šolskem letu je prva zbiralna akcija odpadnega papirja potekala v mesecu septembru. 
Zbrali smo 4985 kg papirja.  
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali. 
 

                                 
 
 
Tekmovanje  Male sive celice - Rebeka Žagar 
 
V letošnjem šolskem letu smo se odločili sodelovati v kvizu Male sive celice. Na šoli smo izvedli predtekmovanje, 
da smo tako dobili dve najboljši ekipi, ki sta se pripravljali na regijsko predtekmovanje in potegovali za uvrstitev 
v televizijsko oddajo. 
23. septembra 2014 so se učenci udeležili regijskega predtekmovanja Male sive celice, ki je potekalo na OŠ Kozje 
v Kozjem. Sodelovali sta dve tričlanski ekipi, ki sta najprej reševali pisni test, nato pa se je osem najboljših 
pomerilo še v ustnem delu. 
Na predtekmovanju je sodelovalo 47. ekip. Naši ekipi sta dosegli naslednje rezultate: 
 
1. ekipa 7. a: Jakob Ban, Jaka Samec in Kamil Wahibi (9. mesto); 
2. ekipa 7. c: Eva Potočnik, Tadeja Pogladič in Žiga Matjaž (12. mesto). 
 
Izkazali so se odlično, za kar jim iskreno čestitamo. 
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Zaključek projekta Comenius – Gregor Rojc 
 
V mesecu septembru smo zaključili z dve leti trajajočim mednarodnim projektom 
Comenius z naslovom Traditions, the Power of Knowledge. V sklopu tega, za našo 
šolo do sedaj največjega in najdlje trajajočega mednarodnega projekta, ki je 
vključeval učitelje in učence, so številni otroci in nekateri učitelji obiskali 4 tuje 
države (Češka, Slovaška, Poljska, Turčija), izpolnili cel kup projektnih obveznosti, 
zvesto zastopali barve naše šole in države ter izpilili svoje znanje angleškega jezika, 
ki je bil osrednji jezik projekta. Projekt sta vodila gospa Simona Šarlah in gospod 
Gregor Rojc.  
 
Naravoslovni tabor – Tatjana Hedžet   
  
Naravoslovni tabor je potekal 26. in 27. septembra na POŠ v Socki. 
Dvodnevni tabor  je potekal že 4. šolsko leto. Organiziramo ga za učence petih in šestih razred OŠ Vojnik ter vseh 
treh podružničnih šol. Tokrat se ga je udeležilo 28 učencev. 
Poseben poudarek je na spoznavanju življenjske pestrosti izbranega naravnega ekosistema- gozda, pri katerem 
nam ga pomagajo spoznavati gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje.  
Delo v taboru temelji na učenju preko doživljanja narave, pridobivanju novih izkušenj in spoznavanju novih 
stvari. Temeljno vodilo naravoslovnega tabora je aktivno učenje ob stiku z naravo, ki daje učencu občutek 
varnosti in mu seveda omogoča, da pusti domišljiji prosto pot.  
Tudi letos smo zvečer zakurili ogenj, pekli kostanj in jabolka, pogledovali v nebo, ustvarjali iz naravnih materialov 
ter pripravili razstavo in program za starše.. 
Posebna zahvala vsem krajanom, ki so pomagali pri izvedbi. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI                
                                                                                
 
Prvi  šolski dan – Marjana Pikelj 
Počitnice so prav hitro minile in že je bil tu 1. september, začetek novega šolskega leta  tudi  za devet prvošolcev, 
ki so začeli obiskovati  našo šolo.  Veseli  so  skupaj s starši prišli  v učilnico, kjer  smo jih z vzgojiteljico go. Jelko 
Kralj in pomočnico ravnateljice go. Natašo Čerenak  po uvodnem 
pozdravu, predstavitvi in plesu sprejeli v šolsko skupnost.  Naše 
prvo skupno  druženje pa smo zaključili s posladkom in sokom,  
starši pa so ta dan  dobili  tudi  kar nekaj  informacij  glede  
organizacije  šolskega dela. 
 
 
Športni  dan – Marjana Pikelj 
 
Učenci  od  1. do 3. razreda  so   se  na prvem  športnem   dnevu 
pomerili  v   atletiki. Preizkusili so  se v skoku v daljino, metu  
žogice v cilj in v teku. Tokrat  so  tekli kros na bližnjem 
razgibanem travnatem pobočju in tako pokazali svojo  
vzdržljivost. Kar hitro pa smo  ugotovili,  da se bomo  morali  tudi v prihodnje  še  večkrat   pomeriti v teku.  
 

 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
 
 
 
Prvi šolski dan - Sabina Penič 
 
V Novi Cerkvi smo se prvega septembra razveselili 12 
prvošolcev. Prvi šolski dan smo jih skupaj s starši povabili v 
našo podružnično šolo z željo, da bi vtisi tega dne še dolgo 
ostali v njihovih srcih. S prijazno besedo ravnateljice gospe 
Olge Kovač in vodjo naše podružnice gospo Ido Grobelnik 
smo prvošolce svečano sprejeli v našo šolsko skupnost, z 
vpihom svečk pa si zaželeli, da bi v tem šolskem letu 
uresničili naša pričakovanja. 
 

 
 
Varno v novo šolsko leto – Ida Grobelnik 
 
V spremstvu policista smo v prvem tednu novega šolskega 
leta prehodili in pregledali varne šolske poti. Zavedamo se, 
da je otrok enakovreden udeleženec v prometu, vendar pa 
najmanj izkušen. Naj se prometna vzgoja začne že s prvimi 
koraki, vsi pa bodimo najboljši vzor otrokom. 
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Tetka Jesen - Ida Grobelnik 
 
Tetka Jesen nas je letos obiskala 23. septembra.  Pri nas je bila razkuštrana, pokrita z 
listjem, ličjem in plodovi. V šolskem parku nam je pustila dve klopci, ki sta darilo KS 
Nova Cerkev in Občine Vojnik. Hvala. 
 
 
Športni dan - Petra Ofentavšek 
 
Naš prvi športni dan je bil pohod na Šmartinsko jezero. V lepem in sončnem jutru smo se 19. septembra najprej 
povzpeli čez Rožni vrh, malo pomalicali in se nato odpravili naprej do Šmartnega v Rožni dolini. Pohod je bil 
prijeten, morda malo naporen za prvošolčke, ki so se prvič podali na tako dolgo pot. Tega pa seveda niso 
pokazali, saj so bili na čelu pohodnikov. Trud je bil  poplačan  s čudovitim pogledom na  jezero. Sprehodili smo se 
ob jezeru in šli po plavajoči brvi na drugo stran, kjer nas je čakal prevoz nazaj. 
 

           
 
Srečanje starejših krajanov  – Damjana Ferlic   

V soboto, 13. septembra 2014, so učenci folklorne 
skupine naše šole nastopili na srečanju starejših 
krajanov v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  
Veseli smo bili, da nam je v zelo kratkem času 
uspelo pripraviti splet z naslovom Ob bistrem 
potoku je mlin.  Ker je ljudski ples najlepši takrat, 
kadar je spremljan s harmoniko, nam je z veseljem 
raztegnil meh g. Tine Lesjak, kateremu se še enkrat 
iskreno zahvaljujemo.  

 
Zaključna prireditev dobrodelne kiparske delavnice  –  
Damjana Ferlic 

V četrtek, 25. septembra, je v Sorževem mlinu ob 
kulturnem programu nastopila otroška  folklorna skupina  
ob spremljavi g. Tineta Lesjaka. Zaplesala je ob zaključku 
prireditve dobrodelne kiparske delavnice, ki je nosila naslov 
Prijaznost ujeta v glino.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Prvi šolski dan – Maja Kovačič 
 
Prvi september je za nekatere otroke prav poseben dan, 
saj je to njihov čisto prvi prvi šolski dan.  
V šolo v Socki je letos prišlo šest prvošolcev. Pričakali so 
jih vsi učenci naše podružnice in jih toplo sprejeli s 
pesmijo. Pozdravile so jih še učiteljice Maja, Suzana in 
Mojca. Skupaj smo jih sprejeli v šolsko skupnost OŠ Vojnik 
in jim podarili darilca ob vstopu v šolo. Dobili so rumene 
rutice, da bodo v prometu dobro vidni, igrački Lili in 
Bineta, knjigo Zdravljica in kapico s šolskim logotipom. 
Ogledali so si lutkovno igrico Lili in Bine gresta v šolo in se 
na koncu posladkali s slastno tortico. 
 

 
 
Nastop za starejše krajane – Lidija Vrečko 
 
V soboto, 13. 9. 2014, so učenci naše podružnice nastopili na srečanju starejših občanov v večnamenski dvorani 
v Novi Cerkvi.  Z otroškim folklornim plesom smo se za nekaj trenutkov povrnili v preteklost. Otroci so zaplesali 
in s flavticami spremljali pesem Abraham ima 7 sinov, špic-polko in kolo. Po nastopu so prireditelji poskrbeli, da 
nihče od otrok ni odšel domov s praznim želodčkom. Za vso prijaznost in ustrežljivost se jim iskreno 
zahvaljujemo. 
 
Športni dan – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V ponedeljek, 29. 9. 2014,  smo imeli učenci 1., 2. in 3. razreda športni dan.  –  Preizkusili smo se v atletiki, in 
sicer v skoku v daljino z mesta, v skoku v višino z zaletom, teku na 60m  in 600 metrov ter metu žogice. Najbolj 
smo uživali pri skoku v višino z zaletom,  saj je pristanek na debeli blazini prav udoben. 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Pred vami je jesenska številka šolskega časopisa. O mnogih tekmovanjih, srečanjih, nastopih, 
dejavnostih, jesenskih pohodih, nasmejanih otroških obrazih ob pečenem kostanju in še čem vam 
poročamo v njem. Pa prijetno branje vam želimo.  
 
Dobrodelna prireditev v City centru Celje – Simona Šarlah 
 
V nedeljo, 5. oktobra 2014, smo predstavniki OŠ Vojnik odšli na dobrodelno prireditev, ki je med 11. in 13. 
uro potekala v celjskem nakupovalnem centru City center. Barve naše šole so predstavljali tisti učenci, ki 
so se prijavili na volitve v šolski parlament. Rdeča nit celotne prireditve je bila, poleg dobrodelnosti, 
pokazati, da ni pomembno, koliko smo stari, od kod prihajamo in kam gremo, kakšno je naše versko 
prepričanje, barva kože ali naša politična usmerjenost. Zbrali smo se z namenom, da se povežemo v krog 
prijateljstva, ki simbolično predstavlja združevanje in druženje ljudi, iskanje bližine z roko v roki in to, da 
smo s svojimi dejanji družbeno odgovorni. 
V rdečih šolskih majicah smo predstavljali del slovenske zastave. Po najavi edine osnovne šole, ki se je 
odzvala vabilu in hkrati najbolj številčne skupine (poleg mentorjev Simone Šarlah, Rebeke Žagar in Grega 
Rojca se je prireditve udeležilo še 21 učencev naše šole), smo se postavili v krog prijateljstva, ki se je 
sklenil v celotnem nakupovalnem centru. Po dvigu sklenjenih rok smo se odpravili v osrednji prostor, kjer 
nas je čakal raper Zlatko in učenci so skupaj z njim (v formaciji srca) zapeli pesem. Vsak od udeležencev je 
za Zvezo društev za cerebralno paralizo Sonček daroval simboličen 1 €, ki ga je nakupovalni center kasneje 
podvojil.  

Na koncu prireditve smo se odpravili na streho City 
centra, kjer smo razvili ogromno slovensko zastavo in 
zopet formirali srce, iz katerega smo mahali z manjšimi 
slovenskimi zastavicami. Sledil je posnetek iz zraka. 
Skupaj s starši naših učencev smo se udeležili še 
pogostitve, kjer so nam postregli z 28-metrskim 
jabolčnim zavitkom. 
Domov smo odšli zadovoljni in srečni, saj smo imeli 
čast, da se pridružimo eni veliki dobrodelni »družini«, ki 
ji ni vseeno za sočloveka in je prepričana, da nas 
drugačnost bogati. 
 
 
 

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak                                         
 
V sredo, 8. oktobra,   so imeli učenci šestih in sedmih razredov tehniški dan na temo promet. Zanje je imel 
policist gospod Aleš Štorman s pomočjo še dveh svojih sodelavcev predavanje v jedilnici šole. Tukaj so 
učenci lahko videli kar nekaj pripomočkov, ki jih policisti uporabljajo pri svojem delu. Policisti so jih 
opozorili tudi na pomen uporabe čelade pri vožnji s kolesom ter kako lahko sami prispevajo s svojim 
primernim obnašanjem k še večji varnosti v prometu. Spregovorili pa so tudi o vožnji z motornim kolesom 
ter o tem, kako nevarno je uživanje drog. Sledilo je delo v delavnicah. Šestošolci so izdelovali prometne 
znake iz papirja, reševali pole za kolesarski izpit in risali geometrijske like s pomočjo geometrijskega 
orodja. Sedmošolci pa so izdelovali prometne znake iz lesa in ponazarjali podatke s pomočjo točkovnega, 
stolpčnega in krožnega diagrama.  
 
V četrtek, 9. oktobra, so imeli tehniški dan osmošolci, in sicer na temo ločeno zbiranje  odpadkov.  Obiskali 
so podjetje Simbio, na šoli pa je gospa Janja Čuvan  pripravila s pomočjo dijakov Srednje gradbene šole 
delavnico, kjer so slišali nekaj o ločenem zbiranju odpadkov in jih tudi sami ločevali. 
Pri teh tehniških dnevih smo učencem omogočili, da so lahko tudi praktično delali in razvijali svoje ročne 
spretnosti. 
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Kulturni dan v 7. razredu – Ivanka Krajnc 
 
Ko je Benjamin Franklin, slavni izumitelj,  deloval kot ameriški 
veleposlanik v Franciji, je tamkajšnje razumnike pogosto 
presenetil z modro pripombo. Pri neki večerji je nekdo izrekel 
vprašanje: Kdaj si človek zasluži največje usmiljenje? Nanj so 
odgovorili vsi gostje, v spominu pa se je ohranil le odgovor B. 
Franklina: Če je osamljen na deževen dan in ne zna brati.  

Branju, ki je temeljnega pomena za človeka, posvečamo na naši šoli velik poudarek. 
V 7. razredu tej tematiki namenimo kar kulturni dan z naslovom Rastem s knjigo. To je nacionalni projekt, 
v katerega je vključena večina sedmošolcev v naši državi, njegov temeljni cilj pa je motivacija za branje.  
Letos smo ga izvedli 7. oktobra, nanj pa smo se v šolski knjižnici že prej temeljito pripravili. Celo dopoldne 
smo preživeli v Celju. Dve uri smo se mudili v Osrednji knjižnici Celje. Učenci so se seznanili z dejavnostmi 
knjižnice, knjižno uganko, Slovenskim knjižnično-muzejskim MEGA kvizom, se sprehodili po različnih 
oddelkih, največji poudarek pa je bil seveda na branju. Predstavili so jim mladinskega pisatelja Slavka 
Pregla in njegovo knjigo Odprava zelenega zmaja, ki so jo vsi dobili v dar. Knjiga je uvrščena v seznam 
domačega branja, zato bo po branju doma sledila  v šoli temeljita obravnava omenjene knjige. 
Učenci so ta dan dve uri preživeli še v Muzeju novejše zgodovine Celje, kjer so si ogledali zanimivo 
razstavo o življenju v Celju, ustvarjali pa so tudi v fotografski delavnici. 
Kulturni dan je bil zanimiv in privlačen, učenci so bili nad delom navdušeni, vsi njihovi spremljevalci pa 
nanje ponosni. 
  
Tehniški dan za devetošolce – Vilma Ošlak 
 
21. oktobra  smo za učence devetih razredov izvedli drugi tehniški dan. Učenci so si  pod vodstvom 
policistov ogledali Policijsko postajo Celje. Peljali so jih v prostore za pridržanje, jim razkazali operativno 
komunikacijski center, intervencijska vozila in povedali nekaj o njihovi kazenski odgovornosti. Nato pa so 
obiskali še  Šolski center Celje, kjer so za njih pripravili različne delavnice na temo karierne orientacije in 
jim razkazali šolske prostore. 
Na tem tehniškem dnevu so devetošolci imeli možnost spoznati kar nekaj izobraževalnih programov, ki jih 
ponuja Šolski center Celje. Prav tako pa so spoznali tudi delo policistov. 
                                                                                     
Prvi šolski dan – Urška Agrež 
 
1. 9. 2014 je Osnovna  šola Vojnik odprla vrata za 
prvošolce. Ob 15 uri so se ti skupaj s starši radovedni,  
pogumni  in polni pričakovanj zbrali v šolski avli. Sprejele 
so jih njihove učiteljice, vzgojiteljici , ravnateljica in 
pomočnica ravnateljice . Četrtošolci so jim pripravili 
predstavo o pikapolonici, ki se je učila šteti in mnogi so 
tiho preštevali pike skupaj z njo.  Povabilo na ples so 

pogumno 
sprejeli in 
ob glasbi s svojimi gibi kuhali čokolado.  Razredni vlak jih 
je po plesu skupaj z medvedki  okrog vratu odpeljal v 
njihove učilnice, kjer so pomerili stole in mizice ter se 
posladkali s sladkim presenečenjem.  Čas je hitro minil in 
od učiteljic, vzgojiteljic ter novih in starih prijateljev so se 
poslovili s pesmico. Domov sta jih pospremila tudi njihova 
mala prijatelja Lili in Bine, ki jih bosta spremljala pri 
nabiranju znanja  v prvem razredu.  
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Planinska šola v naravi – Lidija Eler Jazbinšek 
 
Zadnje dni meseca septembra so četrtošolci OŠ  
Vojnik preživeli v Gorenju nad Zrečami, kjer je 
zanje potekala planinska šola v naravi  s 
poudarkom na naravoslovju in športnih 
dejavnostih. 
Petdnevni program je  bil zasnovan na 
medpredmetnem povezovanju s prepletanjem 
pridobivanja  znanj različnih predmetnih področij. 
Učenci so se tudi v šoli v naravi seznanjali  z 
različnimi možnostmi za pridobivanje in uporabo 
znanja, urili  sposobnost za opazovanje, 
samostojno in kritično mišljenje, odgovorno 
ravnanje do naravnega in družbenega okolja. 
Za mnoge učence je bil odhod v planinsko šolo v 
naravi prvi » samostojni«  večdnevni odhod od 
doma. 
 V času bivanja so pridobili marsikatero veščin in  
razvijali pozitiven odnos do zdravega načina 
življenja, sodelovanja, ter pridobivali socialne in 
komunikacijske spretnosti. 
Prvi preizkus spretnosti je bil za mnoge že kmalu 
po prihodu, ko  so morali preobleči vsak svojo 
posteljo.  S sodelovanjem in pomočjo učiteljic in  
sostanovalcev v sobi  je vsem uspelo pripraviti 
postelje tako, da so bile primerne za spanje. 
 V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ( CŠOD) 
Gorenje  pa so   učenci prevzeli skrb tudi za 
pripravo miz ob obrokih, samostojno so poskrbeli, 
da so bile njihove sobe pometene in  pospravljene. 
Nekatere vsebine iz učnega načrta smo lahko 
uspešneje izpeljali   in s tem povečali trajnost in 

kakovost znanja tudi zaradi    uporabe 
neposrednega  naravnega  okolja, ki nam ga je 
ponujala izbrana lokacija, zato smo se že prvi dan 
odpravili do kmetije Mernik, na kateri živita babica 
in dedek našega četrtošolca  Jana. Kmetija je 
poznana po tem, da tu gojijo škotsko višavsko 
govedo, ki smo ga opazovali na paši. Jan  nam je  z 
veseljem predstavil še druge domače živali na 
kmetiji. 
Ob obisku in ogledu stare pohorske hiše so se 
učenci seznanili z življenjem nekoč, z načinom 
gradnje in uporabe  naravnih materialov, ki jih je 
ponujala neposredna okolica. 
Jesensko obarvan gozd  so učenci  izkustveno ob 
različnih igrah doživeli, razširili in  utrdili znanje   
drevesnih vrst, skupnih značilnostih in razlikah,  
poimenovali plodove, primerjali lubje… Aktivnosti 
ob vodi so bile namenjene  spoznavanju 
značilnosti tekoče vode in raziskovanju življenja v 
njej in ob njej. 
K razvijanju sposobnosti za obvladovanje telesa in 
pridobivanju novih športnih veščin  smo otroke 
motivirali z  vključevanjem k:  lokostrelstvu, 
plezanju  po plezalni steni ter pohodništvu. 
Izkušnjo pomembnosti povezovanja in uporabe 
znanja pa so učenci doživeli tudi zadnji dan,  ko so 
v orientacijskem teku  z opravljanjem nalog  
dokazali pridobljeno znanje in po uspešno 
opravljenih nalogah s skupnim sodelovanjem in 
upoštevanjem navodil  prišli na cilj. 
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34. srečanje društev Mladi gasilec na temo ''Gasilci pomagamo v naravnih nesrečah'' – Milena Jurgec 

V petek, 10. 10.,  in soboto, 11. 10. 2014, je bilo v 
Vojniku zelo živahno. Gasilska Zveza Slovenije, 
Gasilska zveza Vojnik-Dobrna in Osnovna šola 
Vojnik so organizirali 34. srečanje društev Mladi 
gasilec na temo ''Gasilci pomagamo v naravnih 
nesrečah''. Sodelovalo je 16 mlajših in 16 
starejših ekip iz cele Slovenije, kar pomeni, da je 
bilo prisotnih 96 tekmovalcev in 46 mentorjev. 
 
Leta 1980 so bila na šolah ustanovljena društva 
MLADI GASILEC, ki se vsako leto srečujejo na 
občinskem, regijskem in državnem nivoju. OŠ 
Vojnik ima DMG že od vsega začetka in je trenutno 
edino v celjski regiji. 
Za samo srečanje in tekmovanje smo najprej 
pripravili naši šolski ekipi (Hana Krušič, Tjaša 
Tržan, Alja Pekovšek – mlajša ekipa ter Teja Tržan, 
Anja Kitek in Nastja Zupanc – starejša ekipa). Samo 
tekmovanje vsebuje teoretično in praktično 
znanje: test iz požarne preventive, prve pomoči in 
poznavanja kraja, praktična vaja z vedrovko, 
praktični prikaz prve pomoči, vezanje vozlov, 
metanje vrvi v krog in izbira pravega gasilnika. Pri 
pripravi tekmovalcev za praktično znanje so 
sodelovali tudi mentorji Petra Tržan, Urška 
Jurgec,Tomaž Pekovšek in Tina Kroflič. Za 
tekmovanje je morala vsaka ekipa pripraviti spis ali 
likovni izdelek na naslovno temo.  
Za prvi dan smo pripravili sprejem gostov v 
telovadnici šole. Na otvoritvi srečanja je za 
kulturni program poskrbel Mladinski pevski zbor 
OŠ Vojnik z vodjo Emilijo Kladnik Sorčan. Prireditev 
je povezovala Tjaša Jazbinšek. Prisotne so 
pozdravili in jim zaželeli prijetno bivanje v Vojniku 
Benedikt Podergajs, Franci Petek in Olga Kovač. 
Ekipa OŠ Vojnik je dvignila tekmovalno zastavo. 
Tekmovalci so dobili navodila za delo. Najprej so 
odšli v  delavnice za učence (za mlajše: 
modelarsko – Petra Strnad, ustvarjalno – Vilma 
Ošlak, plesno - Anja Korošec; za starejše: 
ustvarjalno - Jožica Povše, plezalno – plezalno 
društvo Pajki in preventivno – Florjan Zabret) ter 
za mentorje (plesna – Milanka Kralj, tiskarska – 
Jože Žlaus in ustvarjalna – Društvo kmetic Meta).  
V vseh delavnicah je bilo zanimivo in so udeleženci 
sodelovali z velikim zadovoljstvom. 
Po kosilu so si vsi gostje pod vodstvom šestih 
vodičev Turističnega društva Vojnik ogledali 
znamenitosti Vojnika, nato pa je sledilo testiranje, 
v katerem so pokazali svoje teoretično znanje. 

Naslednja pomembna stvar je bila razdelitev 
učencev h gostiteljem, kjer so preživeli večer in 
prespali ter se po zajtrku vrnili v šolo.  
Prenočišča za 69 učencev so zagotovili starši naše 
šole in za 5 učencev starši iz OŠ Frankolovo. Vsem 
staršem oz. družinam še enkrat ISKRENA HVALA!  
Zjutraj so tekmovalci tekmovali v praktičnih 
panogah. Gasilski sodniki GZ Vojnik-Dobrna, ki so 
preverjali znanje praktičnega dela ter tehnični 
vodja so odlično pripravili tekmovalne poligone na 
igrišču pod šotorom.  
Kinološko društvo iz Celja je prikazalo prikaz 
urjenja psov. Sledilo je kosilo, ki ga je odlično 
pripravila ekipa šolske kuhinje,nato pa zaključna 
prireditev na odru RTV, ki je čakal nedeljsko 
prireditev.  
Vse ekipe so imele odlične rezultate, tri pa so si 
prislužile pokale in medalje. Med mlajšimi so bile 
najboljše ekipe šol NARODNEGA HEROJA RAJKA 
HRASTNIK 2, BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ 2 
in GORNJA RADGONA. Ekipa Vojnika je bila 13.  
Med starejšimi pa so bile najboljše ekipe šol 
ŠENTJERNEJ, GABROVKA - podružnica DOLE PRI 
LITIJI in VOJNIK. Pokale in medalje so podelili 
predsednik GZS Jošt Jakša, predsednik GZ Vojnik - 
Dobrna Benedikt Podergajs in ravnateljica Olga 
Kovač. Učenci so predstavili delo v delavnicah. 
Prireditewv sta vodila Janez Špeglič in Aljaž Amon. 
V kulturnem programu se je predstavil ansambel 
Ta pravi gasilci. Ob odlično organiziranem srečanju 
je bilo vzdušje enkratno.  
Vsekakor lahko rečemo, da je bila to prireditev, ki 
je na poseben način povezala šolo in kraj, saj nas 
je vseskozi spremljalo še prijetno sonce.  Ostali so 
lepi spomini in velika hvaležnost vsakemu, ki je 
karkoli prispeval, da je srečanje uspelo. 
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Teden otroka v OPB - Nataša Potočnik 
 
V tednu otroka smo tudi učiteljice in učitelji OPB 
popestrili popoldanske urice v oddelkih 
podaljšanega bivanja. 
7. 10. 2014 je učence prvega in drugega razreda 
obiskala gospa Eva Gologranc z reševalnim psom 
Hillom ter domačo psičko Lolo. Predstavila nam je 
delo z reševalnimi psi, pogovorili smo se o skrbi in 
negi domačih živali, nato pa 
je izvedla še nekaj trikov s 
Hillom. Lolo  smo lahko vsi 
pobožali, saj ji zelo godi 
bližina in toplina ljudi. 
Dva dni za tem so si vsi učenci 
OPB v avli ogledali risanko, 

Marcelino, kruh in vino. Naslednji dan pa so 
učitelji za šport, ki učijo v OPB, pripravili športne 
igre na travi. 
V tem tednu smo se veliko pogovarjali o otrokovih 
pravicah in dolžnostih pri nas in po svetu. 
Izkoristili smo tudi lepo vreme ter veliko časa 
preživeli zunaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Državno tekmovanje iz logike - Petra Strnad 
 
V soboto, 18. 10. 2014, je na III. OŠ v Celju 
potekalo državno tekmovanje v znanju logike. Iz 
osnovne šole Vojnik se je na tekmovanje uvrstilo 8 
tekmovalcev. Dosegli so odlične rezultate. 
Najboljša med njimi sta bila Kamil Wahibi, ki je 
dosegel zlato priznanje, in Pika Herlah, ki je 
osvojila srebrno priznanje.  Sara Božnik, Manca 

Hostnik, Tjaša Jazbinšek, Tjaša Kotnik, Adam 
Wahibi in Hana Žerjav pa so osvojili bronasto 
priznanje. 
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo, prav tako 
pa čestitke tudi mentorici gospe Leonidi Godec 
Starček, ki je tekmovalce uspešno pripravila na 
državno tekmovanje. 

 
Jesenske delavnice – Mateja Fidler 
 
V tednu otroka smo v 3. razredih naše šole izvedli jesenske delavnice. Na njih smo iz odpadnega materiala 
izdelovali mušnice, pikapolonice in pujsi pa smo ustvarjali iz čebule. Nastali so lepi izdelki, na katere smo 
bili ponosni, krasili pa so tudi naše učilnice. 

 
 
 
Poučna kmetija Razgoršek – Mateja Fidler  
 
Kako so živeli in preživljali prosti čas nekoč, so nam lepo predstavili na 
kmetiji Razgoršek v Zavrhu. 
Učenci 3. a, b in c razreda smo se učili hoditi s hoduljami. Ličkanje je 
material, iz katerega smo spletali kitke, pletli pa smo tudi košare iz šibja. 
Pokazali so nam kuhanje mila, vsak od nas pa je za spomin enega tudi 
dobil. Videli smo, kako se izdela herbarij. Pripravili so nam okusno malico, 
pri pripravi pa smo sodelovali tudi sami. 
Polni lepih vtisov in novih spoznanj smo se z avtobusom odpeljali nazaj 
proti šoli. 
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Zbiralna akcija odpadnega papirja  - Rebeka Žagar 
 
Na šoli učence čim bolj spodbujamo pri organiziranem zbiranju odpadnega 
papirja. V akcijah pridno sodelujejo učitelji in učenci, aktivno pa se vanje 
vključujejo tudi starši. Akcijo zbiranja odpadnega papirja poskušamo malo 
spodbuditi z medrazrednim tekmovanjem. Razred, ki bo do konca leta zbral 
največ odpadnega papirja, bomo nagradili. 
Z zbiranjem odpadnega papirja prispevamo k uresničevanju okoljskih ciljev 
(učinkovitemu recikliranju, varovanju naravnih virov) in zmanjševanju 
negativnih vplivov na okolje. Prav tako pa spodbujamo čut za skupno dobro, 
saj so sredstva, ki jih v okviru akcij zberemo, namenjena tistim, ki pomoč 
potrebujejo. 
Druga zbiralna akcija odpadnega papirja v šolskem letu 2014/15 je potekala v 
mesecu oktobru.  
Zbrali smo 2149 kg papirja.  
Iskreno se zahvaljujemo vsem staršem in učencem ter učiteljem, da so zbirali 
papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali. 
 
 
Dejavnosti mladinskega pevskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan 
 
Od začetka šolskega leta pa do jesenskih počitnic 
je mladinski pevski zbor izpeljal več raznovrstnih 
aktivnosti. Od 10. do 12. oktobra so bili pevci  na 
intenzivni pevski vaji v CŠOD Kurent na Ptuju. Ob 
pomoči korepetitorja Uroša Jurgca so naštudirali 
raznolik program za različne nastope skozi vse 
šolsko leto. Ob spremstvu zborovodkinje ter 
učiteljic ge. Simone Šarlah in ge. Milene Jurgec so 
preživeli naporen, a prijeten vikend, se po petju 
tudi sprostili s plesom in si ogledali znamenito 
staro mesto Ptuj. 
  

 
Že septembra se je skupina pevk predstavila 
vojniškim občinskim svetnikom in s pesmijo 
pozdravila češkega veleposlanika g. Voznico, nato 
pa sodelovala še 2.10. na otvoritvi Škodinega 
avtosalona Čepin. Naslednji nastop manjše 
zasedbe je bil tudi 12.10. na koncertu Veselih 
Štajerk, kjer so spremljali solistko Nežo Turnšek iz 
Šmartnega. 
Ves pevski zbor je sodeloval še na otvoritvi 
državnega srečanja DMG in tik pred počitnicami 
zapel pri spomeniku padlim na osrednji občinski 
komemoraciji. 
 

 
Vožnja z avtomobilčki – Mateja Fidler 
 
Teden otroka smo zaključili na igrišču, kjer smo se vozili z avtomobilčki podjetja Jumicar. 
Preden smo se odpravili na vožnjo, pa so nam izvajalci predstavili pravilo v prometu. 
Uživali smo in upamo, da se z njimi še kdaj srečamo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Teden otroka – Maja Kovačič 
 
Teden otroka smo pri nas začeli že z 2. oktobrom, ko smo se učenci 1., 2. in 3. razreda odpravili na POŠ 
Nova Cerkev, kjer smo poslušali predavanje o varnosti v prometu in se poizkusili v vožnji s pravimi 
avtomobilčki na motorni pogon. Morali smo upoštevati prometne znake in semafor. V avtu smo bili pripeti 
z varnostnim pasom in za vedno smo se naučili, da je v prometu za nas pešce najpomembnejša mirna hoja 
in opazovanje.  

Potem smo se odpravili na šolsko igrišče, kjer so 
nas čakali člani Kinološkega društva  iz Celja z 
reševalnimi psi. Kužki so bili različnih pasem in vsi 
zelo ubogljivi. Pokazali so nam različne igre, 
iskanje ponesrečencev in nagrajevanje psov za 
dobro opravljeno delo. Preživeli smo zelo zanimiv 
dan. 

 
Naslednji dan so nas obiskale članice Twirling in 
mažoretnega kluba iz Frankolovega. Dekleta so nam 
pod vodstvom svoje mentorice pokazale, kaj to 
twirling sploh je. Odplesale so ples, pokazale 
gimnastične vaje, nato pa so palice predale še v naše 
roke in nas učile najosnovnejših gibov in metov  s 
palicami. Dekleta so nadvse navdušile njihove obleke, vse nas pa njihovi dosežki in pokali. 

 
V sredo, 8. 10 2014,  smo na šoli s pomočjo PGD 
Socka izvedeli evakuacijsko vajo. Vsi smo se 
uspešno rešili iz »goreče šole«, gasilci so jo 
pogasili, nas pa zavarovali z vodno zaveso. Nato 
smo si ogledali še gasilski dom in se peljali z 
gasilskim avtomobilom. Ker smo pridno in 
pravilno odgovarjali na zastavljena vprašanja 
gasilcev, so nas nagradili z bomboni in sokom. 
Najlepša hvala vsem članom PDG Socka. 

 
Na ta dan nas je čakalo še eno presenečenje. Obiskal 
nas je gospod Špegelj, ki je za vse otroka na naši šoli 
in v vrtcu spekel kostanj. Do sitega smo se ga najedli, 
saj je bil res odličen. Gospod Špegelj, najlepša hvala.  
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V četrtek, 9. 10. 2014,  so se učenci 4. in 5. razreda 
udeležili varne vožnje podjetja Jumicar. Najprej so 
poslušali kratko predavanje na temo varnega prečkanja 
ceste in na splošno varne udeležbe v prometu. Nato pa 
so se razdelili v pare in vozili  manjša vozila po 
postavljenem poligonu na igrišču. Pozorni so morali biti 
na prometne znake in semafor ter seveda na druge 
udeležence v prometu.  
Učenci so bili s predstavijo zelo navdušeni. 

 
 V petek, 10. 10 2014,  smo imeli vsi učenci 
uživali v športu na teniškem igrišču Koprivnik v 
Socki. Gospod Žerovnik nas je naučil prvih 
udarcev s teniškim loparjem in prav vsi smo 
uspešno udarili žogico, da je poletela čez mrežo. 
Za naše prve teniške uspehe pa smo dobili še 
sladkarije. Najlepša hvala gospe Koprivnikovi, da 
smo lahko uporabljali njihovo teniško igrišče in 
gospodu Žerovniku za naše prve korake tenisa. 

 
Po vrnitvi v šolo pa smo imeli še »kino predstavo«. V 
učilnici 4. in 5. razreda smo si naredili kino in ob 
slastnih kokicah uživali v filmu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Športni dan s komemoracijo  – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V četrtek, 23. 10. 2014,  smo imeli pohod s komemoracijo na Veliko Raven. Komemoracije so se udeležili 
predstavniki  občine Vojnik,  KS Nova Cerkev in predstavniki  ZD za vrednote NOB.  Učenci  so nastopili s 
kratkim kulturnim programom.  
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 - stran letnika X.



DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Jumicar – Marjana Pikelj 
V tednu otroka smo se  z učenci v Novi  Cerkvi udeležili  preventivnega  programa Jumicar, ki ozavešča 
otroke  o pravilnem ravnanju v prometu. Otroci so najprej osvežili svoje prometno znanje, nato pa se 
preizkusili  tudi v vožnji s posebnimi,  njim prilagojenimi  avtomobili.  Nekateri so bili v vlogi voznika,  
mlajši pa kot sopotniki.  V vožnjah so  zelo uživali.    
V   drugem delu tega dopoldneva pa smo se srečali  z vodniki  reševalnih psov, ki so nam  predstavili  
kakšne veščine in spretnosti obvladajo njihovi psi  in kako nepogrešljivi so kot pomočniki  v različnih  
nesrečah.    
 
Simbioza – Marjana Pikelj  
Letošnje  leto je v mesecu oktobru v Sloveniji potekal  že četrtič zapovrstjo teden Simbioza, namenjen tudi  
športnemu  druženju otrok s starejšimi. Medse smo tako k uri športa povabili dedke in babice. Kar nekaj se 
jih je prijazno odzvalo našemu povabilu in skupaj smo preživeli razgibano in prijetno  uro, ki jo je vodil naš  
športni pedagog Urh Poteko. Čeprav nam je v začetku ure ponagajalo vreme,  smo  jo le uspešno izvedli    
in  nato  naše druženje zaključili  ob posladku in čaju v učilnicah. 
 
Spominska komemoracija ob dnevu spomina na mrtve – Marjana Pikelj 
Tako kot že vrsto let doslej smo tudi letos z učenci  pripravili spominsko komemoracijo  ob dnevu spomina  
na pokojne. Tokrat izjemoma na šolskem igrišču.  Po uvodnem govoru gdč. Dolar v imenu ZB iz Šmartnega  
so  se z recitacijami in pesmicami  poklonili spominu  tudi  učenci. 
 
Aškerčeva pot – Mojca Podjavoršek 
V soboto, 18. 10. 2014, je bil še eden toplih jesenskih dni in kot nalašč za planinski izlet. Tokrat smo se 
odpravili po Aškerčevi poti. Naše druženje smo začeli na železniški postaji v Celju, kjer smo se vkrcali na 
vlak in se odpeljali do Zidanega Mosta. Kmalu po tem, ko smo zapustili železniški postajo v Zidanem 
Mostu, smo ob cesti naleteli na tablo s potekom Aškerčeve poti. Pot nas je vodila najprej skozi gozd, 
potem pa po cesti mimo manjših krajev. V Velikem Širju smo si ogledali zunanjost cerkve, ki je še obdana z 
obzidjem. Na poti smo naredili več krajših postankov, da smo si pogasili žejo, ker pa prazne vreče ne 
stojijo pokonci, smo morali pojesti tudi kakšen sendvič. Po lepi razgibani poti smo prispeli do Aškerčeve 
domačije na Senožetih, kjer nam je prijazni lastnik razkazal tudi notranjost hiše in nam na kratko približal 
življenje in delo ljudi v časih, ko je živel pesnik, duhovnik, publicist in popotnik Anton Aškerc (1856–1912). 
Po ogledu domačije smo pot nadaljevali v Rimske Toplice, kjer smo si v parku Rimskih term ogledali 
primerke orjaških sekvoj in se sprehodili po delu Ruske steze. Tako smo spet prišli do table s potekom 
Aškerčeve poti, saj smo bili na zadnji točki. Ko smo si ogledali prehojeno pot, smo se odpravili na 
železniško postajo in se z vlakom odpeljali v Celje. Tako je bil za nami še en dobro izkoriščen del sobotnega 
dneva.  
                                                                                                    
Gasilci na obisku – Mojca Podjavoršek 
V petek, 17. 10. 2014, so nas v mescu požarne varnosti na naši šoli obiskali gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Šmartno v Rožni dolini. Pripeljali so se z gasilsko cisterno in gasilskim kombijem. Najprej 
so nam razložili, kaj vse počnejo kot gasilci, kaj je potrebno storiti, ko pride do požara in nam predstavili 
vrste uniform in delovnih oblek ter zaščitno opremo. S seboj so prinesli tudi prikupne nagrade, ki so jih 
podelili učencem, katerih likovna dela na gasilsko tematiko so bila izbrana za raztavo v Gasilskem domu 
Šmartno v Rožni dolini. Izbrani otroci so bili na nagrade zelo ponosni. Sledil je ogled in predstavitev 
gasilskih vozil in njihove opreme. Najbolj pa so otroci uživali, ko so lahko sami poprijeli za cev in škropili z 
vodo. Pika na i pa je bila demonstracija gašenja z vodnim topom. Tako kot vse zanimive stvari je tudi ta 
obisk prehitro minil. Vsem gasilcem, ki ste si vzeli čas in ste nas razveselili s svojim obiskom, se iskreno 
zahvaljujemo in upamo, da nas prihodnje leto spet obiščete. 
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Obiskali smo kmetijo Razgoršek – Monika Dimec 
Na prelep sončen dan smo tretješolci iz Šmartnega 
ter iz Vojnika obiskali kmetijo Razgoršek. Ogledali 
smo si farovško zidanico, skozi katero nas je popeljala 
ga. Helena Turnšek in nam predstavila življenje v 
starih časih. Nato smo se razdelili v skupine, kjer smo 
ustvarjali v petih delavnicah: izdelovanje koška iz 
rogoze in šibja, pletenje kitk iz ličja, zeliščna 
delavnica, izdelava naravnega mila ter hoja s 
hoduljami. 
Dobili smo tudi domačo malico, ki smo jo z veseljem 
pojedli. Preživeli smo čudovit dan. 
 
 
 
Plavalni tečaj v 3. razredu – Monika Dimec 

 
V tem mesecu so imeli tretješolci štirinajstdnevni 
obvezni plavalni tečaj, ki je tudi to leto potekal v 
dvorani Golovec. Tekom tečaja so se učenci 
prilagodili na vodo in spoznali tri plavalne 
tehnike:  prsno, kravl in hrbtno. Zadnji dan 
plavalnega tečaja pa so učenci svoje pridobljeno 
znanje predstavili staršem. Prejeli pa bodo tudi 
različna priznanja glede na svoje sposobnosti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nastop za ostarele občane naše krajevne skupnosti – Monika Dimec 
 
Zadnjo nedeljo v mesecu oktobru smo z 
gledališkim krožkom nastopili na prireditvi 
za ostarele občane naše krajevne 
skupnosti. Tokrat je prireditev potekala 
pod kozolcem pri Kosovih v Jezercah.  
Oblečeni v ljudska oblačila so otroci na 
šaljiv način zapeli in povedali nekaj ljudskih 
pesmi. Na harmoniko jih je spremljal Blaž 
Veber. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Jumicar in Kinološko društvo Celje na obisku – Ida Grobelnik 
 
Ob programu Jumicar smo 2. oktobra  otroci vseh treh podružničnih šol ponovili cestno prometna pravila 
kot pešci in kolesarji. Spoznali pa smo tudi, kako pešce in kolesarje vidi voznik, kako pomemben je 
varnostni pas, predvsem pa, da se voznik  kljub previdnosti  včasih težko odzove, če se otrok neprevidno in 
nepričakovano vključi v promet. Otroci so prevzeli  vlogo voznika in dogajanje v prometu doživljali z 
voznikovimi očmi.  
Dopoldne so popestrili člani Kinološkega društva reševalnih psov Celje. Predstavili so nam štiri reševalne 
pse. 
Ta dan smo tudi v šolski park dobili dve klopci v organizaciji  KS Nova Cerkev. 
 

                  
 
Ustvarjalne delavnice in peka palačink – Sabina Penič 
 
Ob tednu otroka smo v goste povabili gospe Ireno in Nastjo Kraljič iz Socke, ki sta za vse otroke spekli 
palačinke. Seveda pa so si jih otroci morali prislužiti z lepimi izdelki v delavnicah oziroma z raziskovanjem 
gozda. 
 
Zdaj veste, zakaj je v petek, 10. 10., pri nas takooooo dišalo. Palačinke so bile slastne in ocenjene z odliko. 
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Prvi planinski pohod- Ida Grobelnik 
 
4. oktobra smo se člani planinskega krožka odpravili na grad Lemberg na prvi planinski pohod. Pot nas je 
vodila skozi Vizore do Vin, kjer se nam je odprl čudovit razgled proti gradu. Sprejel nas je lastnik Franci 
Zidar in nas popeljal v sleherni dostopni del gradu. Lepo je že obnovljen in veselimo se njegove dokončne 
obnove, saj bo prečudovit. 
Na poti domov, smo se igrali in posladkali še pri sošolcih Vidu in Neži. 
 

     
 
 
Predstavitev košarkarske šole – Petra Ofentavšek 
 
Ob tednu otroka se nam je predstavila šolska košarkarska 
šola in z njo ga. Mateja Operčkal. Pripravila nam je zanimiv 
poligon, kjer so lahko učenci vadili različne košarkarske 
prvine. Nekateri so bili tako navdušeni, da so se odločili, da 
se jim pridružijo in pričnejo s treningi. Otroci so kot vedno 
uživali in se že veselijo ponovnega košarkarskega snidenja. 
 
 

 
Komemoracija - Petra Ofentavšek 
 
Ob spominskem obeležju NOB  se vsako 
leto spomnimo padlih borcev in njim v 
čast pripravimo kulturni program. Letos 
smo imeli kratke recitale, zapeli pa smo  
tudi nekaj partizanskih borbenih  pesmi ob 
spremljavi g. Lampreta in sošolca Domna.  
Učenci  šole so poskrbeli za svečke in 
domače cvetje. S pomočjo gospe Angele 
Čerenak smo letos ustvarili kar nekaj lepih 
cvetličnih aranžmajev, ki smo jih položili 

pred spomenik. Predstavniki borcev so se nam po kratkem govoru zahvalili, nas prijazno pogostili in 
dodali, da so vedno veseli našega druženja in sodelovanja. 
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Trgatev - Damjana Ferlic 

Potomka stare trte z Lenta je kljub muhastemu poletju v Novi Cerkvi bogato obrodila. Na lep jesenski dan 
smo opravili trgatev, stisnili sok in si z njim pogasili žejo.  Dogodek so ob skrbnikih trte pripravili člani 
Turističnega društva Nova Cerkev, mi pa smo poskrbeli za kulturni program. Prireditev je bila prijetna in 
poučna. 

Kostanjev piknik – Sabina Penič 

 
V mesecu oktobru smo izvedli drugi športni dan. Peš smo se odpravili na Langerškov hrib, kjer smo imeli 
srečanje z otroki iz Šmartnega. Gospod Franci nam je spekel kostanj, ki so ga otroci nabrali sami, gospa 
Frančka pa je pripravila dober domač čaj, pecivo in bučnice.  
 
Otroci so čas, ki smo ga preživeli skupaj, izkoristili za druženje in športne aktivnosti.  
Polni lepih vtisov in prigod smo odpravili proti Novi Cerkvi, ki smo jo zaradi lepega vremena lahko ves čas 
občudovali z različnih lokacij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

»Sleherno seme ve, kako postati drevo. 

Semen pa je toliko, 

kolikor je skrivnih sanj.« 

Prejšnji mesec se je pri nas zopet odvijalo veliko zanimivih dogodkov. Pelo se je, plesalo se je, 
veliko tudi tekmovalo. Ni bilo tehniškega ali naravoslovnega dneva, kjer ne bi izdelovali venčkov 
ali novoletnih okraskov. Gotovo vam kateri od teh krasi dom.  Poglejte, koliko semen se skriva v 
njem. Bodite pogumni in si upajte v teh težkih časih še sanjati. 

Srečno, zdravo, uspešno in radosti polno leto 2015 vam želimo. 

 

 

Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak 

14. novembra  so na šoli potekale ustvarjalne delavnice za učence od četrtega do devetega 
razreda. Namenjene so bile nadarjenim učencem in vsem tistim, ki radi ustvarjajo in razvijajo ročne 
spretnosti. 

Delavnic se je udeležilo 37 četrtošolcev in petošolcev ter 74 učencev predmetne stopnje. 

Ta dan so udeleženi učenci četrtih in petih razredov izdelovali voščilnice pod vodstvom gospe 
Suzane Jelenski Napotnik, obeske iz filca pod vodstvom gospe Mojce Podjavoršek in smrečice z 
okraski pod vodstvom gospe Anke Krajnc. 

Učenci ostalih razredov pa so izdelovali 
jelenčke ali obešanke iz lesa pod vodstvom 
gospe Petre Strnad in gospe Tatjane Hedžet, 
božične aranžmaje iz naravnih materialov 
pod vodstvom gospoda Dušana Žgajnerja, 
adventne venčke pod vodstvom gospe 
Milene Jurgec, angelčke iz filca pod 
vodstvom gospe Metke Klinc in hlevčke pod 

vodstvom gospe Vilme Ošlak.  

Učenci so na teh delavnicah izdelali zelo lepe 
izdelke zase in za svoje bližnje ter dokazali, da so 
res ustvarjalni in polni novih ter izvirnih idej. 
Nekaj teh izdelkov je bilo tudi na šolskem 
bazarju, kjer ste jih lahko kupili.  
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Volitve v šolski parlament – Simona Šarlah 

V skladu z aktualnimi dogodki v Sloveniji smo se na Osnovni šoli Vojnik odločili, da v tednu otroka 
izvedemo volitve v šolski parlament. Priprave na volitve so se začele že sredi septembra, ko so 
učenci na razrednih urah izvolili predstavnike oddelkov, ki se bodo udeležili volitev za člane 
parlamenta. Člani parlamenta so predstavniki razredov in posredniki med posameznimi oddelki in 
parlamentom, ki bo obravnaval določene teme na svojih srečanjih. Za predstavnike parlamentov 
so izbrali tiste učenke in učence, ki jim zaupajo, da bodo dobro zastopali njihov razred.  

Vzporedno z razrednimi volitvami pa smo zbirali kandidate za predsednika šolskega parlamenta, ki 
bo vodil delo parlamenta, parlamentarna srečanja, akcije in organizacijo prireditev ter zastopal 
šolo tudi navzven  - na občinski, regijski in morda tudi na državni ravni. 

Kandidati za predsednika parlamenta so morali najprej opraviti zahteven test, ki je preverjal 
njihovo poznavanje šole in organizacijo dela na šoli. Prav vsi kandidati so se na testu dobro 
odrezali, med njimi pa so se trije še posebej odlično izkazali in se tako uvrstili v drugi krog volitev, 
ki smo ga izvedli v sredo, 8. oktobra 2014. Na volitvah so lahko sodelovali vsi učenci predmetne 
stopnje. Najprej so izbirali med kandidati za člane parlamenta (teh je bilo kar 55,) in sicer tako, da 
so izbrali po dva predstavnika šestih, sedmih, osmih in devetih razredov. Nato pa so po šolskem 
ozvočenju poslušali volilne programe, ki so jih napisali trije kandidati za predsednika parlamenta. 
Ti kandidati so bili: Gašper Marčič (9. c), Adam Wahibi (9. c) in Gaja Jakop (9. b). Programe smo 
brali popolnoma anonimno. Zaradi zagotavljanja enakosti med kandidati smo vse programe 
spremenili v moško obliko. Čeprav je kandidirala tudi predstavnica ženskega spola, so bili programi 
prebrani za vse enako – v moškem spolu. S tem smo želeli volivce spodbuditi k temu, da so volili 
vsebino programa in ne ime kandidata. 

V parlament so se uvrstili:  

6. RAZRED 
 

• Luka Ravnak 
• Martin Rauter 
• Ava Boštjančič 
• Florijan Plankl  
• Lana Apotekar 

 
7. RAZRED 
 

• Laura Šarlah 
• Kamil Wahibi 
• Maša Turk 
• Vid Pikelj 
• Marko Hadler 

8. RAZRED 
 

• Evelina Pristovšek 
• Luka Tamše Žmavc 
• Maruša Kajzba 
• Blaž Potočan  
• Pika Herlah 

 
9. RAZRED 
 

• Tadej Oprčkal 
• Maja Cehner 
• Žan Železnik 
• Maruša Boršič  
• Timon Pliberšek 
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Med predsedniškimi kandidati je zmagala Gaja Jakop. Mesto podpredsednikov sta zasedla Gašper 
Marčič in Adam Wahibi. Vsi trije bodo v šolskem parlamentu moderirali srečanja, ki jih bodo 
organizirali na določene teme in se z izvoljenimi predstavniki parlamenta pogovarjali o aktualnih 
temah. Sodelovali bodo tudi pri različnih šolskih akcijah, organizirali šolske plese in zastopali šolo 
na občinski, regijski in državni ravni. 

K sodelovanju v parlamentu smo povabili tudi ostale predsedniške kandidate: Izaka Ravnaka (9. c), 
Aljaža Amona (9. a), Janeza Špegliča (9. a), Maja Zimška (8. c) ter zapisnikarici Kristino Petrej in 
Niko Paradižnik. 

Vsem izvoljenim predstavnikom šolskega parlamenta iskreno čestitamo in želimo uspešno delo 
skozi vse šolsko leto. 

 

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak                             

V petek, 21. novembra smo na šoli izvedli drugi tehniški 
dan za učence šestih, sedmih in osmih razredov na temo 
izdelava novoletne dekoracije. Ta dan so učenci izdelovali 
dekoracijo, ki bo poživela zunanji in notranji izgled celotne 
šole v prihajajočih praznikih,  in sicer snežake, smrečice in 
snežinke,  izdelali pa so tudi tridimenzionalno zvezdico za domov. Vsa dekoracija je izdelana iz 
papirja. Pri izdelavi so učenci uporabili različne tehnike oblikovanja papirja ter tako razvijali ročne 
spretnosti pa tudi prostorske predstave. 

   

2. matematična delavnica – Leonida Godec Starček 

V ponedeljek,  24. 11. 2014,  je na OŠ Vojnik potekala druga matematična delavnica, na kateri smo 
se posvetili spretnemu računanju. Skupno je sodelovalo 55 učencev od 4. do 9. razreda centralne 
in podružničnih šol. Pri delu so jih vodili in usmerjali gospa Petra Ofentavšek,  gospod Jure 
Štokovnik,  gospa Petra Strnad,  gospa Metka Klinc, gospa Vilma Ošlak in gospa Leonida Godec 
Starček. Učenci so pri delu uživali in bili navdušeni nad novimi spoznanji in triki, ki jim bodo olajšali 
računanje. 

 

Predavanje za starše učencev 4. razreda – Mojca Guček 

6. 11. 2014 je na naši šoli potekalo predavanje za starše učencev 4. razreda. Staršem je šolska 
pedagoginja predstavila koncept »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 
šoli«.  Posebej jim je predstavila šolsko zakonodajo oz. člene, ki opredeljujejo delo z nadarjenimi 
učenci oz. ga omogočajo. Izpostavila je definicije nadarjenosti in opredelila različne kriterije za 
evidentiranje nadarjenih učencev. Starši so pridobili informacije o tem, kako na šoli poteka 
postopek odkrivanja nadarjenih učencev (evidentiranje, identifikacija) ter tudi možnosti za 
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vključitev njihovih  otrok v različne dodatne aktivnosti in dejavnosti, ki so namenjene nadarjenim 
učencem. Starši so bili obveščeni, da lahko dostopajo do informacij glede možnosti vključevanja na 
dodatne aktivnosti in dejavnosti  preko spletne strani naše šole. 

 

Tekmovanje iz angleškega jezika – Dragica Filipčič 

Devetošolci so se meseca novembra pomerili v znanju angleškega jezika na šolskem tekmovanju. 
Sodelovalo je 20 učencev. Bronasto priznanje je doseglo 10 učencev, in sicer Manica Hostnik, Hana 
Žerjav, Nastja Zupanc, Tjaša Jazbinšek, Špela Koštomaj, Izak Ravnak, Ema Žilavec, Gaja Jakop, Tadej 
Leban in Jure Hladin. 

Na regionalno tekmovanje, ki bo januarja, so se uvrstili: Manica Hostnik, Hana Žerjav, Nastja 
Zupanc in Tjaša Jazbinšek. 

Čestitamo vsem! 

 

Uspešni nastopi starejših dečkov in deklic v košarki – Robert Suholežnik 

V mesecu novembru so potekala medobčinska tekmovanja v košarki za starejše dečke in deklice. 
Tako dečki kot deklice so se uvrstili na področno tekmovanje, kjer se bodo borili za nastop na 
državnem prvenstvu. 

Vsem nastopajočim čestitamo. 

 

Športni dan na predmetni stopnji – Robert Suholežnik 

V začetku decembra je potekal drugi športni dan za predmetno stopnjo. Šestošolci so imeli v 
Golovcu testiranje plavanja. Sedmi, osmi in deveti razredi so imeli dan kasneje športni dan v 
telovadnici. Otroci so se pomerili v namiznem tenisu, košarki, rokometu in plezanju. Ob koncu je 
potekala še odbojkarska tekma med učitelji in učenci. 

 

Testiranje znanja plavanja v 6. razredu – Urh Poteko 

V ponedeljek, 1. 12. 2014, smo organizirali športni dan z namenom, da testiramo učence, koliko so 
odnesli plavalnega znanja iz šole v naravi. Športnega dne se je udeležilo 64 učencev. Razdelili smo 
jih v 6 skupin, le-te pa so krožile po treh postajah. Učenci so imeli možnost spoznati vzdržljivostno 
plavanje, kjer je bila njihova naloga plavati neprekinjeno 10 min, druga postaja so bili skoki v vodo, 
kjer so učenci izvajali različne skoke v vodo, tretja postaja pa je bilo testiranje. Na tretji postaji smo 
težili k temu, da učenci osvojijo vsaj bronastega delfina, ki je uradno merilo, s katerim učenec 
postane plavalec. Rezultati športnega dne so bili pozitivni, saj le pet učencev ni doseglo želenega 
cilja, vsi pa so izboljšali svoje rezultate iz lanske šole v naravi. 
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Tržnica srednjih šol – Urška Kovač Jurčenko 
 
Na Osnovni šoli Vojnik je 6. novembra potekala tržnica srednjih šol, ki je bila v okviru karierne 
orientacije namenjena osmošolcem, devetošolcem in njihovim staršem. Kot lansko leto se je tudi 
letos vabilu k udeležbi odzvalo veliko srednjih šol, in sicer kar petnajst. Na tržnici so se s svojimi 
stojnicami predstavile vse celjske srednje šole, poleg njih pa še nekatere okoliške. Vabilu se je 
odzval tudi Zavod za zaposlovanje.  
 

     
 
Seznanitev učencev z značilnostmi, posebnostmi in prednostmi različnih srednješolskih programov, 
ki jih ponujajo srednje šole, je pomemben korak pri načrtovanju poklicne poti. Učenci in njihovi 
starši so tako lahko na tržnici prejeli različna gradiva srednjih šol, pridobili informacije o 
izobraževalnih programih od profesorjev in učencev, se udeležili različnih delavnic in tako dobili 
vpogled v izobraževalni proces posameznih šol. Delavki z Zavoda za zaposlovanje sta bili staršem in 
učencem na voljo za vprašanja o trendih na trgu dela. Upamo, da ste se vsi udeleženci tržnice 
»oborožili« z naborom različnih ter uporabnih informacij, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju 
poklicne poti. 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk – Polona Bastič 

Vsak tretji petek v mesecu novembru je dan slovenske hrane. Letos smo ga obeležili 21. 11. ter 
vanj vključili še projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in Evropski teden zmanjševanja odpadkov. 
Pomembno je, da se zavedamo, da odpadki nastajajo ob vsaki naši dejavnosti, povsod kjer smo, 
tudi  ko se v šoli prehranjujemo. 

Prvo šolsko uro smo namenili odpadkom, ki 
nastanejo pri proizvodnji hrane, njeni predelavi in 
odpadni hrani. Vsak razred je sestavil svoj predlog 
šolske malice, ki je dobra za zdravje in prijazna do 
okolja. Preden smo si postregli z dobrotami z 
okoliških kmetij, smo sklenili, da bo danes dan brez 
odpadne hrane. 

Drugo uro smo namenili prehranjevanju. Učenci so zajtrk pojedli v razredih skupaj z razredniki in 
sorazredniki. V nadaljevanju ure pa so učenci spoznavali prednostih lokalno pridelane hrane. 
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Jedilnik so sestavljala nepredelana živila slovenskega porekla. Polbeli kruh so nam spekli v krušni 
peči na kmetiji Goršek (Frankolovo), mleko so pomolzli in nam ga pripeljali s kmetije Podpečan 
(Galicija), med pa pridelali v čebelarstvu Steničnik (Socka). Maščobo so z mleka pobrali in jo 
predelali v maslo na kmetiji Flis (Šempeter v Savinjski dolini), jabolka pa so nam pripeljali z 
ekološke kmetije Pšaker (Braslovče).   

Sledile so ločene dejavnosti za razredno in predmetno stopnjo. Dan smo sklenili z ugotovitvijo, da 
nam je uspelo – pojedli smo vse, in z željo, da bi nam to v prihodnje še večkrat uspelo.  

Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež in pripomogli k odlični izvedbi projektnega dne. 

 

Tehniški dan za učence 9. razreda – 
Polona Bastič 

Drugi tehniški dan je potekal na temo 
aditivi v živilih. Najprej so devetošolci 
spoznali skupine aditivov in se poglobili 
v deklaracije na embalaži živil. 

Večina je presenečeno ugotovila, da se v 
lepo obarvanih bombonih, čipsu z 

okusom, žvečilkah ter ostalih predelanih živilih skrivajo pravi koktajli aditivov. 

Sledila je eksperimentalna vaja z barvili in ogled dokumentarne oddaje Televizije Slovenija na temo 
aditivi. Na koncu smo si zapisali še nasvet, ki ga želimo deliti z vami: »Aditivom v hrani se  lahko 
izognemo s skrbnim prebiranjem deklaracij in da na jedilnik vključujemo nepredelana živila 
slovenskega porekla«. 
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Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Bastič 

Tudi letošnje leto smo se prijavili na tekmovanje o sladkorni bolezni, ki jo nekateri imenujejo 
epidemija 3. Tisočletja in jo ima že več kot 125.000 Slovencev. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 28 učencev 8. in 9. razreda. Bronasto priznanje so osvojile 
Kristina Petrej, Manica Hostnik, Tija Pilih, Nika Muzelj, Tija Ocvirk in Nika Josipović Kolar. 

Učenke Nina Pintarič, Pika Herlah in Sara Božnik so na šolskem tekmovanju dosegle največ točk in 
si poleg bronastega priznanja zaslužile tudi udeležbo na državnem tekmovanju. To je potekalo v 
soboto, 22. 11. 2014, na CSŠ Velenje. 

Prav vse so se odlično odrezale in dosegle naslednje rezultate: Sara Božnik, 9. c, in Pika Herlah,  8. 
C, sta dosegli srebrno priznanje, Nina Pintarič iz 8. c pa bronasto priznanje. 

 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 

Tema letošnjega tekmovanja so bile alpske rastline. Udeležba je bila zelo skromna, saj so se ga 
udeležili le trije učenci. Med temi je na šolskem tekmovanju Sara Božnik iz 9. c. osvojila bronasto 
priznanje. 

 

Intenzivne plesne vaje šolske folklorne skupine - Milanka Kralj 

V drugi polovici meseca novembra so učenci od 6. Do 9. Razreda imeli intenzivne plesne vaje pod 
vodstvom ge. Milanke Kralj. 

V petek in soboto so se naučili 3 splete plesov vzhodne in zahodne Štajerske. Splete pa so 
prepletali z ljudskimi igrami. 

Svoje delo so dopolnili z nočnim pohodom s svetilkami, ogledom filma in seveda z dobro hrano. 
Okusne obroke so pripravili v šolski kuhinji, za kar se jim zahvaljujemo. 

Svoje znanje bodo plesalci pokazali na prireditvah, ki jih pripravljamo na šoli. 

 

Zimska šola v naravi – Olga Kovač 

V četrtek, 6. 11. 2 014, smo imeli roditeljski sestanek za starše šestošolcev. Predstavili smo jim 
organizacijo in način priprave na zimsko šolo v naravi, ki jo bomo realizirali v tednu od 2. do 6. 
marca 2015. Starše smo prosili za pomoč pri pripravi servisirane smučarske opreme in jim 
svetovali, da obiščejo sejem rabljene smučarske opreme, v kolikor bodo opremo še kupovali. Pri 
urah športne vzgoje in razrednih urah pa se bodo učenci pripravljali na zimsko šolo v naravi. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO 

Dan slovenske hrane – Marjana Pikelj 

Kako zelo je za naše zdravje pomembna tudi kakovostna hrana učence ozaveščamo že med letom. 
Na letošnji dan slovenske hrane, to je 21.11.,  pa smo v okviru pouka spregovorili  tudi o pomenu 
kmetij,  torej o lokalno pridelani hrani, ki jo v teh časih vse premalo cenimo,  ter o  hrani, ki jo vse 
prepogosto zavržemo.  Po dobrem  in obilnem zajtrku, ki je bil učencem zelo všeč, pa smo imeli še 
srečanje s čebelarjem Jernejem  Steničnikom iz Socke, ki nam je predstavil svoje  delo, izvedeli pa 
smo tudi veliko zanimivosti o čebelah. 
Želimo, da bi se  tradicionalni slovenski 
zajtrk ponovil še večkrat med letom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Lisjak na obisku  - Mojca 
Podjavoršek 

V petek, 21. 11. 2014, smo dobili na šolo prav poseben obisk. Obiskal nas je Herman Lisjak iz 
Otroškega muzeja Hermanov brlog. Zraven je pripeljal še predstavnico Muzeja novejše zgodovine 
Celje, ki nam je na kratko predstavila Otroški muzej Hermanov brlog, in predstavnico Banke Celje, 
ki nam je povedala nekaj o varčevanju. Herman je lep in velik lisjak, ki smo mu lahko segli tudi v 
roko, skupaj smo zapeli pesmico in se z njim tudi fotografirali. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

Tradicionalni slovenski zajtrk  in izdelava adventnih venčkov  – Maja Kovačič 

V prvem razredu smo 21. novembra imeli tehniški dan. Prvi dve uri smo namenili Tradicionalnemu 
slovenskemu zajtrku. Pogovarjali smo se o pomenu in pridelavi zdrave lokalne prehrane, bontonu 
pri mizi, pripravili mizice in pogrinjke ter uživali v odličnem zajtrku. Ure, ki so sledile, pa smo 

namenili izdelavi adventnih 
venčkov. Na šoli sta nas obiskala 
zakonca Planko iz Ljubečne . 
Naučila sta nas delati venčke iz 
zelenja, ki smo jih nato še okrasili. 
Izdelali smo kar dve vrsti venčkov, 
take za na vrata in namizne. Venčke 
smo odnesli domov in z njimi 
okrasili naša stanovanja. Ob tej 
priložnosti se zakoncema Planko 
iskreno zahvaljujemo za njun trud 
in potrpežljivost. 

 

 

Naravoslovni dan  – Suzana Jelenski Napotnik 

V drugem in tretjem razredu smo 21. novembra imeli naravoslovni dan. Prvi del smo namenili 
Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku, nadaljevali pa  s pogovorom o tipičnih jedeh, ki jih 
pripravljamo doma. Pogovarjali smo se o zdravi in doma pridelani hrani, s seboj smo prinesli tudi 
zelišča z domačih vrtov in domača jabolka. Te smo olupili in naribali, nato pa pripravili okusen 
jabolčni zavitek  in jabolčno pito. Dan smo zaključili s slastnim preizkušanjem pripravljenih jedi. S 
pečenim »štrudlom« in jabolčno pito smo dokazali, da smo pravi mojstri v peki. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

Predpraznične delavnice  - Ida Grobelnik 

Z božično- novoletnimi delavnicami smo 
vstopili v praznični december. V petek, 
28.11., smo izdelovali adventne venčke in 
namizne aranžmaje. Pri ustvarjanju 
venčkov nam je pomagala in svetovala 
vrtnarka Angelca Čerenak. 

 

 

Slovenski zajtrk – Ida Grobelnik 

V petek, 21. novembra, smo jedli slovensko hrano iz lokalnega okolja. Pripravili smo tudi zdravo 
domačo nutelo. O tem, kdaj je domača hrana res zdrava, nam je pripovedoval Oton Samec, ki se v 
našem kraju ukvarja z ekološkim kmetovanjem. Da otroci cenijo kmečko delo in vedo, da kruh 
raste na zemlji, so dokazali z izdelavo in predstavitvijo plakatov MOJA  KMETIJA. 

           

Obisk dojenčka Filipa in Jakoba – Damjana Ferlic 

V drugem razredu smo se pogovarjali  o družinah, družinskih članih in življenjskih obdobjih, naredili 
razstavo družinskih dreves ter igrač, ki smo jih imeli kot dojenčki. Na obisk pa sta skupaj z mamico 
in babico prišla še bratca, dvojčka naše učenke, stara 6 mesecev. Ob njiju smo najbolje razumeli, 
kako zanimivo življenjsko obdobje je to. 

 
 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

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

Naj topla beseda in stisk dlani popotnica bo za naslednjih 365 dni,  je bilo voščilo učencev in 
sodelujočih na novoletni prireditvi, pridružujemo pa se mu tudi vsi iz naše šole.   

Pretekli mesec, ki je bil povsod obarvan s praznovanji in lepimi željami pa tudi nekaterimi resnimi 
tekmovanj, smo počeli veliko stvari, o katerih vam poročamo v tej številki Vojča.  

Prijetno branje vam želimo. 

 
Spodbujanje delanja domačih nalog -  Mojca Guček 

V četrtek, 11. 12. 2014, smo na šoli v goste povabili predavateljico go. Leo Beznik, univ. dipl. 
psihologinjo. Predavala je o pozitivnih spodbudah in pristopih, ki otroku pomagajo, da vestno in 
natančno opravlja domače naloge. Predavanje je prvo v sklopu treh predavanj, ki jih bomo letošnje 
šolsko leto ponudili staršem znotraj projekta Šola za starše.  

Predavateljica  pri svojih predavanjih izhaja iz praktičnih izkušenj, ki si jih je pridobila, ko je poučevala 
psihologijo in opravljala delo šolske svetovalne delavke.  Sedaj pripravlja predavanja za starše in 
strokovne delavce ter vodi delavnice za učence in dijake. Na individualnih svetovalnih razgovorih z 
otroki, mladostniki in starši pomaga in svetuje v primeru vedenjskih, čustvenih, psihosocialnih in učnih 
težavah. Vodi motivacijske, komunikacijske treninge ter treninge asertivnega vedenja. Znanja ter 
kompetence za razumevanje in pomoč pri težavah otrok in staršev pridobiva na podiplomskem študiju 
psihologije, študiju integrativne psihoterapije ter različnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini. Poleg tega 
objavlja različne prispevke o razvoju, vedenju ter vzgoji otrok in mladostnikov. 

Domače naloge so pomembni sestavni del procesa poučevanja. Čeprav je glavni cilj domačih nalog 
najprej utrjevanje snovi, ki jo učenci obravnavajo pri pouku, je njena vloga za učenčev napredek mnogo 
širša. Domača naloga omogoča učencem, da si pridobijo delovne navade, se naučijo uporabljati različne 
strategije, jim omogoča, da so ustvarjalni in jih dviga samozavest, izboljšuje samopodobo ter jih uči 
odgovornosti. S pomočjo domačih nalog lahko učitelj učence pripravi na prihajajočo snov, lahko pa jo 
uporabi tudi za vključevanje staršev v učni proces, kar je seveda potrebno. Učenci lahko izpolnjujejo 
zgoraj navedene cilje le, če se dela lotijo z glavo in veseljem. 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2014/2015 – Amalija Kožuh 

Tema letošnjega tekmovanja je bilo povezovanje zgodovine in književnosti, raziskovanje v smislu tega,  
kako se v leposlovnem delu izraža zgodovinska snov in motivika slovenskega izročila nasploh. Temi 
primerno so bila izbrana tudi besedila oz. knjige, ki so jih učenci prebrali za tekmovanje. 

Tekmovanje je potekalo 4. decembra 2014. Tekmovanja se je udeležilo 75 učencev od 2. in 9. razreda s 
centralne šole in podružnic. Bronasto  Cankarjevo priznanje je doseglo 32 učencev. 
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Bronasto priznanje so dosegli naslednji učenci: 

2. razred: Ina Jovan, POŠ Socka 
  Sara Selčan, POŠ Socka 
  Luka Sentočnik, POŠ Nova Cerkev 
  Julija Štravs, POŠ Socka 
  Tia Trobiš Šturm, POŠ Šmartno 

3. razred Nika Brezlan, POŠ Šmartno 
  Eva Kočet, POŠ Socka 
  Manca Maslo, 3. b    
  Maša Mužar, 3. b 
                         Hana Ravnak, POŠ Nova Cerkev 
  Ožbej Vačovnik Kotnik, POŠ Nova Cerkev 

4. razred Gal Kok, POŠ Nova Cerkev 
 Adrijan Križan, POŠ Šmartno 
 Kiara Lojen, POŠ Šmartno 
 Jakob Pehar, 4. b 
 Špela Ramšak, 4. b 
 Anja Zakošek, 4. a   

5. razred Pina Berk, 5. b  
 Tanja Hribršek Dimec, POŠ Šmartno 
 Domen Lampret, POŠ Nova Cerkev 
 Pia Vrečko, 5. b  

6. razred Ava Boštjančič, 6. b  
 Lana Apotekar, 6. b  
 Niko Armič, 6. b  
 Lara Vozlič, 6. b  

7. razred Kamil Wahibi, 7. a 
 Tia Krhlanko, 7. a  
 Mia Marguč, 7. a  

8. razred Evelina Pristovšek, 8. b  

9. razred Nastja Zupanc, 9. d  
 Hana Žerjav, 9. c  
 Adam Wahibi. 9. c  

Na področno tekmovanje  sta se uvrstili Evelina Pristovšek in Nastja Zupanc. 
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Ogled gledališke predstave - Emilija Kladnik Sorčan 

V okviru kulturnega dne so učenci 9. razreda  9. decembra obiskali predstavo v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor. Za večino je bilo to prvo srečanje z operno umetnostjo. Ogledali so si komično 
enodejanko Gianni Schicci italijanskega skladatelja G.Puccinija, po vsebini in dolžini primerno za mlade 
gledalce. 

 

Ogled filmske predstave – Emilija Kladnik Sorčan 

Vsi učenci predmetne stopnje so tik pred prazniki obiskali kino v Planetu Tuš, kjer so si ogledali 
slovenski film Vloga za Emo. Aktualnost vsebine, mlada igralska zasedba in bližina krajev, kjer je bil film 
posnet, so učence prav posebej pritegnili. 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – barbara Ojsteršek Bliznac 

Zadnji šolski dan pred božično-novoletnimi počitnicami smo na šoli s proslavo obeležili državni praznik 
dan samostojnosti in enotnosti. Učenci so zadnjo šolsko uro s svojimi razredniki v razredih prisluhnili 
radijski proslavi, ki so jo pripravili učenci radijskega krožka in avtorji posameznih umetniških 
prispevkov. Po predvajani himni so učenci razmišljali o samostojnosti naše države in o svoji 
samostojnosti, ki jim veliko pomeni. Učenci so prispevali tudi nekaj svojih pesmi na temo domovine.   

Božično-novoletni ples - Simona Šarlah 

V ponedeljek, 22. decembra 2014, je šolski parlament organiziral božično-novoletni ples za učence 
zadnje triade.  Ples se je začel ob 17. uri. Udeležilo se ga je 54 učencev in učenk, ki so se ob zvokih 
glasbe zabavali do 20. ure. Naslednji ples načrtujemo okoli valentinovega. 
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Področna tekmovanja v košarki za starejše dečke in deklice – Robert Suholežnik 

V mesecu decembru so potekala polfinala in finala področnega prvenstva v košarki. Ekipi deklic in 
dečkov sta zelo uspešno zastopali našo šolo, saj so se oboji uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva . 
Čestitamo vsem sodelujočim. 

Božiček na razredni stopnji – Mateja Fidler 

Ob izteku meseca decembra nas je v 
šoli obiskal Božiček. Vsi učenci smo se 
zbrali v avli ob novoletni jelki. S 
petjem smo ga priklicali med nas. Po 
prisrčnem pozdravu nam je povedal 
resnično zgodbo o gradu Lindek.  

Pod novoletno jelko pa so že čakala 
darila, ki jih je razdelil po učilnicah. 
Vsakega izmed nas je razveselil še z 
bonbončkom. Z velikim zanimanjem 
smo začeli odpirati darila. Dobili smo 
različne didaktične igre, ki nas bodo 
razveseljevale v prostem času. 

Božično dobrodelni bazar  – Maša 
Stropnik 

Šolski sklad OŠ Vojnik je skupaj z učenci in 
učitelji v decembru organiziral božični 
bazar. Sodelovali so vsi razredi naše šole 
vključno s podružničnimi šolami ter šolsko 
kuhinjo. Obiskovalcem so bili ponujeni 
najrazličnejši božični in novoletni 
aranžmaji, svečniki, okraski, adventni 
venčki, pecivo, piškoti, napitki … Obisk 
prireditve je bil nadvse presenetljiv in 
tako se je na račun šolskega sklada zbralo 

skoraj 5.000, 00 €. Ta denar bo šolski sklad porabil za pomoč pri plačilih strokov socialno šibkim 
učencem (šolska prehrana, dnevi dejavnosti, šole v naravi, šolske potrebščine …) ter za nabavo različnih 
didaktičnih pripomočkov vsem učencem šole. Prireditev je bila tudi tekmovalno naravnana, zato si bo 
zmagovalni 9. B razred ogledal brezplačno kino predstavo. 
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Božični bazar je šola v taki obliki organizirala prvič. Ker smo bili prav vsi, tako učenci kot starši in tudi 
učitelji nad prireditvijo navdušeni, bomo v naslednjem šolskem letu božični bazar zagotovo znova 
ponovili. 

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja – Tatjana Hedžet 

10.  decembra 2014 je potekalo šolsko tekmovanje iz astronomije za bronasto Dominkovo priznanje. 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 32 učencev 7., 8. in 9. razreda.  

Na šolskem tekmovanju so bronasto priznanje dosegli:  
7. razred: Kamil Wahibi, Nejc Špeglič  
8. razred. Špela Rojc, Tadeja Žlaus, Jerneja Čerenak, Pika Herlah  
9. razred: Klara Gerenak, Sara Božnik, Laura Levstik, Nastja Zupanc  

Na državno tekmovanje so se udeležili: Kamil Wahibi, Špela Rojc, Klara Gorenak in Sara Božnik. 
Čestitamo. 

Novoletna prireditev -  Lidija Eler Jazbinšek 

December …  Je  čas okrašenih smrečic, iskrenih voščil,  kuhinj, ki dišijo po sladkih piškotih in  seveda  
tudi čas skrivnostnih daril, ki  čakajo pod jelkami. Na ta čas smo se  še posebej pripravljali tudi vsi, ki 
smo pripravljali novoletno prireditev.   Na odru dvorane kulturnega doma so učenci s svojimi nastopi 
poskušali  voščiti na svoj- otroški način. 

Novoletna pravljica smo dali naslov prireditvi, ki je na odru  kulturnega doma v Vojniku združila več kot 
sto nastopajočih učencev. Četrtošolci so  z deklamacijami in novoletnimi željami pričarali praznično 
vzdušje, ki se je nadaljevalo  s petjem pevcev obeh zborov učencev razredne stopnje, pesem o zimi so 
zaigrali na flavticah učenci krožka flavtic. Na odru sta se predstavili mladi flavtistki in kitarist. 

Celotna prireditev je bila povezana z 
zgodbo  o iskanju novoletne smrečice v 
izvedbi dramskega krožka  z vložki petja 
pevskega zbora in plesi četrtošolcev. 

Nastopu so poseben čar dodali tudi 
obiskovalci, ki so dvorano napolnili do 
zadnjega kotička.  

 Našo prireditev smo zaključili z 
voščilom, ki ga namenjamo tudi vsem 
bralcem Vojča:  Naj topla beseda in 
stisk dlani popotnica bo za naslednjih 
365 dni. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

Tehniški dan v 4. in 5. razredu - Maja Drobnič Grosek 

Prvi tehniški dan je bil za učence 4. razreda nekaj novega.  Prvič so se namreč srečali s samostojnim  
izdelovanjem nekega predmeta, ki je moral delovati. Zapisati pa so morali tudi način izdelave, 
delovanja in odgovoriti na druga vprašanja v delovnem zvezku. Izdelali so kompas in hiško iz kartona. 
Pri tem se je pokazalo več njihovih sposobnosti – od opazovanja, predstave, spretnosti izdelave, branje 
načrtov itd. Na koncu so bili vsi navdušeni nad izdelki, ugotovili pa so tudi, da ni bilo mačji kašelj, saj je 
bilo težje, kot je izgledalo.  

Učenke 5. razreda pa so izdelale gugalnico in tehtnico. Načina dela so že navajene in je bilo zaradi tega 
vse lažje.  

 

Božični bazar  – Suzana Jelenski Napotnik 

2. 12. 2014 so učenci pripravili božični bazar. Letos so prodajali novoletne voščilnice,  darilne skodelice 
z domačimi piškotki, novoletne okraske iz mase Das in domači čaj. Skrbno so pripravili mizice, razstavili 
ponujene izdelke in prodaja je bila uspešna.  Učenci  so se preizkusili  v vlogi prodajalk in prodajalcev, 
kar jim je odlično uspevalo. 
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Novoletna prireditev »Pravljica za lahko 
noč in mirne sanje«  – Maja Drobnič 
Grosek 

Tokrat nas je v novoletni prireditvi obiskala 
Sneguljčica v moderni preobleki. Čeprav jo 
je lovec odpeljal v gozd, se je navihana 
deklica znašla z mobilnim telefonom, 
služabniki in dostavo hrane, zato so jo palčki 
takoj vzljubili. Iz globokega spanja pa jo je 
zbudil samovšečni princ, ki je hotel sliko 
prelepe princeske objaviti na facebooku. In 
tako se je tudi naša pravljica srečno 
zaključila, pa čeprav na moderen način.  

 
Nacionalno uvajanje tujega jezika v drugi razred – Natalija Ožek 

V letošnjem šolskem letu je naša šola v prvi skupini, ki uvajajo tuj jezik v drugi razred.  Sadovi dela se že 
poznajo, saj so drugošolci iz POŠ Socka že suvereno nastopili na novoletni prireditvi.  V Pravljici za lahko 
noč in mirne sanje so nastopili z izštevanko Inty Minty, kjer je ogledalo odgovorilo hudobni mačehi, ko 
ga vedno znova sprašuje, kdo je najlepša.  Iz hiše palčkov pa so pregnali vse pajke s pomočjo pesmi 
Incey Wincey Spider.  

Obisk Božička – Maja Kovačič 

V petek, 19. 12. 2014, nas je obiskal 
Božiček. Učenci in otroci iz vrtca smo ga 
pričakali v šolski telovadnici. Z njim sta nas 
obiskali tudi Božičkovi dobri vili. Skupaj 
smo rajali, peli in dobili darila. Darila je 
dobil prav vsak oddelek učencev na šoli in 
skupina vrtca. Odločili smo se, da jih 
bomo, tako kot je to v navadi, odprli 24. 
12., ko bomo v šoli praznovali Dan 
samostojnosti in enotnosti in jelkovanje. 
Hvala Božičku, ki je naše otroke obdaril s 
pomočjo OŠ Vojnik, KS Nova Cerkev in TD 
Nova Cerkev. 
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Naravoslovni dan - Maja Drobnič Grosek 

Tudi letos smo v sodelovanju gospe Karoline Praprotnik izvedli naravoslovni dan s poudarkom na zdravi 
prehrani in higieni zob. Učenci so ob predstavitvah, filmčkih in pripomočkih spoznali pomen pravilne 
prehrane za zobe in zdravje. Ponovno jim je pokazala, kako se pravilno umiva zobe, in s pomočjo 
slikovnega gradiva tudi povedala, kako pomembno je pravilno in redno ščetkanje zob. Učenci so se 
nato odpravili v zdravstveni dom v Vojniku, kjer jih je pregledala zobozdravnica in jim dala tudi 
natančna navodila za nego zob doma.  

Učenci so se odločili, da je bolje, da redno skrbijo za ustno higieno, ker s tem preprečijo marsikatero 
neljubo težavo in bolečino. Presodite, če se svojega cilja še držijo. 

Kulturni dan – Maja Drobnič Grosek 

Zadnji dan v letu je za minil na prav poseben način. Učenci so najprej izvedli kratko proslavo v 
počastitev Slovenije. Četrtošolci in petošolci so pripravili projekcijo z razlago o prihajajočih praznikih, 
nato smo skupaj zapeli nekaj pesmic. Nato smo odšli v telovadnico, kjer smo odprli darila, ki nam jih je 
prinesel Božiček. Igrače in učne pripomočke smo kar takoj izkoristili za igranje, zato nam je čas zelo 
hitro minil. Na koncu smo se poslovili, si zaželeli lepo praznovanje in polni pričakovanj ter dobre volje 
odšli domov. 

 

Ustvarjanje v oddelku podaljšanega bivanja – Lidija Vrečko 

Tudi  v novembru in decembru smo si čas v OPB krajšali z ustvarjanjem.  Izdelovali smo skodelice iz 
mase Das, barvali storže za novoletne okraske, izdelovali novoletne voščilnice, krasili šolska okna z 
zimsko tematiko, izrezovali barvaste smrečice. Ker snega  ni in ni hotelo biti od nikoder, smo izdelali 
snežaka ter snežinke kar iz odpadnega papirja. Seveda smo si pripravili tudi tople prigrizke, ker s 
praznimi želodčki nismo mogli dolgo delati.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Monika Dimec 

Tudi v letošnjem decembru so učenci naše podružnice sodelovali na tekmovanju za Cankarjevo 
priznanje. Tekmovalo je deset učencev.  

Po poteh osvoboditeljev Starega piskra – Marjana Pikelj 

Tako  kot že vrsto let  do  sedaj  je tudi v letošnjem decembru potekal   pohod po poteh osvoboditeljev  
Starega piskra. Pohodniki, ki so prehodili pot  iz Celja  do Šmartnega,  so svoj pohod zaključili  na 
šolskem igrišču, kjer  smo jim  z učenci pripravili  krajši kulturni program.  

Kamenčki spominov – Monika Dimec 

Letošnja božično- novoletna prireditev je potekala v Kulturnem domu v Vojniku, ki so nam ga prijazno 
posodili. Skozi mozaik spominov sta nas na šaljiv način popeljala Stari in Stara iz Andersenove pravljice. 
Ob prelepi sceni so otroci vrtca zarajali in zapeli pesmico Čin čin čin, Drežnica. Pevski zbor je zapel dve 
ljudski ter eno božično pesem. Prvošolci in drugošolci so odigrali igrico Pastirček in divji mož. Četrti in 
peti razred pa nam je predstavil, kako so bili včasih zaljubljeni. Folklorna skupina je zaplesala ples J'z bi 
rad en šuštar bil, gledališki krožek pa je odigral igrico Kakor napravi stari, je zmeraj prav. Na harmoniko 
sta otroke spremljala Darja Brežnik in Niko Armič. 

Za konec pa smo učiteljice z vzgojiteljicama navzoče presenetile s pesmijo Življenja krog. 
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Božiček in proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Mojca Podjavoršek 

V petek, 24. 12. 2014, ko smo imeli zadnji dan pouka v letu 2014, smo dopoldne preživeli malce 
drugače kot običajno.  

Že zjutraj nas je obiskal Božiček. Z nami je poklepetal, nam bral in pripovedoval pravljice ter nas obdaril 
z bonboni. V zahvalo smo mu zapeli nekaj pesmic. Preden pa je odšel, nam je pod novoletno smrečico 
pustil nekaj daril, ki smo se jih zelo razveselili. Obljubili smo mu, da bomo celo leto pridni, da nas bo 
naslednje leto spet obiskal.  

Čarobnosti božičnega vzdušja smo pridali še nekaj domoljubja, ko smo za dan samostojnosti in 
enotnosti priredili šolsko proslavo. Pričeli smo jo s slovensko, končali pa z evropsko himno. Vmes smo 
prisluhnili domoljubnim pesmim in deklamacijam, ki so jih predstavili učenci različnih razredov, in si 
ogledali fotografije biserov domovine, s katerimi je posuta vsa Slovenija. 

 

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

Novoletna prireditev  - Iz babičine skrinje - Damjana Ferlic 

V sredo, 17. decembra 2014, so učenci POŠ 
Nova Cerkev in otroci vrtca pripravili za starše 
in krajane novoletno prireditev z naslovom Iz 
babičine skrinje. Ob pomoči starih predmetov, 
ki smo jih dobili z babičine skrinje, so se 
porodili spomini iz starih časov, ki smo jih 
prikazali ob plesu, petju, igri in izštevankah. 

V goste smo povabili citrarko, gospo Melito 
Turnšek, ki je spremljala naš otroški zborček, 
gospoda Tineta Lesjaka,  ki je raztegnil meh pri  
otroških ljudskih plesih. 

 
Zahvaljujemo se tudi našemu krajanu gospodu Otonu 
Samcu, ki nam je z veseljem posodil skrinjo spominov z 
vsemi dodanimi predmeti ljudskega izročila. 

Ob zaključku prireditve so gostje lahko pristopili k 
našemu novoletnemu bazarju, kjer so  kupovali otroške 
voščilnice in lesene zabojčke, za katere je material 
pripravil gospod Branko Pikelj. Tudi njemu gre zahvala za 
otroške užitke ob izdelovanju. 
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Novoletno  rajanje - Ida Grobelnik 

Veselo otroško rajanje je v zadnjih dneh leta priklicalo 
dobre vile in Božička. Ta je prinesel razredna darila in 
košaro bombonov. V telovadnici smo zavrteli šolski kino, 
praznični malici pa je sledila urica igranja. Zaželeli smo si, 
da bi srečo v novem letu znali najti tudi v majhnih 
stvareh. 

 

 

Nastop pevcev in folkloristov – Sabina Penič 

Pevci otroškega pevskega zbora in plesalci folklorne 
skupine so koledarsko leto zaključili s pesmijo in 
plesom. V nedeljo, 28. 12. 2014, so nastopili na 
novoletnem koncertu Pihalne godbe Nova Cerkev in 
praznični program popestrili še s svojim nastopom. 
Spet smo dokazali, da skupaj zmoremo več, zato se 
veselimo že naslednjega sodelovanja. Ob zaključku 
ni manjkalo zasluženo okrepčilo za vse nastopajoče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Mesec, ki se vleče kot jara kača, je za nami. Tudi prvo ocenjevalno obdobje je mimo. Ste 
zadovoljni s svojimi rezultati? Mi smo. Kako bi ne bili, ko pa ste učenci poleg rednega dela bili še 
tako uspešni na različnih tekmovanjih in dejavnostih.  
Sedaj si zaslužite počitnice. Preživite jih lepo, predvsem pa varno. 
Pa še kar dva lepa praznika sta pred vami. 
Že veste, kako boste preživeli dvojno praznično soboto? Jo boste namenili valentinu ali pustu?  
 

 
Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za 
starejše dečke – Robert Suholežnik  
 
19. januarja  smo gostili četrtfinale državnega 
prvenstva v košarki za starejše dečke. Na 
turnirju so poleg naše šole sodelovale še OŠ 
Marije Vere iz Kamnika in OŠ Narodnega 
heroja Rajka iz Hrastnika. Naša šola je osvojila 
tretje mesto, kar je lep uspeh  za to 
generacijo. Vsem nastopajočim čestitamo za 
dobro zastopanje šole. S tem so starejši dečki 
končali nastope za to šolsko leto. 
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 »Osveščena uporaba spleta in družbena omrežja« - Mojca Guček 
 
V četrtek, 8. 1.  2015, smo ob 17. uri  v sklopu projekta »Šola za starše« ponudili staršem predavanje 
»Osveščena uporaba spleta in družbena omrežja«.  
Predaval je g. Tilen Dominko, strokovnjak informacijskih tehnologij. G. Dominko vodi podjetje IT 
svetovanje, ki ponuja izobraževalne programe projekta »Varni internet« (info@varniinternet.si).  Pri 
svojem predavanju se je dotaknil tem, na katere starši redkeje pomislite, čeprav postajajo nujen del 
sodobne vzgoje za splet in medije. Ogledali smo si problem kritičnega presojanja informacij 
pridobljenih na spletu, možne posledice nepazljivosti pri ohranjanju zasebnosti, še posebej v 
spletnih družbenih omrežjih, problematiko objavljanja lastnih fotografij, spletnega ali mobilnega 
nasilja, obraze sovražnega govora na spletu ter nevarnosti zasvojenosti s spletom. 
V istem dnevu, znotraj rednega dela pouka,  pa so bili deležni izobraževalnih delavnic tudi učenci 
šestih razredov. Učenci so bili seznanjeni z informacijami, kako na učinkovit način uporabljati splet. 
Predavatelj jim je predstavil računalnik kot orodje za delo. Ugotovil pa je ravno nasprotno, da  
učenci računalnik uporabljajo predvsem kot orodje za zabavo. Posebej je bilo izpostavljenih nekaj 
zanimivih spletnih strani, ki imajo izobraževalno in uporabno vrednost, pozitivno sporočilo, 
enostavno uporabo in so primerne njihovi starostni stopnji. 

 
Učencem je predavatelj predstavil naslednje spletne 
strani: Juniorjev eko potep, Kje živijo obrabljene stvari?, 
Cevkovo mesto, EU kotiček za otroke, Toporopa, 
Audiosauna, Doodle, Picmonkey, Strupeflix, Prezi, Scratch 
ter Flightradar 24 pro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Likovni izdelki iz odpadnega materiala Lidija 
Eler Jazbinšek 
 
V petek, 9. 1. 2015, so učenci 4. a razreda pri 
uri likovne umetnosti izdelali izdelke iz 
odpadnega materiala. Izdelovali so labirinte.  
Za izdelek so potrebovali odpadni material, in 
sicer škatlice, rolice papirja, lončke, plastenke, 
pločevinke, karton…lepilo in škarje.  
Po uvodnem pogovoru o labirintih so spoznali, kaj so glavne značilnosti in posebnosti labirintov in jih 
zelo dobro upoštevali pri sami nalogi. Po podanih navodilih so se razdelili v skupinice po štiri in 
marljivo izdelali maketo labirinta. Pri tem so morali paziti na smiselno oblikovanje poti, stabilnost 
same makete, tehnično izvedbo in izvirnost. Po uri prostorskega oblikovanja so nastali zelo izvirni 
izdelki, ki so jih učenci ob vrednotenju tudi predstavili. 
Učenci so se pri uri izredno potrudili in pokazali, da zelo dobro sodelujejo kot ekipa. Prav tako so se 
med izdelovanjem labirinta zabavali, sprostili, povezali… predvsem pa spoznali, da lahko iz 
odpadnega materiala z malo iznajdljivosti, kreativnosti in dobre volje narediš zelo zanimive izdelke. 
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Obisk Centra ponovne uporabe Kamrca – Lidija Eler Jazbinšek 
 
V četrtek, 8. 1. 2015, so učenci 4. a razreda obiskali Center ponovne uporabe Kamrca v Vojniku. Tam 
so jih zelo lepo sprejeli in jih razdelili v dve skupini. Prva  skupina si je najprej ogledala notranjost 
Kamrce, kjer so spoznali, da lahko iz predmetov, ki bi jih marsikdo zavrgel, naredimo izredno izvirne 
in  ponovno uporabne. Ogledali so si predmete, ki so jih uporabljale njihove babice ali celo 
prababice, in se s spomini preselili v njihov čas. Med tem časom se je druga skupina ''spoznavala'' s 
šivanko, sukancem, blagom in množico različnih gumbov. Njihova naloga je bila, da so skušali na 
blago prišiti nekaj gumbov. Nekateri so se s šivanjem srečali prvič, medtem ko so drugi šivanko 
spretno vrteli že od prej. Po določenem času sta se skupini zamenjali. Ob koncu so zaposleni v CPU 
Kamrica pripravili tudi topel čaj in pecivo, s katerima so se lahko učenci pred odhodom v šolo 
okrepčali. 

 
 
 
 
UČNI  USPEH  NA 1. REDOVALNI  KONFERENCI  
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PODRUŽNIČNE  ŠOLE 

 
 
 
 
 
 

 
 

UČNI USPEH OB 1. KONFERENČNEM OBDOBJU  ZA CELOTNO ŠOLO 
 

 
 
 
 

 

 

 
Naše učenke med najboljšimi v 
košarki – Robert Suholežnik 
 
Učenke naše šole so uspešno 
nastopile na četrtfinalu državnega 
prvenstva v košarki, saj so v svoji 
skupini premagale OŠ Luče in OŠ 
Sladki Vrh. Prvo mesto v skupini jim je 
prineslo polfinale in možnost, da se 
pomerijo v velikem finalu. Čestitamo 
vsem učenkam in trenerki Mateji 
Oprčkal. 
 
 

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja – Tatjana Hedžet 

10.  januarja 2014 je v Murski Soboti potekalo državno tekmovanje iz astronomije.  
Udeležili so se ga: Kamil Wahibi, Špela Rojc, Klara Gorenak in Sara Božnik.  
Z veseljem lahko povemo, da so vsi štirje osvojili srebrno Dominkovo priznanje. Čestitamo! 
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3. matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
 
V četrtek, 22. 1. 2015, je popoldan od 15.45 do 18..30 na šoli potekala 3. matematična delavnica. 
Zbralo se je 75 učencev od 4. do 9. razreda s centralne in podružničnih šol.  
Tokratni izzivi so bili namenjeni pripravam na bližajoče tekmovanje v znanju matematike. 
Čeprav se zdi marsikomu nepredstavljivo, so udeleženci tudi tokrat uživali. 
 

 
                                                                                  
Tekmovanje Prvaki znanja – Rebeka Žagar 
 
Tekmovanje Prvaki znanja je tekmovanje iz znanj, veščin in izkušenj z vseh splošnih področij. 
Literatura zanj je samo ena knjiga, to je Velika ilustrirana otroška enciklopedija (Mladinska knjiga 
2012). Tekmovanje poteka na dveh ravneh: območno in državno tekmovanje. Na naši  šoli pa smo 
izvedli tudi šolsko tekmovanje, saj se je prijavilo večje število učencev. Na območno tekmovanje 
gresta lahko namreč največ dve ekipi iz vsake šole (vsako ekipo sestavljajo štirje učenci). Šolsko 
tekmovanje je potekalo 28. januarja 2015. Udeležilo se ga je 28 učencev (7 skupin). Najbolje sta se 
odrezali skupini, kjer so sodelovali naslednji učenci: Tadeja Žlaus, 8. c, Pika Herlah, 8. c, Nina 
Pintarič, 8. c, Ava Boštjančič, 6. b, Laura Levstik, 9. a, Nuša Grobelnik, 9. a, Lana Apotekar, 6. b, in 
Lara Vozlič, 6. b. Iskreno jim čestitamo in želimo čim boljše uvrstitve na območnem tekmovanju, ki 
bo potekalo 26. maja 2015 na OŠ Lava v Celju. 
 

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja 2015 – 
Edi Fidler 
 
Vsako leto na šoli izvedemo tekmovanje iz kemije. Letos 
smo ga  19. januarja, tekmovalo pa je 30 učencev 8. in 9. 
razreda. Učenke Špela Lužar in Sara Božnik iz 9. razreda ter 
Julija Stolec in Maruša Kajzba iz 8. razreda so tiste, ki bodo 
barve naše šole zastopale na državnem tekmovanju v 
marcu na OŠ Ljubečna. Upam, da bodo uspešne tudi tam. 
Želim jim veliko znanja in sreče. 
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Naravoslovni dan v 9. razredu – Polona Bastič 
 
V petek, 23.1.2015, so devetošolci obiskali sejem Informativa. Omenjeni sejem ponuja pregled 
izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini - od srednjih šol do visokošolskih in 
podiplomskih programov.  
Učenci 9. razredov so na sejmu pridobili mnogo podatkov, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnji poklicni 
poti. Sledil je ogled Prirodoslovnega muzej, kjer smo si najprej ogledali občasno razstavo Živela 
evolucija. Ob modelu dinozavra v naravni velikosti in nekaterih originalnih fosilnih ostankih smo 
iskali odgovore na vprašanja, ki so si jih zastavljali učenjaki, preden je Charles Darwin spoznanja 
povezal v znamenito evolucijsko teorijo.  
Sledila je delavnica na temo paleontologije. Prevzelo nas je okostje mamuta, za boljšo predstavo 
smo v roke dobili odlitek njegovega zoba in se čudili njegovi obliki, velikosti ter teži. 
Zadnji ogled pa je bil namenjen najatraktivnejšim predmetom, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije. 
Tako smo občudovali najstarejše glasbilo na svetu - piščal neandertalca, vaško situlo in si ogledali del 
stalne razstave o Emoni in njenih prebivalcih. 
 
 
Herman Lisjak na obisku – Mateja Fidler 
 
V zadnjem tednu januarja nas je v šoli obiskal Herman Lisjak. Skupaj z uslužbenkama Banke Celje nas 
je popeljal v svet denarja in varčevanja. Prijazni Herman nam je povedal veliko zanimivega o 
varčevanju. Povabil nas je v Hermanov brlog, kjer se  skozi igro spoznava svet bančništva. Tam se 
lahko otroci tudi igrajo in praznujejo rojstni dan. Ob zaključku je vsako oddelčno skupnost razredne 
stopnje razveselil z darilom. Za spomin pa smo se z njim še fotografirali. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

 
Mednarodni projekt Holiday Card Exchange – Maja Kovačič 
  
V letošnjem šolskem letu že petič sodelujemo v mednarodnem projektu Holiday Card Exchange. 
Otroci, ki sodelujejo v tem projektu,  pripravijo voščilnice za svoje prijatelje po svetu, vanje napišejo 
voščila, se predstavijo, predstavijo naše navade in običaje ob praznovanju božiča in novega leta, 
predstavijo Slovenijo... Voščilnice, pismo in nekaj turističnih brošur nato zapakiramo v pakete in jih 
odnesemo na pošto. Udeleženci projekta tako dobijo naše pakete, mi pa njihove.  Ob prebiranju 
voščil in pisem sodelujočih šol tako naši učenci spoznavajo običaje, navade in praznovanja drugih 
držav. 
Šole, ki si letos dopisujejo z nami, so FuSan Junior High School in Tamkang Senior High School, obe iz 
Tajvana, Gymnasium #5 iz Belorusije, Lyceum 3 Voronezh iz Rusije, Alden School iz ZDA, Harvest 
Christian School iz Avstralije in OS Selnica ob Dravi iz Slovenije. Pošto smo prejeli iz vseh šol, razen iz 
OŠ Selnica ob Dravi. Skupaj nam je tako pisalo kar 564 otrok. 
Na kulturni dan, 24. 12.,  smo odprli pakete, ki so na našo šolo že prišli. Prebrali in ogledali smo si 
voščilnice ter pošto, ob koncu dneva pa smo voščilnice, ki so bile polne dobrih želja, odnesli domov.  
Za promocijski material o Sloveniji in Celju  se lepo zahvaljujemo TIC-u Celje. 
 
Športni dan  – Maja Drobnič Grosek 
 
27. januar 2015 so učenci prav posebej pričakovali. Zjutraj so si na rame oprtali polne nahrbtnike 
toplih oblačil in z ogromno dobre volje odšli na drsališče v Šoštanj. Tam so se preobuli v drsalke in se 
najprej z malo strahu raje držali ograje, da so spoznali teren, kasneje pa so drsali že kot pravi 
profesionalci. Nekateri so drsali  v paru, drugi kar sami. Vsi pa so se čudovito zabavali.  
Čas je hitro minil in oditi smo morali 
domov. Vendar nas je čakala še ena 
zanimivost – vožnja z vlakom. Vsi smo 
navdušeni in polni lepih vtisov odšli med 
svoje domače. 
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Herman Lisjak na obisku  – Suzana Jelenski Napotnik 
 

V petek, 16. 1. 2015,  sta nas obiskali ga. Mojca Špec 
iz Banke Celje in Helena Vogelsang iz Otroškega 
muzeja Hermanov brlog. Gospa Špec nam je 
predstavila delovanje banke, zgodovino in različne 
vrste denarja ter pomen varčevanja. Gospa 
Vogelsang pa nam je predstavila muzej in nas 
povabila na ogled Otroškega muzeja Hermanov 
brlog,  kjer ima  Herman Lisjak svoj kotiček s čisto 
pravo banko, kjer se lahko otroci sami preizkusijo v 
vlogi bančnika. Najbolj nas je razveselil velik, kosmat 
in prijazen Herman Lisjak, ki je prinesel darilca za 
vse pridne varčevalce. 
 

 

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Planinski pohod na Sveti Tomaž nad Vojnikom – Mojca Podjavoršek 
 
V soboto, 31. 1. 2015, smo se mladi planinci odpravili na pohod na Sveti Tomaž nad Vojnikom. Naše 
srečanje se je pričelo v Vojniku na parkirišču pred cerkvijo Sv. Jerneja. Odpravili smo se skozi trg in 
se povzpeli na hrib mimo cerkve Sv. Florjana in še naprej do cerkve Device Marije. Vmes smo seveda 
šteli stopnice, a je na vrhu skoraj vsak povedal drugo številko. Kljub temu pa smo bili poplačani z 
lepim razgledom na Vojnik in okolico. Pot do Sv. Tomaža smo nadaljevali večinoma po gozdu, kjer 
poteka tudi Gozdna učna pot Modrijanov (GUMP). Vmes smo spremljali tablice z napisi in se tudi kaj 
naučili. Malo pod vrhom smo si ogledali še jamo Huda luknja, v katero so včasih metali smeti, sedaj 
pa je lepo urejena in prav priročna kot zatočišče pred slabim vremenom. Mi s padavinami nismo 
imeli težav, je pa bilo kar mrzlo, tako da smo se na vrhu, potem ko smo se okrebčali, ogreli še z 
nogometom. V Vojnik smo se vrnili po krajši poti. Ko smo se odpeljali domov, je začelo škropiti in 
kazalo je, kot da je vreme z dežjem čakalo prav na nas. 
 
 

 
  

57 - stran letnika X.



DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 

 
 
 
 
 
Zimski športni dan -Ida Grobelnik 
 
Otroci POŠ Nova Cerkev smo 8. januarja na sankališču ob skakalnicah 
v Vizorah preživeli čudovito dopoldne na snegu. Člani SD Vizore so 
bili odlični gostitelji. Poskrbeli so za pripravo prog, varnost, dober čaj, 
predstavitev njihove dejavnosti in celo za sonce. Član Smučarskega 
društva Ožbej Vačovnik Kotnik nam je pokazal, kako dober skakalec  
je že. Bravo, Ožbej!  
Športni dan v družbi z društvom bomo gotovo še kdaj ponovili. 
 

 
 
Naš skakalec Matic Preložnik - Petra Ofentavšek 
 
Matic Preložnik, učenec 4. razreda POŠ Nova Cerkev, 
se je udeležil šolskega tekmovanja v smučarskih 
skokih z alpskimi smučmi. Najprej se je udeležil 
regijskega tekmovanja v Velenju, kjer je osvojil 1. 
mesto med dečki 4. razredov. 
To je bila vstopnica na državno prvenstvo v Žireh, 
kjer si je priskakal 1. mesto med vsemi tekmovalci. 
Šoli in razredu pa je s tem prislužil in omogočil ogled 
kvalifikacij v Planici. 
Maticu iskreno čestitamo. 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
»Mi smo soški srčki, 
iz lecta narejeni, 
polni sladkega medu, 
in lepo okrašeni.    
 
Obraze svoje smo zakrili, 
ker bi vam radi sporočili, 
da povejo vam oči, 
kar srce si poželi. 
 
Mi smo soški srčki,   
iz lecta narejeni, 
ljubezen vam prinašamo,  
srečo še dodamo,  
ker radi vas imamo.« 
 
S tole zanimivo pesmijo so se na 28. tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi predstavili 
učenci iz Socke.  Pridružili so se jim še učenci iz centralne šole pa učenci iz podružnice Šmartno v 
Rožni dolini.  Brez učencev iz Nove Cerkve in njihovih staršev pa tako ali tako ni minil še noben 
karneval.  
 
14. februarja smo se tokrat veselili kar iz dveh razlogov, pusta in valentinovega. Devetošolci pa še 
zaradi informativnega dne. V tem veselem mesecu smo na šoli izvedli kar nekaj tekmovanj, imeli 
knjižno čajanko in še veliko dogodkov, o katerih vam poročamo v tej številki Vojča. 
 
Občinsko prvenstvo v košarki za mlajše deklice  - Robert Suholežnik 
V začetku februarja so potekala občinska tekmovanja v košarki za mlajše deklice in dečke. Dečki so 
osvojili tretje mesto in končali tekmovanje, deklice pa so drugo in se uvrstile na področno 
tekmovanje.  
Čestitamo vsem za odličen rezultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimski športni dan na predmetni stopnji – 
Robert Suholežnik 
V mesecu februarju so imeli učenci predmetne 
stopnje zimski športni dan. Otroci so lahko 
izbirali med smučanjem, drsanjem in pohodom. 
Ob veselju igrivih otrok nas je razveselilo tudi 
vreme, ki je bilo primerno za športne radosti. 
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Knjižna čajanka – Ivanka Krajnc 
4. 2. 2015 se je v knjižnici naše šole odvijala knjižna čajanka, ki 
je letos sestavni del projekta Noč branja. Dogodka se je 
udeležilo 42 učencev od 6. do 9. razreda, nekaj pa jih je bilo 
zaradi bolezni odsotnih, a so vse dogovorjene naloge opravili. 
Osrednja tema letošnjega projekta je branje knjige Mali princ, 
prav tako pa so vse dejavnosti, ki so se in se še bodo odvijale v 
sklopu projekta, vezane na Malega princa.  Do knjižne čajanke 
so učenci prebrali predpisano knjigo ter izdelali čudovite 
knjižne kazalke. Te so bile tudi vstopnice na čajanko, kjer smo 
se v dveh skupinah pogovarjali o čudoviti knjigi, katere je 
glavno sporočilo »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.« in 
so ga mnogi učenci tudi izbrali za napis na kazalko. 
Raznovrstne kazalke so sedaj na razstavi v šolski knjižnici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 
Učenci šestih  razredov  so imeli 13. februarja  tretji tehniški dan, in sicer na temo les. Ta dan so si 
izrezali obesek iz lesa ter pripomoček za ostrenje konic svinčnika, spoznali pomen gozda, vrste in 
lastnosti lesa. Nekaj teh so tudi sami preizkusili. Prav tako so s štetjem branik poskusili določiti 
približno starost drevesa, seznanili so se tudi s stroji in pripomočki za obdelavo lesa. 
Namen tega tehniškega dneva je, da se učenci seznanijo  z nekaj teoretičnega znanja s področja lesa, 
s tem pa nam pri rednih urah tehniškega pouka več časa ostane za izdelavo izdelkov iz lesa.  
                                                                                            
 
Regionalno tekmovanje iz angleškega jezika – Dragica Filipčič 
Januarja je na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur potekalo regionalno tekmovanje iz angleškega 
jezika za devetošolce.  Našo šolo so zastopale štiri učenke. Na tekmovanju so morale pokazati 
razumevanje in interpretacijo dela David Copperfield. Dvema je uspelo doseči srebrno priznanje. To 
sta Manica Hostnik in Nastja Zupanc. Slednja se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 24. marca.  
Vsem sodelujočim čestitamo.  
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Proslava ob kulturnem dnevu – Barbara 
Ojsteršek Bliznac 
V četrtek, 5. februarja 2015, smo v okviru 
slovenskega kulturnega dneva pripravili 
proslavo v Kulturnem domu Vojnik. 
Proslave so se v dveh delih udeležili učenci 
2. in 3. triade.  S himno je začel otroški 
pevski zbor, ki je odpel še dve skladbi. 
Sledile so glasbene točke, v drugem delu 
pa so učenci lahko prisluhnili 
dramatizirani obliki Prešernove pesmi 
Povodni mož in gledališki predstavi Kje si, 
Uršika zala v izvedbi šolske gledališke 

skupine.   
 
 
Finale področnega prvenstva v košarki za mlajše deklice – Robert Suholežnik 
V sredo, 25. 2. 2015, je potekalo na naši šoli finale področnega prvenstva v košarki za mlajše deklice. 
Z osvojitvijo četrtega mesta je ekipa naše šole končala tekmovanje. Vsem udeleženkam in trenerki 
Mateji Oprčkal čestitamo. 
 
 
2. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek  
V torek, 24. februarja 2015, je v zbornici OŠ Vojnik ob 17. uri potekal drugi  sestanek Sveta staršev v 
tem šolskem letu, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov. Zapisnike vseh sestankov si lahko preberete 
na spletni strani OŠ Vojnik v rubriki Organi šole - Svet staršev. 
 
 
 
Sodelovanje na Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi – Milena Jurgec 
V soboto, 14. 2. 2015, smo se Pustnega karnevala v Novi Cerkvi udeležili tudi učenci in učitelji 3. 
razredov in 8. a razreda Osnovne šole Vojnik. Učenci tretjega so predstavljali ekološko kmetovanje, 
učenci osmega pa so bila dekleta Urške, fantje pa povodni možje, predstavljali pa so Prešernovo 
pesem Povodni mož.  Vzdušje je bilo 
prijetno. Zahvaljujemo se staršem, ki so 
pomagali pri pripravi mask in poskrbeli 
za prevoz svojih otrok. 
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Kresnička – Tanja Hedžet 

Kresnička je šolsko tekmovanje iz naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda in poteka letos prvič na 
osnovnih šolah v Sloveniji. Tekmovanja, ki smo ga izvedli tudi na naši šoli  11. 2. 2015, se je udeležilo 
182 učencev. 

Bronasto priznanje so osvojili: 

1. razred:   Zala Vrečko, Jakob Zakošek, Vid Lebič, Valentina Dolinar, Nina Jelenc, Peter Bevc, Leon 
Lončarevič Videtič, Gašper Maslo, Leontina Topolovec, Tjaša Krivec, Stela Lojen, Žan 
Dokler, Jon Jurčenko, Jakob Mužar, 

2. razred:   Nik Sevnik, Matija Leskošek, Lara Jazbinšek, Timeja Jazbinšek, Gašper Krajnc, Nika Kroflič, 
Martin Ceraj, Taja Dolina,. 

3. razred:   Nika Brezlan, Sara Vozlič, Tia Brežnik, Manca Maslo, Hana Ravnak, Rene Kračun, Tilen 
Grobelnik, 

4. razred:   Nick Hochkraut, Aljaž Bratušek, Denis Čadej, Timotej Gorečan, Metod Hostnik, Lea Šeško, 
5. razred:   Blažka Pintar, Dona Skaza, Neža Čeperlin, 
6. razred:   Lenart Oprčkal, Miha Čakš, Luka Ravnak, Andraž Hribernik, David Pintarič, David Čadej, 

Lara Vozlič, 
7. razred:   Mia Marguč, Tia Krhlanko, Nejc Špeglič, Jakob Ban, Primož Petek, Kamil Wahibi. 
 
K uspešnemu tekmovanju so veliko pripomogli učitelji, ki poučujejo učence in jih navdihujejo za 
naravoslovje. 
Upamo, da so se ob lepih rezultatih zasvetile kresničke tudi v očeh naših tekmovalcev. 
 
Tekmovanje iz fizike – Tanja Hedžet 
11. februarja 2015 je potekalo šolsko tekmovanje iz fizike za bronasto Stefanovo priznanje za učence 
8. in 9. razredov. Tekmovanja se je udeležilo 44 učencev. 
Bronasto Stefanovo priznanje so osvojili: 
8. razred: Rok Lamprečnik, Špela Rojc, Julija Stolec, Pika Herlah, Jerneja Čerenak, Janez Krajnc in 
Tadeja Žlaus, 
9. razred: Tadej Oprčkal, Matej Gobec, Laura Levstik, Klara Gorenak, Gašper Marčič, Sara Božnik, Jure 
Hladin, Tija Pilih in Adam Wahibi. 
Na področno tekmovanje so se uvrstili: Rok Lamprečnik in Špela Rojc iz 8. razreda ter Tadej Oprčkal, 
Matej Gobec, Laura Levstik, Klara Gorenak in Gašper Marčič iz 9. razreda. 
Čestitamo. 
 
Vpis šolskih novincev – Mojca Guček 
Vpis šolskih novincev je na naši šoli potekal v času od ponedeljka, 23. 2. 2015,  do petka, 27. 2. 2015. 
V prvi razred smo vpisovali otroke, ki so bili rojeni v letu 2009. 
Na centralni šoli Vojnik je vpis potekal v ponedeljek, 23. 2. 2015, ter v sredo, 25. 2. 2015. Na 
podružnici v Socki je vpis potekal v torek, 24. 2. 2015,  v Novi Cerkvi 26. 2. 2015, v Šmartnem v Rožni 
dolini pa 27. 2. 2015. 
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Starše in otroke smo seznanili tudi z vsemi postopki, ki še sledijo do všolanja bodočih prvošolcev. 
Zastavili smo jim tudi nekatera vprašanja, ki so potrebna, da bomo kvalitetno organizirali delo z otroki 
ob všolanju. 
 
Predavanje za starše devetošolcev o poklicni orientaciji – Urška Kovač Jurčenko 
V mesecu marcu se bodo naši devetošolci vpisovali v srednje šole, zato je 12. februarja na naši šoli 
potekalo predavanje na temo »Vpis v srednje šole«, ki je bilo namenjeno otrokom in staršem otrok, ki 
obiskujejo 9. razred. Predavanje sem izvedla z namenom, da bi starši in otroci prejeli čim več 
uporabnih informacij glede vpisa v srednje šole in glede izbire ustreznega srednješolskega programa. 
Staršem in otrokom sem zato na predavanju predstavila naslednja področja: kje vse lahko pridobijo 
uporabne informacije, ki jim bodo v pomoč pri izbiri srednje šole ali poklica, trende na trgu dela, 
sistem srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, rokovnik s pomembnimi datumi, posebne vpisne 
pogoje, razpis za vpis v srednje šole, razpis za vpis v dijaške domove, izbirni postopek v primeru 
omejitve vpisa in štipendiranje v Sloveniji. Predavanja se je udeležila več kot polovica staršev. Vsem 
našim devetošolcem želim veliko uspeha pri izbiri ustreznega programa, ki jih bo pripeljal do želenega 
poklica. 
 
Informativni dan – Urška Kovač Jurčenko 
Vse srednje šole so letos 13. in 14. februarja za učence organizirale informativni dan, na katerem so 
učenci lahko pridobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju na posameznih srednjih šolah 
ter druge informacije v zvezi s programi. Informativni dan je potekal v petek, 13. februarja ob 9. in 15. 
uri, ter v soboto, 14. februarja ob 9. uri. Devetošolci v petek tako niso imeli pouka, ampak so namesto 
tega obiskali šole, v katerih so želeli pridobiti informacije o vpisu. Vsak učenec se je lahko udeležil 
treh predstavitev na treh različnih šolah. Učenci so se informativnega dne večinoma udeležili skupaj s 
svojimi starši. 
 
Natečaj nariši obleko – Urška Kovač Jurčenko 
Na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, si prizadevajo, da bi 
navdušili mlade za izobraževalni program Ustvarjalec modnih oblačil, zato vsako leto organizirajo 
natečaj za osnovnošolce Nariši obleko. Z natečajem želijo pri učencih spodbuditi kreativnost in 
ustvarjalnost ter jim dati možnost, da svoje izdelke predstavijo javnosti. Prejete izdelke oceni 
strokovna komisija in izbere 10 najizvirnejših risb. Na šoli organizirajo tudi razstavo finalnih izdelkov in 
svečano prireditev, kjer razglasijo zmagovalko.  
Letos se je na natečaj s svojimi risbami prijavilo osem učenk naše šole. V projektu je skupaj sodelovalo 
116 učencev iz 29 osnovnih šol. Tinkara Lebič in Klara Gorenak sta se s svojimi skicami oblek uvrstili v 
finale natečaja, za kar jima tudi iskreno čestitamo. 
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Dejavnosti na POŠ Socka 
 
Tehniški dan v  4. in 5. razredu  – Maja Drobnič Grosek  
V 4. razredu so v okviru naravoslovja in tehnike učenci 
izdelovali avtomobilček na notranji pogon ter svetilnik, v 5. 
razredu pa mahača, žičnico in brizgalko. Naš razred se je 
spremenil v pravo delavnico, v kateri so nastajali zanimivi in 
uporabni izdelki. Učenci so urili svoje spretnosti, pri tem pa se 
veliko naučili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pustne delavnice in pust – Maja Kovačič 
Tudi letos smo se na prvem roditeljskem sestanku s starši odločili, da bodo naši učenci sodelovali na 
pustnem karnevalu v Novi Cerkvi.  
Ker je bila letos pustna sobota na Valentinovo, smo se z učenci odločili, da bomo predstavljali lectova 
srca. V šoli smo se lotili priprave src iz kartona, potem pa so nam popoldne na pomoč priskočili še 
starši. V torek, 3. Februarja so tako z akrilnimi barvami ter belim purpenom okrasili srca. 
Z učenci smo maske dokončali še z izdelavo očal in se v soboto, 14. 2. 2015, odpravili v Novo Cerkev. 
Tam smo najprej pomalicali odlične hot doge in se podali na karneval. Ob skladbi Mi se mamo radi 
ansambla Gregorji smo se takole predstavili:  
Iz podružnične osnove šole Socka prihajajo lectova srca, ki so jih izdelali otroci skupaj s starši in 
učiteljicami: Majo Kovačič, Suzano Jelenski Napotnik, Majo Drobnič Grosek in Lidijo Vrečko. Pravijo pa 
takole:                        
 

Mi smo srčki,  
iz lecta narejeni, 
polni sladkega medu, 
in lepo okrašeni.    

 
Obraze svoje smo zakrili, 
ker bi vam radi sporočili, 

da povejo vam oči, 
kar srce si poželi. 
 
Mi smo soški srčki,   
iz lecta narejeni, 
ljubezen vam prinašamo,  
srečo še dodamo,  
ker radi vas imamo. 

 
Pri izdelavi mask nam je s svojo donacijo pomagala Kartonaža Slovenska Bistrica. Podarili so nam 
karton, iz katerega smo izdelali srca, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. 
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Sodelovanje  na natečaju Eko šola – Suzana Jelenski Napotnik 
Učenci  2. in 3. razreda smo sodelovali  v nagradnem natečaju  Eko 
šole. Sestavljen je bil iz dveh delov. V prvem smo izdelali adventni 
koledar v obliki novoletne smrečice. V drugem delu so tretješolci 
pri izdelovanju kartončkov za poštevanko prišli na idejo, da bi lahko 
kartončke shranili v predalčke, takšne, kot smo si jih izdelali že pri 
adventnem koledarju. Tako je nastala tabla z igrivo poštevanko, 
kamor smo prilepili 11 kosov embalaže od sokov, jih  označili s 
števili od 0 do 10 in vanje shranili kartončke s poštevanko 0 do 10. 
Tablo z igrivo poštevanko uporabljamo pri uri matematike za 
uvodno motivacijo. Dobili  smo kar nekaj idej, kako še  lahko 
odpadno embalažo KEMS ponovno uporabimo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dejavnosti na POŠ Nova Cerkev 
 
 
 
S prvošolci v Sorževem mlinu - Sabina Penič 
V januarju smo prvošolci eno dopoldne 
preživeli kot pred davnimi časi. Obiskali smo 
našega krajana Otona Samca na njegovi 
turistični kmetiji. Ogledali smo si prostore in 
pohištvo ter predmete, ki so jih uporabljali 
nekoč. Zakurili smo v krušno peč, katere 
toplota  je dala hiši poseben čar. Na štedilniku 
na drva smo si skuhali domači zeliščni čaj, ki 
smo ga sladili z domačim medom. Gospodu 
Samcu smo pomagali luščiti koruzo in med tem opravilom prisluhnili marsikateri prigodi iz njegovega 
življenja. Ljudje so nekoč imeli manj stvari, kot jih imamo danes, imeli so pa zagotovo veliko več časa 
drug za drugega. 
 
 
Športni dan v 5. razredu -  Urh Poteko 
Plavalni športni dan se je odvijal 12. 2. 2015 na bazenu Golovec v Celju. Namen tega dne je bil 
preveriti znanje plavanja otrok, ki bodo šli v poletno šolo v naravi. Zaradi tega so se športnemu dnevu 
pridružile tudi vse naše podružnice. Poleg preverjanja znanja smo v športni dan vključili še skoke v 
vodo in vzdržljivostno plavanje. Ugotavljamo, da je znanje učencev v večini pozitivno in so že osvojili 
uraden naziv plavalca, nekaj učencev pa bo ta naziv še moralo pridobiti. 
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Delavnice s starši in pustni karneval - Ida Grobelnik 
letos smo na valentinovo soboto sodelovali na 28. tradicionalnem pustnem karnevalu v novi cerkvi. 
kostume smo izdelali s pomočjo staršev. prvošolci so se predstavili kot valentinove številke, 
drugošolci kot veseli, žalostni, nasmejani ali zaljubljeni  izrazi, mavrico tretješolcev sta spremljala 
sonce in oblak, četrtošolci in petošolci pa so utripali kot valentinovi srčki. 
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Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini 
 
Pustni karneval v novi  cerkvi – Marjana Pikelj 
Tudi letošnje leto smo  se z učenci naše podružnice udeležili pustnega karnevala v Novi Cerkvi. 
Odločili smo se, da se na njem predstavimo  z gradnjo   novega  kulturnega doma, ki pri nas v 
Šmartnem  poteka  že od septembra. S pomočjo staršev smo na popoldanskih delavnicah  iz kartona 
ustvarjali zidake, opeko, okna … ter se potem na pustno soboto gradbeno razpoloženi  uvrstili  v 
povorko.  Tako  smo tudi mi pomagali pregnati zimo in priklicati  težko pričakovano pomlad.  
 

 
 
Planinski pohod na goro Oljko – Mojca Podjavoršek 
V soboto, 28. 2. 2015, smo se s planinskim krožkom odpravili na pohod na Goro Oljko. V Šmartnem v 
Rožni dolini smo se vkrcali na avtobus in se peljali do Šmartnega ob Paki, kjer smo imeli izhodišče 
pohoda. Pot nas je peljala večinoma po gozdni poti, na vrhu pa sta nas pričakala planinski dom in 
cerkev z dvema zvonikoma. Po okrepčilu smo napisali planinske dnevnike, potem pa smo imeli še 
nekaj časa za igro in raziskovanje okolice. Na srečo je bila v senčnih predelih še kakšna krpica snega, 
kar nam je prišlo prav pri igri. Nazaj v 
Šmartno ob Paki smo se vrnili po 
Martinovi poti in se prijetno utrujeni 
vrnili domov.  
 
 

 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
V gaju zažgolijo ptice, 
vrnejo se lastovice 
in pomlad veselo vzklika: 
»Sonce, zdaj sem že velika!« 
               /B. Š. Žmavc/ 
 
Topli pomladni dnevi, žgolenje ptic in cvetoča drevesa oznanjajo, da je med  nami pomlad. 
Množica dejavnosti, ki so se pretekli mesec odvijale na naši šoli, prav tako. 
Več o njih pa si preberite v tej številki Vojča.  
 
 
 
 
 
Starejše deklice za las ob finale – 
Robert Suholežnik  
Starejše deklice so zaključile 
tekmovanje z drugim mestom v 
polfinalu državnega prvenstva. Le malo 
športne sreče je manjkalo za 
zgodovinski uspeh in uvrstitev med 
prve tri šole v Sloveniji. Čestitamo 
vsem tekmovalkam in njihovi mentorici 
ge. Mateji Oprčkal. 
 
 
Obisk koncerta in Botaničnega vrta v Ljubljani - Emilija Kladnik Sorčan 
Učenci 6. razreda so 10. marca letos obiskali Ljubljano. V okviru kulturnega dne so si ogledali 
koncert »Čudoviti svet glasbil« v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Program, v katerem so 
podrobno spoznali simfonični orkester, je izvajal za mlade poslušalce orkester Slovenske 
filharmonije z moderatorjem Boštjanom Gorencem-Pižamo, ki je z duhovitimi komentarji popestril 
poučno vsebino. 

 
 
S področja naravoslovja pa je bil pridružen 
še ogled Botaničnega vrta. Učenci so se 
sprehodili po zunanjih površinah, se 
ustavili ob zanimivih rastlinah in prisluhnili 
razlagi. Najzanimivejši je bil ogled 
tropskega rastlinjaka, kjer gojijo 
priljubljene vrste, kot so vanilija, 
kakavovec, bananovec …  
 

Učenci so zavzeto sodelovali in se veliko zanimivega naučili, kar so tudi zabeležili na delovne liste, 
vtise s koncerta pa so prav tako strnili  v poročilu. 
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Šolsko tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak 
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 19. marca 2015 je za učence od prvega do devetega 
razreda potekalo šolsko tekmovanje v matematiki Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanja 
se je udeležilo 265 učencev. Bronasto priznanje je osvojilo 94 učencev. Učenci Nika Paradižnik, 
Jakob Ban, Kamil Wahibi, Klemen Rojc ter Nejc Špeglič iz sedmega razreda, Jerneja Čerenak, Pika 
Herlah ter Tadeja Žlaus iz osmega razreda, Sara Božnik, Manica Hostnik, Špela Lužar, Tadej 
Oprčkal, Kristina Petrej ter Ema Žilavec  iz devetega razreda pa so se uvrstili na področno 
tekmovanje, ki bo letos potekalo v začetku aprila na II. OŠ Celje. 
Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih tekmovanj in na njih 
dosegajo tudi zelo dobre rezultate.  
 
Motnje hranjenja – Mojca Guček 
5. 3. 2015 smo za starše učencev naše šole organizirali predavanje o motnjah hranjenja. V goste 
smo povabili predavateljico Danajo Lorenčič. Ta je v okviru predavanja razkrila motnje hranjenja iz 
strokovnega in iz osebnega vidika, saj se je dobrih deset let sama spopadala z anoreksijo in jo 
obenem strokovno preučevala v okviru magistrskega študija. Je  avtorica knjige Ana v meni – moje 
življenje z anoreksijo, ki je pred kratkim izšla pri založbi Mladinska knjiga.  
 
Staršem in učencem, ki so predavateljico poslušali v okviru pouka,  smo ponudili priložnost, da  
spoznajo različne vrste motenj hranjenja (anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje), 
prepoznajo simptome in vzroke za razvoj motenj hranjenja ter se seznanijo z oblikami pomoči, ki 
so dosegljive v Sloveniji. 
»Živimo v času, ko kar 60 odstotkov najstnic ni zadovoljnih s svojim telesom; večinoma menijo, da 
so predebele. Vse več je tudi fantov, ki so obremenjeni s svojim videzom. Raziskave kažejo, da se 
mladostniki neustrezno prehranjujejo.  
O razširjenosti motenj hranjenja v Sloveniji vemo malo, predvsem zato, ker jih veliko ostaja 
neprepoznanih. Vendar se po ocenah z njimi spopada vse več ljudi – med njimi so že desetletnice. 
»Motnje hranjenja je preprosto spregledati, ker so kruta akumulacija vsega, kar sodobna zahodna 
družba časti – vitkosti, perfekcionizma, samokontrole in storilne naravnanosti« (Danaja Lorenčič).  
 
Tekmovanje Kuhnapato - Polona Bastič 
Tudi to šolsko leto smo svoje kuharske sposobnosti preizkušali na tekmovanju Kuhnapato. Letos so 
bile v ospredju kaše, močnate jedi in izvirna šolska malica, vse s poudarkom na značilno lokalnih 
sestavinah. Sodelovali smo z eno ekipo. Pod imenom Vojčke so šolo predstavljale sedmošolke Nika 
Paradižnik, Jerneja Jezernik, Iris Navršnik in Lara Zupanc Rojc. 
 
Na regijskem nivoju so 9. 3. 2015 svoje 
kuharsko znanje pokazale v Mariboru 
pred strogo komisijo v Gostilni Anderlič. 
Pripravile so štruklje v juhi, češpljevo juho 
z ajdovo kašo ter mlečni namaz s 
praženimi bučnicami in bučnim oljem.  
Organizatorka tekmovanja je ob 
razglasitvi povedala, da so odločale 
malenkosti, kar je bilo res. Naše 
tekmovalke se niso uvrstile v finale, a 
domov so odšle ponose, da so kuhalnice 
vrtele za našo šolo. 
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Noč branja – Ivanka Krajnc 

Meseca marca na Osnovni šoli Vojnik že tradicionalno organiziramo zanimiv projekt Noč branja. 
Namenjen je širjenju bralne kulture in druženju mladih bralcev. 

Noč branja, ki je bila letos že osma po vrsti, je pravzaprav praznik branja na šoli.  

Letošnja dejavnost je potekala pod naslovom »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem«. Učenci, ki 
so se odločili za sodelovanje v projektu, so od jeseni naprej prebirali knjigo Mali princ. V mesecu 
februarju smo izvedli knjižno čajanko, kjer smo skupaj z učenci, učiteljicami slovenščine in 
knjižničarko debatirali o vsebini knjige. Učenci so do tega datuma izdelali svoje knjižne kazalke, ki 
so bile tudi vstopnice nanjo. Ker so bile izjemno lepe, unikatne in zanimive, smo jih razstavili v 
šolski knjižnici. 

Vrhunec projekta je na šoli potekal 20. in 21.  marca 2015, namenjen pa je bil učencem od 6. do 9. 
razreda. Po prihodu v šolo ob 18. uri so si učenci najprej uredili svoje postelje v učilnicah, ki so se 
tudi tokrat spremenile v »spalnice«. Zatem so se zbrali v avli naše šole, kje smo si ogledali zanimivo 
gledališko predstavo Mali princ, ki so izvedli igralci Društva za boljši svet iz Maribora. Ogled 
predstave nam je omogočil Šolski sklad naše šole, za kar se hvaležno zahvaljujemo. 

Literarnemu dogodku je sledila večerja, po njej pa tri zanimive delavnice, kasneje pa še ogled 
filma. Vse dejavnosti in tudi film so bili vezani na temo knjige oziroma temo letošnje Noči branja.  

Kasneje, to je okoli ene ure zjutraj, so otroci ob bralnih lučkah brali svoje najljubše knjige, nato pa 
se še tiho pogovarjali. Okoli pol treh so drug za drugim zatisnili oči. Zjutraj so pospravili učilnice, 
nato pozajtrkovali, rešili vprašalnike, okoli pol desetih pa so se odpravili domov. 

Projekt, namenjen branju, je eden od načinov, kako otroke pritegniti k branju. Letos je bilo vanj 
vključenih 56 učencev, to pa dokazuje, da otroci v Vojniku še radi berejo, zato bomo s tovrstnimi 
dejavnostmi še nadaljevali. 

31. marca smo naš projekt predstavili tudi na velenjski televiziji v oddaji Dobro jutro. 

Nastji Zupanc in Lauri Šarlah se za prijetno ter zanimivo predstavitev  lepo zahvaljujem. 
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Področno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
 
23. marca 2015 je v Velenju na OŠ Livada potekalo področno tekmovanje iz fizike za srebrno 
Stefanovo priznanje. 
Tekmovanja se je udeležilo sedem učencev naše šole. Srebrno Stefanovo priznanje so osvojili: 
Laura Levstik iz 9. a, Špela Rojc in Rok Lamprečnik iz 8. b. 
Na državno tekmovanje se je uvrstila Špela Rojc, za katero bomo držali pesti v soboto, 11. aprila 
2015. 
Čestitamo. 

 
Naravoslovni dan v 9. razredu – Polona Bastič 
 
V sredo, 11. 3. 2015, so imeli devetošolci 
naravoslovni dan na temo genetika. V obliki 
delavnic smo ga izvedli na šoli. V prvi delavnici 
so učenci spoznavali in reševali naloge z 
rodovniki. V  drugi so kot pravi mladi 
raziskovalci izolirali molekulo DNA iz brokolija. 
Tretja delavnica pa je bila namenjena krvnim 
skupinam in krvodajalstvu.  

Da je bilo vse še bolj zanimivo, smo v goste 
povabili poklicnega reševalca, g. Selimirja 
Ćopiča iz Ljubljane, ki nam je zaupal svoje 
izkušnje s terena. Prav vsi učenci so z 
zanimanjem spremljali dogajanje v delavnicah 
in v njih aktivno sodelovali. Naravoslovni dan je 
bil poučen, izvedeli smo veliko novega, prav 
takšnega bi še ponovili, so na koncu strnili vtise 
devetošolci. 

 
 
Plavalni tečaj za predmetno stopnjo – Urh Poteko 
V mesecu aprilu, natančneje od 30. 3. do 3. 4. 2015, smo izpeljali plavalni tečaj za predmetno 
stopnjo. Tečaj je trajal 15 šolskih ur. Predelali smo vse osnovne plavalne tehnike, skoke v vodo in 
testiranje za naziv bronasti delfin. Plavalnega tečaja, ki ni obvezen, se je udeležilo 6 otrok, ki do 6. 
razreda še niso osvojili uradnega naziva plavalec. Po končanem tečaju je 5 učencev opravilo 
testiranje in prav vsi so osvojili zastavljen cilj ter tudi uradno postali plavalci. 
 
 
Četrta matematična delavnica – Leonida 
Godec Starček 
 
V petek, 27. 3. 2015, je popoldan od 15.45 do 
18.30 na šoli potekala  4. matematična 
delavnica.  
Šolske in obšolske dejavnosti so na vrhuncu, 
mnogi  učenci so vključeni v projekte, 

tekmovanja in raziskovalne naloge, zato se je 
zbralo nekaj manj udeležencev kot na prejšnjih 
delavnicah.  
Kljub vsemu je 45 učencev od 4. do 9. razreda s 
centralne in podružničnih šol trlo matematične 
probleme in probleme iz vsakdanjika. 
Tudi tokrat je bilo vzdušje prijetno in izkazalo se 
je, da so lahko tudi matematični izzivi zabavni. 

                    
                                                               
Igralci na Srečanju gledaliških skupin – Barbara Ojsteršek Bliznac 

V petek, 27. Marca, so se učenci gledališkega krožka udeležili Srečanja gledaliških skupin celjske 
regije, ki je potekalo na II. Osnovni šoli Celje. Predstavili so se z igro Kje si, Uršika Zala!, še prej pa 
so si ogledali še ostale gledališke predstave, ki so bile na sporedu. Po navdušenem aplavzu 
občinstva so prejeli tudi pozitivne kritike s strani priznanega igralca Gorazda Žilavca. Še ena 
izkušnja več je potrdila, da so igralci s srcem, ki si želijo v prihodnje še veliko nastopati na 
gledališkem odru.  
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Področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
– Amalija Kožuh 
22. 1. 2015 je na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji 
potekalo področno tekmovanje iz slovenščine 
za Cankarjevo priznanje. Po uvodnem pozdravu  
in kratkem kulturnem programu, ki so ga 
pripravili tamkajšnji učenci, so tekmovalci odšli 
v učilnice in v razlagalnem spisu pokazali na 
danem odlomku iz prebrane knjige Pod 
svobodnim soncem, kako znajo razlagati in 

vrednotiti  sporočilo odlomka, Finžgarjev jezik 
in slog pisanja. 
 
Področnega tekmovanja sta se udeležili učenki 
Evelina Pristovšek, 8. b, in  Nastja Zupanc, 9. d. 
Evelina Pristovšek je prejela srebrno Cankarjevo 
priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje. 
Nastja Zupanc pa na tej stopnji tekmovanja ni 
prejela priznanja. 

 
 
Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
Državno tekmovanje je letos potekalo v soboto, 28. 3. 2015, na 
Osnovni šoli Mladika na Ptuju. Po pozdravu in nagovoru g. 
ravnatelja, organizatorice tekmovanja in predstavnice ZRSŠ OE 
Maribor, dr. Milene Kerndl, in predsednika Državne tekmovalne 
komisije, dr. Igorja Sakside, so tekmovalcem pripravili še  kulturni 
program. Nato so tekmovalci odšli v razrede in že težko pričakovali 
navodila za pisanje razlagalnega spisa. V njem so morali pokazati 
zmožnost kritičnega branja in utemeljevanja osebnih stališč do 
prebranega romana in odlomka iz strokovnega besedila o 
Finžgarjevem romanu. 
 
Tekmovanja se je udeležila osmošolka Evelina Pristovšek, ki je dosegla zlato Cankarjevo priznanje 
in s tem dokazala, da je zelo  natančna, kritična bralka in da zna svoje razmišljanje tudi odlično 
ubesediti. Čestitamo! 
        

Tekmovanje za Preglovo priznanje – Edi Fidler 
Konec januarja in v začetku marca je bilo šolsko in državno tekmovanje 
iz kemije za Preglova bronasta, srebrna in zlata priznanja. Na šolskem so 
učenci osvojili deset bronastih priznanj. To so bili osmošolci: Maruša 
Kajzba, Julija Stolec, Nika Muzel, Eva Gorenšek in Pika Herlah. Med 
devetošolci pa so bili bronasti: Sara Božnik, Špela Lužar, Adam Wahibi, 
Matej Gobec in Jure Hladin. Prva dva učenca iz 8. in 9. razreda sta nas 
zastopala na državnem tekmovanju, vendar je bilo nekaj točk krivih za 
osvojitev višjih priznanj. 

 
Tekmovanje iz angleškega jezika – Dragica Filipčič 
Zaključilo se je tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce, ki je 
potekalo na treh ravneh: šolska, regionalna in državna raven.  
Bronasto priznanje je doseglo 10 učencev:  Manica Hostnik, Hana Žerjav, 
Nastja Zupanc, Tjaša Jazbinšek, Špela Koštomaj, Izak Ravnak, Ema Žilavec, 
Gaja Jakop, Tadej Leban in Jure Hladin.  Srebrno priznanje sta dosegli 
Manica Hostnik in Nastja Zupanc. Slednja se je uvrstila na državno 
tekmovanje in med 236 najuspešnejšimi v Sloveniji dosegla 122 mesto. 
Vsem sodelujočim čestitamo.  
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Zimska šola v naravi – Olga Kovač 

2. marca smo s šestošolci odšli na Roglo. Ugodne 
snežne razmere so nakazovale, da bomo imeli 
idealne snežne pogoje. Resnično so nas pričakali 
dobri snežni pogoji, žal pa nas je vse dni preganjal 
veter in mraz.  
 
Vsak dan smo pet ur preživeli na smučišču, kjer so 
učenci pridobivali ali utrjevali in nadgrajevali znanje 
smučanja v šestih skupinah. V popoldanskem času so 
se družili ob gledanju filma, plezanju ali sankanju.  

 
Večerno druženje smo izkoristili za 
pridobivanje znanj o varnosti na 
smučišču, predstavitvi Azije in obisku 
discoteke ter telovadnice. V petek so nas 
v velikem številu obiskali starši, si ogledali 
naše delo in prisostvovali podelitvi 
priznanj učencem. Posebej smo bili veseli 
tega, saj je bil teden naporen in pomoč 
staršev zadnji dan zato več kot 
dobrodošla. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Naravoslovni dan – Maja Kovačič 

Učenci 1., 2. in 3. razreda smo se 12. 3. 2015 odpravili h 
gospodu Otonu Samcu v Polže. Spoznali smo se z delom 
na žagi in mlinu nekoč. Ogledali smo si staro hišo, posodo 
v kuhinji in pripomočke za krušno peč. Naučili smo se 
luščiti koruzo in jo pripravili za setev. Prav vsi smo 
poizkusili tudi pravkar zmleto moko. Ugotovili smo tudi, 
da se v mlinu res vse dvakrat pove.  
Preživeli smo prijetno dopoldne in se ob zanimivih 
pripovedih gospoda Otona Samca tudi veliko naučili. Za 
vse to se mu lepo zahvaljujemo. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Bili smo ustvarjalni – Suzana Jelenski 
Napotnik 
Učenci 2. in 3. razreda smo pri pouku 
glasbene umetnosti izdelali svoja glasbila – 
bobenček in trstenko. Pri tem smo zelo 
uživali.  Ko so bila glasbila izdelana, smo z 
njimi spremljali pesmice, ki smo se jih med 
letom  naučili. 
 

   
Pirls v  4. razredu  - Maja Drobnič Grosek 
Učenci 4. razreda v Socki smo bili izbrani za testiranje bralne pismenosti, ki poteka na 
mednarodnem nivoju. Trajalo je dva dni, dvakrat po 40 minut. Prvi del je potekal na podružnični 
šoli, drugi del pa na centralni šoli Vojnik. 
Sodelujoči v programu Pirls (Progress in International Reading Literacy) so pripravili naloge, ki so 
bile zbrane v snopiče in razdeljene po težavnostnih stopnjah. Vsak učenec je prvi dan dobil snopič 
in popolnoma samostojno reševal naloge. Najprej je moral prebrati besedilo, nato pa odgovarjati 
na različne tipe vprašanj, povezanih  s prebranim besedilom. 
Drugi dan je delo potekalo na podoben način, vendar so učenci na vprašanja o prebranem 
odgovarjali preko računalnika. Tam so tudi brali besedilo. S tem so želeli hkrati preverjati, kako se 
učenci znajdejo s sodobno tehnologijo in kako jo  znajo pri delu uporabljati.  
Celotno testiranje je potekalo anonimno. Končni podatki bodo na splošno znani še to leto.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Srečanje drugošolcev z generacijo "mladih po srcu" - Damjana Ferlic 
 
Ko smo se pri pouku  pogovarjali o življenju nekoč in ko smo intervjuvali naše babice in dedke o 
njihovem načinu življenja, se nam je porodila ideja, da bi bilo zelo zanimivo, če bi jih kar povabili 
medse, da bi nam odgovorili na vsa vprašanja, ki so se nam porajala ob proučevanju preteklosti. 
Naši dedki in babice ter učiteljičin oče so se nam pridružili na klepetu ob domačih piškotih in 
domačem čaju. Ob pripovedovanju življenjskih zgodb, ki so zelo drugačne od današnjih, smo se vsi 
zelo veliko naučili, predvsem pa smo spoznali, da so otroci živeli zelo skromno, da so se zelo veliko 
družili med sabo in si večkrat kar sami naredili preproste igrače. Izvedeli smo tudi, da so bili učitelji 
dosti bolj strogi kot danes, da so morali otroci doma veliko delati in večkrat ni bilo časa, da bi sploh 
lahko šli v šolo.  
Vsem, ki so si vzeli čas, da so svoje izkušnje delili z nami, se iskreno zahvaljujemo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otroški pevski zbor – Sabina Penič 
 
 
 
Pevci otroškega pevskega zbora 
naše podružnice so se 9. marca v 
Begunjah udeležili snemanja 
oddaje Slovenski pozdrav. Z 
veseljem smo se odzvali povabilu 
RTV Slovenija in se s petjem 
predstavili vsej Sloveniji. Blaža in 
Darjo, voditelja oddaje Slovenski 
pozdrav, smo preizkusili, kako sta spretna z glasbenimi ugankami in ju na koncu nagradili z 
domačimi dobrotami.  
Za otroke je bila to prva takšna izkušnja, nad katero so bili zelo navdušeni, zato dolga pot in pozna 
ura nista predstavljala problema. Oblikovalci oddaje so občudovali otroke, kako dobro in 
profesionalno so opravili svojo nalogo, kajti vse smo posneli le enkrat brez popravkov. 
Oddaja je bila na sporedu 20. marca,  na spletni strani RTV Slovenija pa jo je še vedno mogoče 
pogledati.  
Pesem Tri planike bo v  naših srcih še nekaj časa obujala lepe spomine. 
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Gregorjevo v Novi Cerkvi - Ida Grobelnik 
Prihod pomladi smo 11. marca letos  v Novi Cerkvi praznovali na drugačen način. V vodo smo 
spustili posebne lučke. To so bile hišice, cerkvice, mlini, prave umetniške stvaritve otrok in njihovih 
staršev. 
Šega spuščanja lučk po vodi se vrača v številne kraje po Sloveniji. Nam jo je uspelo obuditi skupaj s 
Sorževo domačijo, Turističnim in Gasilskim društvom iz Nove Cerkve. 
Bilo je čudovito. 

 
Matic Preložnik odpeljal »šolo« v Planico - Ida Grobelnik 
 
Matic Preložnik je na področnem šolskem športnem  tekmovanju v smučarskih skokih osvojil prvo 
mesto v svoji kategoriji.  Za nagrado je učence naše šole  
19. marca popeljal na ogled uradnega treninga in kvalifikacij. V živo smo si ogledali vse naše 
najboljše skakalce. Veselili smo se z njimi, še posebej s Petrom Prevcem, ki je pristal pri izjemnih 
238,5 metrih in postavil daljavo dneva. 
Čestitke tudi Neži Videnšek, Alji Preložnik, Nastji Premrl in Galu Koku, ki so se prav tako udeležili 
področnega šolskega tekmovanja v smučarskih skokih. 
V Planici smo preživeli čudovit dan. 
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Srček ti dam, rad te imam - Petra Ofentavšek 
Lectovo srce je tradicionalen spominek Slovenije. Nam je 
recept  zanj izdala gospa Vikica Pinter. Pomagala nam je tudi 
pri okraševanju. Ker je bilo srce namenjeno mamam za praznik, 
smo dodali še lepo misel in ogledalce. 
 
 
 
DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

 
Lectova srca in materinski praznik – Marjana Pikelj 
V  mesecu, ko so  praznovale  naše  mamice,  smo   jih   
želeli  razveseliti  tudi  z učenci. Odločili smo  se, da 
bomo zanje  za njihov praznik napravili  lectova srca.  Z 
učiteljicami  smo pripravile medenjake,   nato  pa je med 
nas prišla ga.  Vikica  Pinter s Frankolovega, ki  je vešča 
izdelave medenih src.  Učencem je predstavila  postopek 
dekoriranja in jih usmerjala pri njihovem delu.  Učenci  
so se pri  delu zelo trudili  in uživali, zato so bile gotovo 
njihove mamice darilc  potem vesele. 
 

 
 
Ogled stare kmečke hiše – Marjana Pikelj 
V začetku  meseca  smo  se s prvošolci odpravili  na ogled naše krajevne  znamenitosti – stare 
kmečke  hiše na Brezovi. Hiša ima res častitljivo starost in  tudi prostori  v njej   so bili učencem  
izredno  zanimivi.   Z zanimanjem smo  si  ogledali  njeno zunanjost  ter nato še prostore v njej:  
črno  kuhinjo, »hišo«, kamro ... Spoznali smo tudi številne stare predmete, ki  so  še vedno lepo 
ohranjeni.  Ob  topli peči  v »hiši« ter ob  piškotih ter čaju nam je bilo pogovarjanje o preteklosti  še 
toliko  bolj prijetno. Gospe Ireni  Kožuh se zahvaljujem  za  prijazen sprejem. 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
»Pesem je svet, narejen iz besed. 
Pesem je z igro jezika ustvarjena godba. 
Pesem kot  slutnja nestvarna resnica. 
Pesem je godba neskončne mladosti.« 
 
    B. A. Novak 
 
Pesnik Tone Pavček je nekoč dejal takole: »Kdor vidi pesmi, je bogatejši za 
celo kraljestvo.« 
Če to drži, smo na naši šoli zelo bogati. V preteklem mesecu se je namreč 
mnogo dogodkov vrtelo prav okoli pesmi. Srečali smo se s pesnico in uživali ob 
njenih pesmih, pelo se je na Pesemci v Celju, v en glas pa je pesem  stoterih 
pevcev odmevala tudi  v Novi Cerkvi. Je lahko še kaj lepšega? 
O teh dogodkih in vseh tistih, ki so se pri nas odvijali  v mesecu aprilu, si 
preberite v tej številki Vojča. 
                                        
 
Področno tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak 
V sredo, 1. aprila 2015, je na II. OŠ Celje potekalo področno tekmovanje iz matematike. Iz 
naše šole se je tekmovanja udeležilo 14 učencev in jih 6 osvojilo srebrno Vegovo priznanje. 
To so: Jakob Ban in Kamil Wahibi iz 7. a, Jerneja Čerenak iz 8. b, Sara Božnik iz 9. c ter Tadej 
Oprčkal in Kristina Petrej iz 9. d. 
Jakob Ban in Jerneja Čerenak  pa sta se uvrstila na državno tekmovanje iz matematike. 
Vsem dobitnikom priznanj in njihovim mentorjem iskrene čestitke.  
 
 
3. sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek 
V torek, 14. marca 2015, je v zbornici OŠ Vojnik od 17. uri potekal tretji sestanek Sveta 
staršev v tem šolskem letu, ki se ga je udeležilo 20 predstavnikov. Zapisnike vseh sestankov si 
lahko preberete na spletni strani OŠ Vojnik v rubriki Organi šole ‐ Svet staršev. 
 
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 
V petek, 14. aprila, so imeli učenci devetih razredov četrti tehniški dan. Na tem dnevu so 
imeli možnost ponoviti in utrditi znanje o gradivih kot so : les, papir, umetne snovi in kovine. 
Prav tako so ta dan risali predmete v pravokotni in izometrični projekciji. Poudarek je bil tudi 
na uporabi alternativnih virov energije, delovanju elektromotorjev in motorjev z notranjim 
zgorevanjem. Nekaj časa smo namenili tudi virom električne energije ter zaporedni in 
vzporedni vezavi porabnikov oziroma stikal. 
Za to obliko izpeljave tehniškega dne smo se učitelji tehnike odločili predvsem zaradi tega, 
ker se je kar nekaj učencev vpisalo na srednje šole, na katerih bodo pridobljeno znanje s 
področja tehnike in tehnologije še poglobili. 
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Področno tekmovanje v krosu - Urh Poteko 
Naša šola se je v sredo, 15. 4. 2015, udeležila ekipnega in posamičnega tekmovanja v krosu, 
ki je potekalo na atletskem stadionu v Celju. Učenci in učenke so se odlično odrezali, saj so 
učenci osvojili 2., učenke pa 1. mesto. Med posamezniki so si najvišjo stopničko pritekli Denis 
Leban, Jaka Samec, Nina Kajzba, Nina Pintarič in Tija Ocvirk. 2. mesto sta osvojili Lana 
Robačer in Maja Cehner,  3. pa si je pritekla Asibe Islamaj. 
 

 
 
 
Državno tekmovanje v krosu – Urh Poteko  
Vsi učenci, ki so se odlično odrezali na področnem tekmovanju v krosu v Celju, so odšli tudi 
na državno tekmovanje, ki je potekalo v Mariboru. Tekmovali so le v posamični konkurenci. 
Odlične rezultate sta ponovno osvojila Denis Leban, ki je postal državni prvak v krosu, ter 
Jaka Samec, ki je osvojil odlično 2.mesto. Prav tako so tudi vsi ostali učenci odlično zastopali 
barve šole, za kar jim iskreno čestitamo. 
 
 
Športni dan vseh treh podružnic – Urh Poteko 
V zadnjem tednu pred prvomajskimi prazniki smo na centralni šoli organizirali dva športna 
dneva za vse podružnične šole, to je Nova Cerkev, Socka in Šmartno V Rožni dolini. Namen 
športnih dni je bil izmeriti vse rezultate, ki so potrebni za športnovzgojni karton. Cilj smo  
dosegli in pravočasno izmerili podatke vsem učencem. Na koncu pa je ostalo še nekaj časa za 
igro bodisi na zunanjih površinah bodi si v telovadnici.  
 
 
Roditeljski sestanek v petem razredu – Polona Ahtik 
V četrtek, 7. 4. 2015, smo za starše naših  petošolcev organizirali roditeljski sestanek na 
katerem smo jim predstavili organizacijo in življenje v poletni šoli v naravi, ki bo tudi letos 
tako kot že vrsto let potekala v mesecu juniju na Debelem rtiču. 
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Pozdrav pomladi – Polona Ahtik 
V torek, 9. 4. 2015, so se naši učenci z glasbeno obarvanim programom predstavili svojim 
staršem in sorodnikom ter krajanom občine Vojnik na vsakoletni pomladanski prireditvi, ki 
nosi naslov Pozdrav pomladi. Otroci so igrali, peli, plesali in zagotovo lahko rečemo, da so bili 
obiskovalci ob koncu njihovega nastopanja navdušeni.  
 
Varno na kolesu – Jure Štokovnik 
V letošnjem šolskem letu so bili učenci petega 
razreda vključeni v vseslovenski projekt Varno 
na kolesu, s katerim so si širili obzorja povezana 
s prometom. Tekom trajanja projekta so izdelali 
prometno varnostni načrt za območje šole ter 
ga nadgradili s priporočili za kolesarje. Prav tako 
so likovno ustvarili kolesarsko čelado in leseno 
maketo kolesa ter predstavili možnosti za 
kolesarski izlet v domači občini. Šolsko avlo so 
popestrili s kolesarskim kotičkom, ki so ga radovedno opazovali predvsem mlajši učenci. V 
začetku aprila so se najaktivnejši učenci  udeležili regionalnega srečanja za Savinjsko in 
Koroško ter prejeli praktične nagrade in priznanje.  Znanja in izkušnje, ki so ostale, pa bodo 
zagotovo v prid opravljanju kolesarskega izpita.        
                                
 
Srečanje s pesnico Barbaro Gregorič Gorenc – Ivanka Krajnc 
Noč knjige je slovenski oziroma že kar mednarodni dogodek, ki slavi in poveličuje knjigo in 
branje kot temeljna gradnika vsake zdrave družbe. Vseslovenskemu dogodku, katerega višek 
je 23. april, ko obeležujemo svetovni dan knjige, smo se pridružili tudi na naši šoli. S 
knjižničarskim krožkom smo se udeležili prijetnega srečanja s pesnico in pisateljico Barbaro 
Gregorič Gorenc, ki je bilo 16. 4. v Osrednji knjižnici Celje. Druženje z literarno ustvarjalko ter 
vrstniki mnogih celjskih šol, bo gotovo ostalo našim učenkam v lepem spominu. 
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Pevci peli v Celju – Emilija Kladnik Sorčan 
Mladinski pevski zbor je 15.4.2015 sodeloval na medobčinski reviji šolskih zborov Pesemca  v 
Celjskem domu. Predstavil se je s tremi skladbami in po prejeti oceni strokovne 
spremljevalke je bil zaradi odličnega nastopa in dobro izbranega programa predlagan za 
regijski nivo. 
 
 
Zapoj z menoj – Emilija Kladnik Sorčan 
Tradicionalno srečanje vseh pevskih zborov OŠ Vojnik v Novi Cerkvi je letos potekalo  23. 4. 
2015. Na skupnem koncertu je zapelo okoli 250 pevcev v osmih zasedbah. S podružničnih šol 
so sodelovali: OPZ Nova Cerkev pod vodstvom Sabine Penič, OPZ Socka pod vodstvom 
Suzane Jelenski Napotnik ter OPZ Šmartno pod vodstvom Vesne Kotnik. S centralne šole so 
se predstavili trije otroški sestavi: prvošolci, drugo in tretješolci ter četrto in petošolci. Zapel 
je tudi mladinski pevski zbor in ženski zbor, v katerem prepevajo članice našega kolektiva 
pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan. Klavirske tipke so ubirale Sanja Poljšak Pesan, Janja 
Belej in učenka Eva Založnik. Vsak sestav se je predstavil s tremi skladbami, program sta 
povezovali Evelina Pristovšek in Špela Gosnik. Prireditev je spremljajo veliko publike. 
Turistično društvo Vojnik in društvo Izvir pa sta Šolskemu skladu OŠ Vojnik simbolično izročila 
izkupiček dobrodelne ustvarjalne delavnice. Koncert smo tradicionalno zaključili s skupnim 
petjem vseh nastopajočih. 
 

 
 
Petošolci na ekskurziji v Celju – Polona Ahtik 
V petek, 17. 4. 2015, so imeli učenci petih razredov matične šole in podružnične osnovne 
šole Nova Cerkev čudovito ekskurzijo v Celje. Vodniki so jih popeljali skozi srednjeveško 
mesto,  ogledali so si znameniti Celjski strop in rimske najdbe v Mestu pod mestom. Na ta 
način so učenci dobili še veliko novih informacij in zagotovo lahko rečemo, da so bili 
navdušeni.  
 
Evropska vas  2015 – Nataša Jager 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo na OŠ Vojnik  sodelovali v vseslovenskem in 
mednarodnem projektu Evropska vas. Evropska vas je po številu sodelujočih največji projekt 
v Sloveniji, saj poteka v devetih regijah, v vsaki regiji pa sodelujejo tako osnovne kot tudi 
srednje šole. 
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Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, 
spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne 
kulturne identitete. 

V evropskem duhu smo 22. april posvetili  
Finski, kjer smo z učenci šestih, sedmih in 
osmih razredov izvedli kulturni dan. V 
uvodnem delu smo si lahko ogledali  nekaj 
krajših filmov o Finski, sledilo je reševanje 
tematske križanke, kjer si je zmagovalna 
skupina prislužila simbolično nagrado, sledile 
pa so še zanimive delavnice. Učenci in učitelji 
so na inovativen način spoznavali Finsko – 
deželo tisočerih jezer, deželo polnočnega 
sonca, otokov, širnih gozdov, Eskimov, losov 
in lososov pa tudi deželo vrhunske 
tehnologije in blaginje, lesenih hišk in savn, 

Božička, vrhunskih športnikov in še bi lahko 
naštevali. 

Prav tako so se projektu pridružili tudi 
učenci razredne stopnje, kjer so v okviru 
rednega pouka našli  prostor za kakšno 
finsko posebnost in zanimivost. Tako so 
izdelovali lesene brunarice, miselne vzorce, 
smrečice ali pa so si ogledali Ribiča Pepeta 
na temo Finska. Učenke tretjih razredov pa 
so z mentorico go. Milanko Kralj pripravile 
finski družabni ples  letka‐jenkka, s katerim 
se je naša šola predstavila na zaključni 
prireditvi v Celju. 

 
Naravoslovni dan v sedmem razredu – Tatjana Hedžet 
V petek, 17. aprila 2015,  je za sedmošoce potekal naravoslovni dan v Živalskem vrtu 
Ljubljana. Učenci so imeli voden ogled s strokovnim vodstvom in delavnico, kjer so 
spoznavali čutila dveh živali, in sicer kače ter kunca. Obe živali so lahko prijeli in pobožali, 
nekateri so imeli celo kačo okrog vratu. 
Učenci so spoznavali značilnosti različnih živali: geparda, rjavega medveda, šimpanzov, nojev, 
žirafe, slona ter še veliko drugih. Ogledali so si tudi predstavo morskega leva, poznali delo 
oskrbnikov in se polni novih vtisov in spoznanj vrnili v Vojnik. 
 
Državno tekmovanje iz fizike – tatjana Hedžet 
11. aprila 2015 je v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko potekalo državno 
tekmovanje iz fizike, ki se ga je udeležila Špela Rojc, učenka 8. b razreda. 
Špela je dosegla zelo lep rezultat in osvojila srebrno Stefanovo priznanje na državnem 
tekmovanju iz fizike. Čestitamo. 
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Tekmovanje v Veseli šoli – Lidija Eler Jazbinšek 
 

Učenci so imeli letos priložnost udeležiti 
se tekmovanja v znanju Vesele šole, 
katerega namen  je širjenje splošnega 
znanja. Vsebine so lahko povezane z 
učnim načrtom osnovne šole, lahko pa 
so izbrane zato, da bi učence seznanili 
tudi s takimi vsebinami, ki v učnem 
načrtu za osnovnošolce niso predvidene.  
Tekmovanje poteka dvostopenjsko. 
Z učenci smo se na tekmovanje 
pripravljali s pomočjo tem, ki so 
predstavljene v tiskani prilogi revije PIL,  
spletnih učnih poti in vsebin ter 

dodatnega gradiva. 
 
11. marca 2015  je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola. Na njem je 
sodelovalo 6 četrtošolcev, 3 petošolke in  9 devetošolcev. Na državno tekmovanje so se 
uvrstile Špela Ramšak, 4. b,  Sara Božnik in Maša Žgajner, 9. c.  
 
Vse tri tekmovalke so  na državnem tekmovanju, ki je potekalo 15. aprila,  usvojile srebrno 
priznanje. 
 
Državnega tekmovanja so sta se pod vodstvom ge. Petre Ofentavšek udeležila tudi dva 
učenca s podružnične šole Nova Cerkev,  in sicer Marina Operčkal iz  4. razreda  ter Domen 
Lampret iz 5. razreda. Oba sta osvojila srebrno priznanje. 
Vsem tekmovalcem čestitamo. 
 
  
Vpis v srednje šole – Urška Kovač Jurčenko 
 
V mesecu marcu smo z učenci devetih razredov v šoli skupaj izpolnili prijave za vpis v začetni 
letnik srednje šole. Rok za oddajo prijav je bil 3. april 2015, srednjim šolam je prijave 
posredovala naša šola. Učenci, ki so se želeli vpisati v programe, ki zahtevajo posebno 
nadarjenost oziroma spretnosti, so se morali v mesecu marcu udeležiti preizkusov posebne 
nadarjenosti oziroma spretnosti. Če so preizkus uspešno opravili, jim je o tem srednja šola 
izdala potrdilo. V določenih programih je to potrdilo vpisni pogoj. V začetku aprila je 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svojih spletnih straneh objavilo številčno 
stanje prijav po posameznih srednjih šolah in srednješolskih programih. Na naši šoli je bil 
seznam objavljen na oglasni deski pred kabinetom socialne pedagoginje. Pri letošnjem vpisu 
v celjske srednje šole je številčno vpis najbolj presegel prosta mesta v programih kozmetični 
tehnik, tehnik računalništva, medijski tehnik in gimnazija ‐ športni oddelek. Do 24. aprila je 
potekal prenos prijav za vpis v srednje šole. Tudi nekaj naših učencev se je odločilo, da 
prestavijo svoje prijavnice na drugo šolo. Do 29. maja bo ministrstvo objavilo omejitve vpisa, 
o čemer bodo prijavljeni učenci obveščeni do 3. junija.  V drugi polovici meseca junija pa bo 
potekal izbirni postopek v dveh krogih. Vsem našim devetošolcem želim obilo uspeha! 
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Ogled opere Bastien  in Bastiena – Mateja Fidler 
Učenci od 1. do 5. razreda smo težko dočakali 24. april, dan, ko smo se odpravili na ogled 
opere. Najprej nas je razveselila vožnja z avtobusom, nato pa smo nestrpno čakali začetek. 
Ko je na oder stopil čarovnik Kolas, je v dvorani zavladala tišina. Z zanimanjem smo prisluhnili 
petju, plesu in besedi nastopajočih. 
Vsebina nas je popeljala na grad in prikazala nesrečno ljubezen med Bastienom in Bastieno. 
Čarovnik Kolas pa je s čarovnijo napravil tako, da se je vse srečno izteklo. Ljubezen med 
pastirčkom in pastirico je zopet vzcvetela. 
Navdušeni nad srečnim koncem in lepo predstavo smo nastopajoče nagradili z močnim 
aplavzom. Polni lepih vtisov smo se vrnili v šolo in nadaljevali s kulturnim dnem. 
 
Pozdrav svobodi – Gregor Palčnik 
V ponedeljek, 4. maja, je bila v dvorani podružnične šole v Novi Cerkvi prireditev z naslovom 
Pozdrav svobodi, s katero smo obeležili 70. obletnico zmage nad fašizmom. Na odru smo 
skupaj stali učitelji in učenci. Prvi je nastopil otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev pod 
vodstvom gospe Sabine Penič, nato pa sta po instrumentalnih vložkih trobentača Andreja 
Beleja ter flavtistov Matica in Gašperja Marčiča glasbeno nit razvijala ženski pevski zbor in 
mladinski pevski zbor OŠ Vojnik, oba pod vodstvom gospe Emilije Kladnik Sorčan. 
Častni govornik večera dr. Matjaž Kmecl, podpredsednik Zveze združenja borcev za vrednote 
NOB.  
Vrhunec večera je bila podelitev zlate plakete Osnovni šoli Vojnik zaradi ohranjanja 
zgodovinske resnice o NOB, spoštovanja njegovih vrednot in  uspešnega sodelovanja pri 
uresničevanju programskih nalog Zveze.  
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Dejavnosti na POŠ Socka 
 
Čistilna akcija - Maja Kovačič 
Kot vsako leto smo se učenci in učiteljice tudi letos pridružili občinski čistilni akciji. V petek, 3. 
4. 205, smo se odpravili po vasi in pobirali smeti. Veseli smo spoznali, da krajani lepo skrbijo 
za našo Socko, saj je smeti vsako leto manj. 
 
Sejemo in sadimo - naravoslovni dan za učence 1., 2. in 3. razreda  – Maja Kovačič 
V sredo, 8. 4. 2015,  smo v šoli spoznavali semena in sadike različnih rastlin. Opazovali smo 
jih, jih primerjali med seboj in na koncu tudi posejali in posadili. Nekaj semen in sadik smo 
posejali in posadili na vrt ob šoli, nekaj pa v lončke, da bomo rast rastlin na prostem in v 
učilnicah lahko primerjali. Spoznali smo se tudi s potaknjenci in sami naredili potaknjence 
vijolice in bršljana.  
Pripravili smo tudi kar nekaj poizkusov. 
Zanimalo nas je, če semena enako uspešno 
vzklijejo v temnem ali svetnem prostoru, 
kako pomembna je voda pri vzkalitvi, ali se 
fižol lahko prebije čez ovire do vira svetlobe, 
kako bodo uspešna semena, če jih damo 
kaliti na hladno (v hladilnik), bodo prej vzklila 
semena vrne kreše ali semena kamilice … 
Uredili smo tudi skalnjak ob šoli in zasadili 
cvetlično korito ob vhodu v šolo. 
 
 
 

Izdelava vetrnic  – Suzana Jelenski 
Napotnik 
V soboto, 11. 4. 2015, nas je obiskala 
ga. Zvezdana Stolec  s članicami TD 
Nova Cerkev. Tokrat so nam 
predstavile izdelavo lesene vetrnice, 
njene sestavne dele in načrt izdelave. 
Na mize so nam pripravile sestavne 
dele in ves potreben material. Učenci 
so spretno, po korakih in natančnih 
navodilih najprej zlepili vrtljivi del 
vetrnice, ki so ga nato z žebljem 
pritrdili na nosilno palico. Izdelane 
vetrnice smo pobarvali z akrilnimi 

barvami. Skupaj smo ustvarili čudovite vetrnice, ki smo jih takoj preizkusili na šolskem 
dvorišču. 
Sestavne dele vetrnic je pripravil gospod Pavel Zagrušovcem, ki je sam izdelal ta vzorčni in 
inovativni model vetrnice. Ob tej priložnosti se mu iskreno zahvaljujemo. 
Hvala tudi članicam TD Nova Cerkev za ustvarjalno, prijetno in sproščeno dopoldne ter 
sladko presenečenje.  
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Srečanje s starši - Maja Drobnič Grosek 
Soboto, 11. aprila, smo namenili druženju s 
starši. Pripravili smo jim kratko proslavo na 
temo družina. Učenci so nastopili z 
različnimi točkami, ki so se jih naučili pri 
pouku.  
Starše smo ob koncu dneva na šolske 
dvorišču pogostili s sokom in piškoti.  
 
 
 
 

 
Tek na 100 m  – Maja Drobnič Grosek 
V petek, 10. aprila, je po vsej Sloveniji potekal najmnožičnejši tek za otroke. V projektu 
Atletske zveze Slovenije je sodelovala tudi naša podružnica. Cilj je bil spodbuditi otroke k 
aktivnemu ukvarjanju s športom. Pretekli smo simboličnih 100 m in se ob tem predvsem 
zabavali. Na srečo smo naleteli na čudovit, sončen dan, zato je bilo športno druženje na 
svežem zraku še bolj popolno. 
 
 
Obisk Vivapena in Dinosa – Suzana Jelenski 
napotnik 
V sredo, 22. 4. 2015,  na svetovni dan Zemlje, 
smo tretješolci obiskali podjetji Vivapen in 
Dinos v Celju. V Vivapenu smo si ogledali 
izdelavo nalivnih peres, črnilnih vložkov, 
brisalcev in flomastrov.  
 

 
Nad proizvodnjo smo bili navdušeni. Ob 
koncu ogleda so nas tudi presenetili z 
darili, ki smo jih bili zelo veseli. Kako 
zbiramo, ločujemo in recikliramo odpadke 
pa so nam predstavili v podjetju Dinos, 
kjer smo si v živo ogledali ločevanje in 
stiskanje različnih odpadkov. Sedaj se še 
bolj zavedamo, kaj pomeni skrb za čisto 
okolje in pitno vodo. 
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Projekt ENO - Lidija Vrečko  
Na svetovni dan Zemlje, to je 22. aprila, smo v sklopu projekta ENO ob šoli posadili drevo. 
Preden smo drevesce posadili, smo izvedli kratek nastop učencev OPB, ki so po uvodnih 
besedah gospe Maje Kovačič,  prebrali zahvalo naši Zemlji za vse,  kar nam ponuja in daje, ter 
zaigrali na flavtice dve skladbici. Program smo zaključili s slovensko ljudsko pesmijo Lepo je 
pomlad na svet`, ki so jo zapeli vsi učenci naše šole.  
Letos smo posadili jablano.  Lepo bomo skrbeli zanjo in jo vse leto tudi opazovali. S 
sodelovanjem v projektu ENO učencem tako privzgajamo  pravilen in odgovoren odnos do 
narave. 
 
Kulturni dan - Suzana Jelenski Napotnik 
V petek, 24. 4. 2015,  smo si v telovadnici POŠ Nova 
Cerkev ogledali operno predstavo  Bastien in 
Bastiena. Opera, ki jo je napisal skladatelj Wolfgang 
Amadeus Mozart pri svojih dvanajstih letih, govori o 
zaljubljeni pastirici in pastirčku. Otroci so bili nad 
njo navdušeni. Po ogledu predstave je sledil kulturni 
program, kjer smo se na odru s petjem in igranjem 
na različne instrumente predstavili učenci vseh treh 
podružničnih šol. Preživeli smo kulturno dopoldne 
ob odlični predstavi in prijetnem druženju. 
 
 
 

Državno prvenstvo v gorskih tekih  – Maja 
Kovačič 
V nedeljo, 12. 4. 2015,  je v Socki potekalo 
državno prvenstvo v gorskih tekih, ki ga je 
organiziralo ŠD Socka. 
Na tem tekmovanju so sodelovali tudi naši 
učenci. Ti so tekmovali v ekipah po trije in se tudi 
dobro uvrstili. Prav vsi so, ko so pritekli v cilj, 
prejeli medaljo. Ob koncu tekmovanja  je bila 
razglasitev rezultatov. Odlične so bile naše 
deklice, ki so usvojile drugo in tretje mesto.  

ŠD Socka je vse sodelujoče ekipe tudi obdarilo, saj so vsi tekači prejeli majice, simbolična 
darila, krepko malico in pijačo.  
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Dejavnosti na POŠ Šmartno v Rožni dolini 
 
Medvedi in medvedki  – Vesna Kotnik 
»Prijazno godrnja, 
sešit je iz blaga, 
in ker ima me rad, 
gre z mano tudi spat.« 
 
Pred davnimi časi, tam nekje konec 19. stoletja, se je začela medvedja zgodba. Takrat so 
nastali prvi plišasti medvedki. Za prvimi so kmalu začeli nastajati medvedi vseh velikosti in 
oblik, majhni, veliki, debeli, suhceni, oblečeni v mornarje, vojake, klovne, zdravnike, plesalce, 
v pižamah in predpasnikih. Pesniki in pisatelji so ob pogledu nanje in na njihove lastnike, 
otroke, dobili navdih za svoja dela. Otroške revije pa so ta dela z veseljem objavljale.  
Tudi Ciciban, ki bo septembra praznoval 70. rojstni dan. V ta namen smo z učenci POŠ 
Šmartno v Rožni Dolini sodelovali v Cicibanovem prazničnem natečaju Medvedi in medvedki. 
Učenci so v šolo prinesli medvede in medvedke vseh sort: plišaste, plastične, majhne, velike 
in še večje, narisane, naslikane, skrite v knjigah in seveda v Cicibanih in Cicidojih. Pripravili 
smo razstavo in jo v sredo, 6. 5., tudi otvorili. Po kratkem kulturnem programu, pri katerem 
so sodelovali učenci z deklamacijo 
pesmic o medvedih ter otroški pevski 
zbor podružnice, smo se vsi 
obiskovalci razstave skupaj z 
ravnateljico go. Kovač in pomočnico 
ravnateljice go. Čerenak lahko 
posladkali s hruškami in medenimi 
»čikeci« kot pravi sladkosnedi 
medvedi. Z medvedi  bomo rasli še 
naprej. Zato Cicibanu za njegov 70. 
rojstni dan že sedaj čestitamo in se mu 
zahvaljujemo, ker že toliko let rastemo 
tudi z njim.  
 
 
Tek štafet – Marjana Pikelj 
V   začetku  meseca aprila  je potekalo v Socki   tekmovanje štafet v gorskih tekih, katerega so 
se lahko udeležili  tudi  mlajši učenci na krajših progah. Iz naše šole  so trojko  sestavili  dečki  
četrtošolci in se tako pomerili  s svojimi  vrstniki iz  drugih krajev oz. šol, ter si tako  pridobili  
novo športno izkušnjo. 
 
Pekli smo kruh – Marjana Pikelj 
Delni naravoslovni dan v 1. in 2. razredu smo tokrat namenili kruhu in njegovi pripravi. V 
goste smo se povabili k družini Trobiš na Brezovi. Ga. Marjana, ki je vešča peke kruha v krušni 
peči, nam je zamesila testo, nato pa se je vsak učenec še sam preskusil v mesenju in 
oblikovanju hlebčka, ki je potem v peharju vzhajal in ob pomoči gospe ga je vsak položil še v 
krušno peč. Hlebčki so se lepo zapekli in otroci so jih lahko odnesli s sabo. Seznanili so se tudi 
z različnimi vrstami moke in spoznali, da je pot od zrna do kruha zelo dolga in da ga večkrat 
vse premalo cenimo. Družini Trobiš se zahvaljujem za prijazen sprejem in gostoljubje. 
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Ogled opere – Marjana Pikelj 
V  petek, 25. 4. 2015,  smo  se z  otroki   
odpeljali  v Novo  Cerkev, kjer smo si  skupaj  z 
ostalimi  učenci OŠ Vojnik  v večnamenski 
dvorani ogledali  predstavo  W. A. Mozarta  
Bastien in Bastiena. Seznanili  smo se z novo  
zvrstjo  glasbe,  po njej pa smo nadaljevali še s 
srečanjem podružnic, kjer  smo prisluhnili  
mladim   instrumentalistom  iz posameznih  
sredin   ter se tako seznanili   s pestro     družino  
različnih   instrumentov  in  njihovimi  zvoki.   
Veselimo se že naslednjega skupnega srečanja.  
 
 
Projekt Gluhi in gluhonemi med nami -  Monika Dimec 
V mesecu aprilu smo na našo podružnico povabili predstavnike društva gluhih in gluhonemih 
Celje. Obiskali so nas predsednik društva Andrej Peperko kot popolnoma gluha oseba, 
gluhonema oseba, tolmačica ter koordinatorka Sibila Čater. Predstavili so nam vzroke za 
gluhonemost, pripovedovali o svojem šolanju, možnostih  za zaposlitev, svojih pripomočkih 
in težavah, s katerimi se pogosto soočajo. Pokazali so nam različne slušne aparate. Za konec 
srečanja  pa smo se naučili pesmico Kukavica v znakovnem jeziku. 
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Dejavnosti na POŠ  Nova Cerkev 
 
Mladi planinci na  Kraškem robu- Ida Grobelnik 
V sodelovanju s PD Vojnik smo se mladi planinci POŠ Nova Cerkev in POŠ Šmartno v Rožni 
dolini 11. maja podali na daljši planinski izlet. Spoznavali smo Kraški rob – slovenski del 
skalne pregrade, ki se razteza od Italije proti Učki. Odpeljali smo se do naselja Movraž. Ko 
smo se med apnenčevimi škrapljami in žlebiči prebili na vrh roba, smo opazovali dolino proti 
Buzetu. Razgledi vse do cerkvice sv. Kvirina nad Sočergo so bili izjemni. V dobrih treh urah 
hoje smo občudovali pestrost kraškega sveta‐ rastje, škraplje,žlebiče,  kraško polje, naravni 
most, spodmole v pečini Veliki Badin … 
Temu je sledilo še dobro kosilo v bližnji gostilni in zabavne ure vožnje proti domu. 
Za čudovit in nepozaben izlet se zahvaljujemo planinskim vodnikom Benu Podergajsu, Slavku 
Božniku in Mirku Blazinšku. 
 

 
 
 
Tek  štafet - Ida Grobelnik 
Športno društvo Socka je 12. aprila  že 
četrto leto zapored izvedlo državno 
prvenstvo v gorskih tekih za štafete. 
Navdušenje nad športom širijo tudi med 
našo mladino, zato vzporedno 
organizirajo tekmo za najmlajše. V 
prijetnem nedeljskem dopoldnevu se jim 
je pridružilo tudi 18 tekmovalcev, 
učencev naše šole. Čestitamo vsem za 
sodelovanje. 
Ekipi deklic  (Marina Operčkal, Neža 
Videnšek in Alja Preložnik) pa čestitamo 
za 1. mesto v njihovi kategoriji! 
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Obisk podjetij Vivapen in Dinos - Ida Grobelnik 
Tretješolci smo si 22. aprila ogledali  proizvodnjo pisal v podjetju Vivapen v Celju. To je 
uspešno slovensko družinsko podjetje, ki že skoraj pet desetletij nenehno in inovativno 
izboljšuje svoj tehnološki razvoj. Uspelo jim je prodreti na vse celine. Mi smo bili deležni 
prijaznega sprejema, strokovnega in zanimivega vodenja skozi proizvodnjo, likovnega 
ustvarjanja s slikarjem Rokom in bogatega darilnega paketa z njihovimi proizvodi. Direktorici  
gospe Petri Melanšek in njenim sodelavcem se za zanimivo in poučno predstavitev iskreno 
zahvaljujemo. 

 
Tega dne, ko tudi  praznujemo 
dan Zemlje, smo si v podjetju 
Dinos z začudenjem ogledali 
velike kupe odpadnih surovin.  
Ob tem smo se zavedli, kako zelo 
je pomemben odnos do našega 
planeta tudi  z vidika ločevanja in 
odgovornega ravnanja z odpadki. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Zaključili smo še eno uspešno šolsko leto. 
Upamo in želimo, da ste zadovoljni s svojimi rezultati in s svojim delom. Mi smo. Veliko smo počeli 
tudi  zadnja dva meseca. Obsežna številka Vojča kaže na to. 
 
Počitnice, ki ste jih težko pričakovali in si jih tudi zaslužili, preživite lepo, predvsem pa varno, družbo 
pa naj vam  dela tudi kakšna dobra knjiga. 
 
Prvošolci v Kekčevi deželi – Urška Agrež 
V sredo, 20. 5. 2015, so imeli prvošolci iz OŠ 
Vojnik in njenih podružnic zaključno 
ekskurzijo.  Z avtobusom smo se iz sončnega 
Vojnika  odpeljali v Kranjsko Goro, kjer so 
nam na Osnovni šoli Josipa Vandota 
pripravili okusno kosilo. S polnimi trebuščki 
smo se v dveh skupinah  z Bedanc  busom 
odpeljali v skrito Kekčevo deželo. Tam smo 
se srečali s prijazno Mojco, hudobnim 
Bedancem, malim Brincljem, prijazno Pehto 
in navihanim Kekcem. Uživali smo v njihovi 
družbi, čeprav nam je ponagajalo deževno 
vreme. Okrepčani s Pehtinim zeliščnim 
čajem in kruhom za pogum smo zaključili 
zanimivo pustolovščino. Polni novih doživetij 
smo se odpeljali proti domu.  
 
                               
Zaključne ekskurzije – Vilma Ošlak 
Zaključne ekskurzije za učence predmetne stopnje so bile izvedene v četrtek, 14. maja 2015.Učenci šestih 
razredov so si ta dan ogledali Belokrajncki muzej v Metliki ter krajinski park Lahinja. 
Učenci sedmih razredov so obiskali Postojnsko jamo, Predjamski grad in Cerkniško jezero, okrog katerega so se 
peljali z lojtrnikom. 
Učenci osmih razredov pa so bili v Vrbi, kjer so si ogledali rojstno hišo pesnika  Franceta Prešerna, v Kropi pa so 
obiskali muzej in si ogledali izdelovanje žebljev.  
Devetošolci pa so odšli v Ljubljano v Atlantis. Dan je bil namenjen zabavi in druženju. Učenci so plavali, bowlali 
in se vozili z gokarti. Na koncu dneva pa so si ogledali še kino predstavo.  
 
Državno tekmovanje mladih čebelarjev v Metliki – Katarina Krajnc 
9. maj 2015 je bil uspešen in spodbuden dan za 24 učencev, članov čebelarskih krožkov in tekmovalcev s šestih 
osnovnih šol, in sicer OŠ Vojnik, POŠ Socka, OŠ Franja Malgaja Šentjur, POŠ Blagovna, OŠ Hruševec in OŠ 
Frankolovo. Na pot smo se skupaj odpravili zelo zgodaj, saj je avtobus iz Frankolovega odpeljal že ob 5. uri 
zjutraj. Ustavili smo se v Vojniku, na Blagovni in v Šentjurju, kjer smo pobrali še zadnje učence, nato pa pot 
nadaljevali proti Metliki, kjer je bilo 38. državno tekmovanje mladih čebelarjev osnovnih in srednjih šol. 
Prebujali smo se z dnevom,  ujeli prve žarke jutranjega sonca, na obronkih Bele krajine zagledali še mavrico in 
malo pred pol deveto zapustili avtobus ter odšli proti osnovni šoli, kjer smo se registrirali, malce okrepčali s 
sendviči, ki so se poleg ostalih presenečenj skrivali v promocijskih vrečkah, ki smo jih prejeli ob prihodu. 
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Sledil je pozdrav in nagovor ravnateljice metliške šole ter razvrstitev okoli 600 tekmovalcev po razredih in nato 
tekmovanje. 
Po kosilu so nas popeljali po okolici in centru Metlike, kjer smo se pred žgočim soncem skrivali po graščini in 
raziskovali manjše muzejske zbirke. 
Ob 14. uri je napočil čas za razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim. 
Tekmovalce je najprej nagovoril Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, sledila je plesna 
predstava navijačic gostujoče šole, splet ljudskih plesov folklorne skupine, nato pa napeto stiskanje pesti in 
hitenje najboljših tekmovalcev s tribune na oder. 
 
Tekmovalci iz OŠ Vojnik in POŠ Socka so bili zelo uspešni. V hudi konkurenci so zlato priznanje osvojili: Jaka 
Kočet, Jernej Vilč, Urh Čeperlin in Lenart Oprčkal (OŠ Vojnik). 
Srebrno priznanje sta osvojili Beti Kočet in Saša Špegelj, priznaje o udeležbi na tekmovanju pa sta prejeli Eva 
Kočet in Špela Špegelj (vse POŠ Socka). Vsem čestitam za lep uspeh. 
 
Ob 15. uri smo zapustili Metliko. Naša pot se je zaključila nekje ob 19. uri, ko smo staršem predali še zadnje 
tekmovalke na Frankolovem. 
 

Poudariti želim, da je bila 
tekmovalna ekipa iz vseh 
omenjenih šol prijetna, med vsemi 
udeleženci tudi najmlajša ter da so 
se mladi tekmovalci zelo dobro 
držali in na tekmovanju odlično 
odrezali glede na dolgo in 
izčrpajočo potjo. 
Za nami je dogodivščina, ki bo 
pustila lepe vtise in prijetne 
spomine. Želim in upam, da bo 
tekmovalcem in vsem članom 
čebelarskih krožkov ostalo veselje 
do čebel ter s tem tudi pravi odnos 
do okolja in narave. 
Naj medi! 
 
 
 

 
 
 
Državno srečanje mladih raziskovalcev – Rebeka Žagar 
V letošnjem šolskem letu je na OŠ Hudinja v Celju potekalo 37. srečanje mladih raziskovalcev Mestne občine 
Celje, ki so se ga udeležili tudi raziskovalci OŠ Vojnik in njihovi mentorji. Naših pet letošnjih raziskovalnih nalog 
smo zagovarjali pred različnimi strokovnimi komisijami na področju agronomije, ekonomije, jezikov, kemije in 
sociologije. Za tri naloge se je strokovna komisija odločila, da nas zastopajo na državnem tekmovanju, ki je 
potekalo 18. 5. 2015 na Gimnaziji in Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti. Učenci so se na 
predstavitvah in zagovorih svojih raziskovalnih nalog odrezali odlično. Dosegli so dve zlati in eno bronasto 
priznanje. Vsi si za svoje delo zaslužijo iskrene  čestitke.  
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NASLOV NALOGE: NEMŠČINA KAPUTT? Analiza položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli med letoma 
2008 in 2015 –  ZLATO PRIZNANJE 
Avtor: Matej Gobec 
Mentorica: Simona Šarlah  
Lektorica: Amalija Kožuh 
 
Tema raziskovalne naloge je drugi tuji jezik v OŠ. Zanimalo 
me je predvsem mnenje učencev in staršev o 
poučevanju drugega tujega jezika v OŠ. V teoretičnem 
delu sem prikazal stanje učenja jezikov v nekaterih 
državah EU in ugotavljal, kakšno je stanje učenja tujih 
jezikov pri nas. V empiričnem delu sem zbral rezultate 
anket in intervjuja ter jih analiziral. Ugotovil sem, da so 
tako učenci kot starši zelo naklonjeni učenju drugega 
tujega jezika in jim to ni v breme, saj se zavedajo 
prednosti le-tega pri  zaposlitvi  in  v  življenju  nasploh.  Pri  vse  večji  konkurenci  v  svetu  je  vsaka najmanjša 
prednost zelo dobrodošla. Znanje tujih jezikov pa je zelo velika prednost in pomeni velik korak naprej k 
uspehu. V dobi informacijskih sistemov je pridobivanje informacij enostavnejše. Srečujemo pa se s celo paleto 
jezikov. In če vsaj vsebinsko razumemo  prebrano  internetno  stran,  je  naše  delo  zelo  olajšano  in  ga  lahko 
kvalitetno dokončamo. Pri tem prihranimo delodajalcu tako čas kot denar. Menim, da bodo v prihodnosti 
delodajalci iskali ljudi, ki govorijo več jezikov, ker bodo tako lahko tudi širše delovali. Morda bo prav veliko 
povpraševanje po znanju tujih jezikov pripomoglo k temu, da bo nekoč drugi tuji jezik obvezen del 
osnovnošolskega izobraževanja. Seveda, če težimo k temu, da bomo konkurenčni drugim državam in bomo 
sledili ponudbi in povpraševanju, ki je temelj zdravega gospodarstva. 
 
 
NASLOV NALOGE: ODPADNA HRANA PRI ŠOLSKI MALICI NA OSNOVNI ŠOLI VOJNIK – ZLATO PRIZNANJE 
Avtor: Adam Wahibi, Gašper Marčič 
Mentorica: Polona Bastič 
Lektorica: Milena Jurgec 
 
Šolska malica je obrok, ki mora biti organiziran, torej skrbno pripravljen in 
ponujen vsakemu osnovnošolcu. To osnovni šoli nalaga Zakon o šolski prehrani. 
V tem letu v centralni in treh razdelilnih kuhinjah OŠ Vojnik za učence dnevno 
pripravimo 720 malic. Na jedilniku so zdrave, po sestavi živil raznolike ter po 
količini hranil in energije šolarjem primerne malice. A nekaj te ponujene hrane 
tudi zavržemo. S terensko metodo, s katero smo 30 šolskih dni najprej ločevali, 
nato pa tehtali odpadno hrano, smo v raziskovalni nalogi prišli do kopice 
natančnih podatkov. Ugotovili smo, da so bolj ješči učenci od 1. do 4. razreda, saj 
je pri šolski malici vedno ostalo več odpadne hrane pri učencih od 5. do 9. 
razreda. S primerjavo odpadne hrane po posameznih skupinah živil največji 
delež predstavljata kruh in pekovsko pecivo, sledijo sveže in konzervirano sadje, 
mlečni izdelki in ostalo. V povprečju zavržemo najmanj mesnih izdelkov ter sveže 
in konzervirane zelenjave. Spremljali in merili smo tudi napitke. V povprečju jih pri šolski malici učenci ne 
popijejo 41 litrov. Za izračun stroška odpadne hrane smo uporabili podatke iz razpisne dokumentacije javnega 
naročila za sukcesivno dobavo živil OŠ Vojnik in preko tega prišli do podatka, da v šolskem letu zavržemo 5,75 
% pripravljenih šolskih malic. 
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NASLOV NALOGE: STAREJŠI IN TEHNOLOGIJA – BRONASTO PRIZNANJE 
Avtor: Ava Boštjančič 
Mentor: Jure Štokovnik 
Lektor: Gregor Palčnik 
 
Na začetku sem želela raziskovati odnos starejših do uporabe 
mobilnih telefonov in ostale tehnologije. Po prebiranju različne 
literature na to temo pa sem se odločila osredotočiti le na njihov 
odnos do mobilnih telefonov. Postavila sem dve hipotezi, ki sta se 
ob koncu  mojega raziskovanja izkazali za resnični. Domnevala 
sem, da tehnologija lahko starejšim precej olajša vsakdan in da se  
sočasno starejši tehnologije branijo z vsemi štirimi. Obe domnevi sta bili potrjeni. Vsi anketiranci uporabljajo 
mobilne telefone, z uporabo katerih imajo velikokrat težave in prosijo bližnje za pomoč. Večina je bila mnenja, 
da je tehnologija nekaj, kar je zasvojilo svet in da so obstoječe naprave zanje dovolj razvite. Izkazalo se je, da si 
moji anketiranci želijo obiskati kakšno delavnico o uporabi mobilnih telefonov in podobnih naprav ter ravnanja 
z njimi. Predvsem pa imajo željo, da bi bili njihovi odrasli otroci, vnuki, prodajalke v trgovini itn. strpni in 
potrpežljivi do njihovega rokovanja z napravami. Ob raziskovanju sem malo pobrskala tudi med ponudbami 
mobilnih operaterjev v Celju. Zato sem obiskala Simobil, Tušmobil in Telekom. Prijazni operaterji so mi razložili, 
kako poskrbijo za starejše obiskovalce. Obstaja tudi mobilni telefon, ki je narejen posebej zanje: z velikimi 
tipkami, glasovnimi znaki ob dotiku tipke in enostaven za uporabo. 
 
 
 
NASLOV NALOGE: RAST KRISTALOV 
Avtor: Jakob Ban, Jaka Samec, Kamil Wahibi 
Mentorica: Rebeka Žagar 
Lektorica: Barbara Ojsteršek Bliznac 
 
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati, kako hitro, 
kako veliki in kakšnih oblik zrastejo kristali kuhinjske 
soli, grenke soli in sladkorja pri različnih temperaturah v 
enem tednu. Pridobljene rezultate smo primerjali z 
rezultati, ki so jih dobili pri podobnih raziskavah po 
svetu. Sestavili smo eksperimentalni delovni list z 
navodili za izvedbo eksperimenta Rast kristalov. 
Eksperiment smo izvajali od meseca decembra 2014 do 
meseca marca leta 2015 na OŠ Vojnik. Opazovanje je 
potekalo 1 teden. Priključili smo se tudi Globalnemu 
eksperimentu 2014 z naslovom »Kakšni so najboljši 
pogoji za rast največjih kristalov?«, ki ga organizira The Royal Society of Chemistry. Ugotovili smo, da so pri 
sobni temperaturi najbolj zrastli kristali grenke soli. Ti kristali so bili otrorombični. Kristali kuhinjskega sladkorja 
so bili manjši od kristalov grenke soli in nekoliko večji od kristalov kuhinjske soli ter monoklinske oblike. 
Najmanj pa so zrastli kristali kuhinjske soli. Ti so bili kubične oblike. Najhitreje so rastli kristali kuhinjske soli, 
kristali sladkorja in grenke soli pa so začeli rasti šele po tretjem dnevu. V hladilniku so po enem tednu zrastli 
samo kristali kuhinjske soli. V enem od vzorcev, kamor smo dodali nekaj rdečega barvila za živila, je na dnu 
čaše zrastlo 5 večjih kristalov soli. Preostali kristali kuhinjske soli, ki so zrastli v čašah v hladilniku, pa so bili 
manjši od tistih pri sobni temperaturi. Naši kristali so bili po velikosti in obliki podobni kristalom, ki so zrastli 
drugod po svetu.  
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NASLOV NALOGE: VPLIV VREMENA NA PRIDELEK V KMETIJSTVU V LETU 2014  
Avtor: Tjaša Kotnik, Tija Pilih 
Mentorica: Tatjana Hedžet 
Lektorica: Amalija Kožuh 
 
Namen raziskovalne naloge je predstaviti bistvene 
značilnosti, prednosti, slabosti  oziroma vpliv vremena na 
pridelek v kmetijstvu v letu 2014. Raziskovali smo, s 
kakšnimi težavami so se srečevali pridelovalci v okolici 
Vojnika, o težavah, ki so jih imeli pri obdelovanju in 
spravilu pridelka, ter kako so bili zadovoljni s pridelkom. 
Kmetijstvo je zelo odvisno od naravnih dejavnikov: 
reliefa, zgradbe tal, hidroloških razmer in čedalje bolj 
vremenskih pojavov, ki vplivajo na pridelavo pridelkov. Seveda pa imajo vpliv tudi družbeni dejavniki 
(prebivalstvo, odseljevanje mladih s podeželja, deagrarizacija, industrija, politika ...). Povezanost med njimi pa 
vpliva na razvoj kmetijstva. Primerjali smo podnebne spremenljivke, temperaturo zraka, količino padavin in 
vlažnost zraka v Vojniku s povprečjem. Ugotovili smo, da je bilo leto 2014 rekordno toplo in zelo mokro, da 
smo imeli zelo veliko deževnih dni. Najbolj mokro je bilo meseca septembra. Leto 2014 ni bilo naklonjeno 
kmetovanju, kajti pojavljale so se težave pri obdelovanju in spravilu pridelka, tako da je bila samo količina 
pridelka, a brez kvalitete. Na pridelkih so se pojavljale tudi različne bolezni. O povprečnem vremenu več ne 
moremo govoriti, kajti vsako leto opažamo večja odstopanja (poplave, žled, neurja, toča, suše, močno 
deževje…). Posledica le-tega pa ni le velika škoda, ampak tudi težava pri načrtovanju dejavnosti za naslednje 
leto.  
 
Nastopa v Psihiatrični bolnišnici in Špesovem domu – Emilija Kladnik Sorčan 
Učenci drugega in tretjega razreda že tradicionalno vsako pomlad pripravijo nastop za paciente v Psihiatrični 
bolnišnici Vojnik ter za dedke in babice v Špesovem domu. Tako so tudi tudi letos člani Otroškega zbora pod 
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan in mali plesalci pod mentorstvom Milanke Kralj 22. aprila in 15. maja letos peli 
in plesali v obeh sredinah. Gledalci so jih nagradili s prisrčnimi aplavzi, osebje pa s povabilom, da se naslednje 
leto spet oglasijo.  
 
Občinsko in področno tekmovanje v atletiki – Urh Poteko 
12. in 26. maja 2015 je v Celju potekalo občinsko in področno tekmovanje v atletiki. Učenci in učenke so na 
občinskem tekmovanju dosegli kar nekaj lepih rezultatov, še bolj pomembno pa je potrebno pohvaliti tiste, ki 
so se tudi na področnem tekmovanju odlično odrezali. Lana Robačer je v teku na 30 m osvojila 3. mesto med 
mlajšimi učenkami. V isti disciplini je Maša Žgajner usvojila 1. mesto, Maja Cehner pa 3., obe pa sta tekmovali 
med starejšimi učenkami. V teku na 1000 m je Nina Pintarič osvojila 2. mesto. Odlično se je odrezala tudi 
dekliška štafeta 4 x 100 m, ki je usvojila 2. mesto. Vsem iskreno čestitamo. 
 
 
Vodni detektiv 2015 – Vodam več prostora – Tatjana Hedžet 
Na Inštitutu za celostni razvoj in okolje iz Domžal so v letošnjem šolskem letu v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor že osemnajstič pripravili akcijo promocije varstva voda Vodni detektiv. 
Natečaja se je udeležilo 28 šol iz cele Slovenije in nekaj več kot 600 učencev, ki so izdelali veliko število 
najrazličnejših projektov. 
Na natečaju je sodelovala tudi naša šola z raziskovalno nalogo: Vpliv vremena na količino pridelka v letu 2014 v 
Občini Vojnik. Nalogo sta izdelali učenki Tija Pilih in Tjaša Kotnik  iz 9. c razreda in dobili posebno pohvalo ter 
nagradni izlet na grad Snežnik, kajti uvrstili sta se med najboljše tri projekte. 
Čestitamo. 
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Državno tekmovanje v atletiki  – Urh Poteko 
V Kopru je 4. 6. 2015 potekalo državno prvenstvo v atletiki. Tekmovanja so se udeležile 4 učenke. Maja Cehner 
in Maša Žgajner v teku na 300 m, Nina Pintarič v teku na 1000 m ter Tija Ocvirk, ki je že prej omenjenim 
učenkam pomagala v štafeti 4 x 100 m. Vse so se odrezale odlično in dosegle naslednje rezultate: Maša Žgajner 
2. mesto, Maja Cehner 13. mesto, Nina Pintarič 5. mesto in štafeta 4 x 100 m 1. mesto.  
Vsem iskreno čestitamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Rebeka Žagar 
 
Uspešno smo zaključili z zadnjo zbiralno akcijo odpadnega papirja, ki je potekala v mesecu maju. Zbrali smo 
2476 kg papirja. 
V letošnjem šolskem letu smo skupno zbrali 19125 kg odpadnega papirja. Sredstva, zbrana v okviru akcij, so 
namenjena pomoči potrebnim. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so zbirali papir ter tistim, ki so pri akciji pomagali. 
 
Razredi, ki so zbrali največ odpadnega papirja, bodo nagrajeni. Prva tri mesta so v letošnjem šolskem letu 
zasedli naslednji razredi: 
1. mesto: 4. a –  3572 kg;  
2. mesto: 3. b –  2730 kg; 
3. mesto: 3. a – 2353 kg. 
 
 
Kolesarski izpit - Jure Štokovnik 
V letošnjem šolskem letu so se učenci 5. a in 5. b razreda matične šole pripravljali na opravljanje kolesarskega 
izpita. Skozi leto so spoznavali teoretične vsebine,  kot so: kolesarska oprema, prometni znaki, premiki s 
kolesom, prometna pravila ter nevarne situacije. 
Na tej osnovi so v začetku maja opravili teoretični del.  Praktična vadba vožnje s kolesom je bila izvedena na 
poligonu Centra varne vožnje  na  Ljubečni. Izpitno vožnjo pa je 43 učencev uspešno opravilo 26. 5. 2015 v 
Vojniku. 
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Nacionalno preverjanje znanja – Uršk aKovač Jurčenko 
 
V mesecu maju je na vseh osnovnih šolah potekalo nacionalno preverjanje znanja. Učenci devetih in šestih 
razredov so 5. maja pisali pisni preizkus iz matematike, 7. maja iz slovenščine, 11. maja pa so devetošolci pisali 
pisni preizkus iz tehnike in tehnologije, šestošolci pa iz angleščine. Te dneve je pouk na šoli prvi dve šolski uri 
potekal drugače, saj smo morali učencem, ki so pisali preizkuse, zagotoviti nemoteno delo. Učitelji, ki smo 
sodelovali pri nacionalnem preverjanju znanja kot nadzorni učitelji, pa smo se vsako jutro srečali na timskem 
sestanku in se pripravili na izvedbo posameznega preverjanja znanja. 
V začetku mesecu junija so bili znani že prvi rezultati nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce – učenci 
so lahko na vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopali preko spletne strani 
eRica http://npz.ric.si. Staršem smo omogočili vpogled v ovrednotene naloge na šoli skupaj z učitelji tudi v času 
popoldanskih govorilnih ur. 
 
»Moja reja siI« 2015 – Tatajana Hedžet 
V projektu Moja reka si so šolarji po vsej Sloveniji ustvarjali stand-up predstave za naše reke. Najboljših pet 
predstav sta organizatorja Coca-Cola Slovenija ter Ministrstvo za okolje in prostor nagradila. 

 
Med prvih pet se ju uvrstila tudi naša stand-up predstava. 
Naša učenka Evelina Pristovšek je s svojo stand-up 
predstavo dosegla odlično 4. mesto.  
V projektu otroke spodbuja Zlatko, dolgoletni ambasador 
projekta. 
Osnovnošolci so dokazali, da lahko presežejo 
ambasadorja in pripravili neverjetno zabavo s stand-up 
predstavami.  
Priznanja in nagrade prvim petim so podelili 29. maja 
2015 v Mestnem muzeju Ljubljana, dobili pa so še 
posebno nagrado, in sicer dogodivščino v Hiši 
eksperimentov v Ljubljani. 
Učenki Evelini čestitamo za odličen nastop in uvrstitev. 

 
 
Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev – Mojca Guček 
 
28. 5. 2015 je na centralni šoli Vojnik potekal 
roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev. 
Sestanek je bil razdeljen na dva vsebinska dela. V 
prvem delu je starše najprej nagovorila gospa 
ravnateljica. Sledila je predstavitev angleščine, ki bo 
potekala kot sestavni del pouka prvošolcev. Da bi 
lahko integracijo ure angleščine v redni del pouka 
izvedli enkrat tedensko, smo potrebovali soglasje 
staršev. V nadaljevanju je šolska pedagoginja 
predstavila nekaj napotkov glede priprave otrok na 
všolanje. Gaospa Simone Golež pa je opisala potek 
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.  
V drugem delu sestanka smo se razdelili v skupine 
glede na šolo, ki jo bo otrok obiskoval. Od staršev 
smo pridobili informacije glede vključenosti otroka na 

šolsko prehrano ter podaljšano bivanje. Starši so bili 
seznanjeni z izvedbo uvajalnih uric, ki bodo potekale 
med 9. in 11. 6. 2015. Načrtovanje in izvedba 
uvajalnih uric poteka v sodelovanju z Vrtcem Mavrica 
in Vrtcem Danijelov levček. Izvedene bodo v  
dopoldanskem času.  
Na POŠ Nova Cerkev bodo uvajalne urice izvedene v 
popoldanskem času.  
Učiteljice so podale tudi informacije glede delovnih 
zvezkov in ostalih šolskih potrebščin. Kjer bo pouk 
potekal znotraj kombiniranega oddelka, so 
razredničarke predstavile proces dela v takšnih 
oddelkih. 
Starši so ob koncu prejeli ponudbe knjigarn, papirnic, 
da bi nakup šolskih potrebščin potekal kar najlažje. 
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Zlati bralci na izletu – Ivanka Krajnc 
Branje je potovanje, saj lahko s knjigami spoznavamo 
bližnje ali daljne kraje sveta, drugačno kulturo in 
življenje, ki ga sami najbrž ne bomo  nikoli živeli. 
Dvanajst učencev naše šole, ki so devet let brali in 
sodelovali pri bralni znački in ki jih imenujemo kar 
zlati bralci, je doživelo delček tega.  
25. maja letos so odšli na nagradni izlet skupaj z bralci 
z Dobrne in Frankolovega. Najprej so se ustavili na 

Brdu pri Lukovici, kjer so si ogledali dvorec, kjer je 
živel pisatelj Janko Kersnik. Ustavili so se tudi na 
vaškem pokopališču, kjer je njegov grob. 
Za tem pa so se v Ljubljani v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma udeležili tradicionalne prireditve 
za zlate bralce ob zaključku bralnega leta. 

Osrednji gostji, tudi avtorici letošnje darilne knjige 
Otroci sveta, ki jo bodo bralci prejeli, sta bili Janja 
Vidmar in Benka Pulko. Bralce so pred lepo in bogato 
prireditvijo pozdravili in nagovorili še predsednik 
države, župan mestne občine Ljubljana, mistrica za 
kulturo in predsednica Bralne značke Slovenija. 
Avtorici knjige sta mladim svoje delo predstavili zelo 
zanimivo. Ob zaključku pa sta nagrajencem dejali, 
ostanite srečni in postanite gonilna sila naše države. 
Zadnja točka nagradnega izlet apa je bilo kopanje v 
Termah Snovik. 
Učenci so preživeli lep dan, poln novih in zanimivih 
doživetij. 
 
 

 
Sprejem v Rdeči križ – Mateja Fidler 

V tednu  RK so bili učenci 3. a, 3. b in 3. c 
sprejeti med  mlade člane RK. Ob tej 
priložnosti sta učenki Maruša in Julija 
pripravili kratko predstavitev te 
organizacije. Na začetku jih je pozdravila 
ga. Milena Jurgec,ki je predsednica RK v 
Vojniku. Ob sprejemu je vsak učenec 
prejel priložnostno darilo.                                                
Želja vseh nas je, da nekoč vsaj kdo od njih 

postane aktiven član humanitarne organizacije. 
Ker je bila na sprejemu prisotna tudi ga. ravnateljica Olga Kovač, smo jo zaprosili za 
nekaj vzpodbudnih besed.  Učenci  so se ponosno razšli, saj so vedeli, da so postali 
člani velike družine. 
     
 
Tehniški dan v tretjem razredu – Mateja Fidler 
Čeprav je bila sobota, smo z veseljem prišli v šolo. Imeli smo namreč tehniški dan. Dijaki Gimnazije Center Celje 
so pod vodstvom gospe Smiljane Adamič Vasić pripravili delavnice z zanimivimi poizkusi, kako vplivajo na stvari 
svetloba, zrak in toplota, pa sta v delavnicah  pokazale ga. Milanka, ga. Natalija  in ga.Nataša. Za zaključek pa so 
nam dijaki pripravili še okusen sladoled in balone, napolnjene s helijem. 
Polni novih vtisov in spoznanj smo odšli domov. 
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Zaključne ekskurzije na razredni stopnji – Mateja Fidler  
  
V mesecu maju se že vsi veselimo zaključnih ekskurzij. 
Kot je v navadi, si ogledamo različne dele Slovenije. 
Prvošolci so obiskali Kekčevo deželo in spoznali kraje 
priljubljenega književnega junaka. 
Učenci drugih razredov so se odpeljali v Šaleško 
dolino. Obiskali so Velenjski grad in Vilo Maier v 
Šoštanju. Na obeh ogledih so imeli zanimive 
ustvarjalne delavnice. 
Tretješolci so letos prvič obiskali Vače in tam preživeli 
čudovit pastirski dan. Seveda so obiskali tudi središče 
Slovenije, to je GEOSS. 

Učenci četrtih razredov so obiskali Ljubljano in si tam 
ogledali Šolski muzej, uživali v Hiši eksperimentov in 
spoznavali živali v živalskem vrtu. 
Našo preteklost pa so v vzhodni  Sloveniji preučevali 
petošolci. Bili so v Razkrižju, Ptuju in na ptujskem 
gradu. 
Z lepimi vtisi in novimi spoznanji so se vsi v poznih 
popoldanski urah vrnili v Vojnik. 

                                                                                                               
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 
 
V mesecu juniju smo za učence izvedli še zadnje 
tehniške dneve, ki smo jih načrtovali ob začetku 
šolskega leta. 
Učenci osmih razredov so imeli četrti tehniški dan v 
torek, 9. 6. 2015, na temo kovine. Ta dan so se 
odpeljali na Šolski center Celje, kjer so si s pomočjo 
tamkajšnjih profesorjev izdelali kovanec iz kovinskega 
prahu, pripomoček za privijanje naper, šahovsko 
figurico, stojalo za rože, skirco in piščalko. 
 
Učenci sedmih razredov so imeli tehniški dan na temo 
umetne mase in zdrave prehrane mladostnikov, in 
sicer v torek, 16. 6. 2015. Najprej so si ogledali 
podjetje MIK, kjer so jih zelo lepo sprejeli. Učence so 
peljali skozi njihovo proizvodnjo.  Nato so učenci odšli 

nazaj na šolo, kjer so izvedeli kar nekaj o posledicah 
nezdrave prehrane mladostnikov,  količini dodanega 
sladkorja v različnih brezalkoholnih pijačah, ki jih naši 
učenci zelo radi pijejo, sami pa so si tudi izračunali,  
koliko sladkorja na leto z uživanjem teh pijač vnesejo 
v svoje telo. 
 
Šestošolci so imeli četrti tehniški dan v sredo, 10. 6. 
2015. Ta dan so si ogledali žago pri Zupancih , kjer so 
jih zelo lepo sprejeli. Ko so prišli na šolo, so  reševali 
delovne liste na temo les in obdelava lesa in tako 
ponovili vse, kar so se o lesu naučili pri urah tehnike 
in tehnologije in zapisali tisto, kar so ta dan slišali na 
žagi. 

 
 

Zborovsku Bum – Emilija Kladnik Sorčan 
Pod  vročim junijskem soncem je na 
stadionu Ljudski vrt v Mariboru 2. junija 
potekal tretji Zborovski Bum, ki je tokrat 
združil okoli 7000 pevcev mladinskih 
zborov iz vse Slovenije. Pevski program je 
obsegal deset skladb različnih žanrov, 
spremljal pa jih je Big band orkestra 
Slovenske vojske.  Koncert, ki ga je 
moderiral Tone Partljič in kot častni 
pokrovitelj spremljal predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, je 
posnela RTV Slovenija. Mladinski zbor OŠ 

Vojnik je letos sodeloval drugič. Poleg množičnega petja pa pevcem ostaja v spominu tudi odličen sladoled in 
vožnja z vlakom. 
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Gostovanje čeških zborov – Emilija Kladnik Sorčan 
Od  4. do 7. junija sta bila na naši šoli v gosteh češka pevska zbora Slavíček iz Jirkova in Hlásek iz Chomutova. V 
petkovem dopoldnevu  sta se skupaj z mladinskim zborom in folklorno skupino predstavila z nastopom v 
telovadnici za vse učence OŠ Vojnik, zvečer pa je bil koncert treh zborov »Ahoj – zapoj z menoj« v kulturnem 
domu Vojnik. Vsak zbor se je predstavil z izborom različnih skladb, zapeli pa so tudi skupaj, tokrat žal 
maloštevilni publiki.  Vse nastopajoče in njihove spremljevalce sta posebej pozdravila ravnateljica ga. Olga 
Kovač in vojniški župan g. Petre.  
Soboto so češki gostje preživeli v Kopru na morski obali. V nedeljo so v krogu gostiteljskih družin spoznavali 
slovenske navade in tradicijo, popoldan pa so se s pevci našega zbora ob veselih zvokih mlade zasedbe Utrip 
ter športnih igrah razvedrili na pikniku pri Lovski koči. Zvečer so se poslovili od prijateljev in družin, kjer so tri 
dni bivali. Mladi pevci se veselijo nadaljnjega sodelovanja, zato nas naslednje leto čaka potovanje na Češko.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeta  – Emilija Kladnik Sorčan 
Tudi letos so se učenci 9. razreda poslovili od osnovne šole z valeto, ki 
je potekala v športni dvorani v prisotnosti številnih družinskih članov 
in učiteljskega zbora. Poleg predstavitev štirih letošnjih oddelkov so se 
na odru zvrstile podelitve priznanj za različne dejavnosti in uspehe 
posameznih učencev. Vojniški župan g.Petre je posebej nagovoril in v 
imenu občine nagradil 27 najuspešnejših predstavnikov številčne 
generacije. Od petja v zboru se je poslovilo 15 pevcev, predstavili pa 
so se tudi mladi glasbeniki: pianistka Eva Založnik in skupina 
harmonikarjev z venčkom slovenskih pesmi. Zbrane so nagovorili 
poleg ge. ravnateljice tudi posamezni razredniki. Prireditev, ki jo je 
koordiniral g.Gregor Palčnik,  se je pričela in končala s plesom: v 
začetku so devetošolci predstavili različne standardne plese pod 
taktirko g. Urha Poteka, zaključili pa s plesom s starši. 
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Učni uspeh na 2. redovalni konferenci (pred popravnimi izpiti) – Majda Jelen 
 
 

 
 
PODRUŽNIČNE ŠOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peti športni dan – Robert Suholežnik 
22. junija je potekal še zadnji športni dan za osmošolce. 
Tematika so bile igre z žogo. Deklice so igrale odbojko in rokomet, dečki pa rokomet in nogomet. Dan za tem so 
imeli športni dan še učenci 6. in 7. razreda,  ki so igrali med štirimi ognji in rokomet. 
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Kulturni dan v 8. razredu – Amalija Kožuh 
V torek, 23. 6. 2015, smo izvedli tretji kulturni dan za osmošolce. Učenci so se najprej zbrali v jedilnici, kjer sta 
jim učenki predstavili naravno in kulturno dediščino Šentjurja, nato pa smo si ogledali film  Pesem južne  
železnice, ki prikazuje znamenitosti  Šentjurja in celotnega Kozjanskega. 
Po malici so se učenci  odpeljali v Šentjur.  Pot smo začeli proti Zgornjemu trgu – starem mestnem središču, ki 
spada med najlepše urejene trge v Sloveniji. Tu smo si najprej ogledali muzej Rifnik in njegove zaklade. V isti 
stavbi je tudi spominska soba glasbene skupine New Swing Quartet  in galerija, ki smo ju prav tako obiskali.  
Nazadnje smo obiskali še  Ipavčevo hišo, kjer je stalna razstava o življenju in delu  znane rodbine zdravnikov in 
skladateljev. Učenci so si lahko ogledali poročno dvorano, Gustavov salon, na prostem pa vrt in Plečnikov 
vodnjak. Posebno doživetje v Ipavčevi hiši je bilo izvajanje glasbe v živo na klavirju ge. Emilije Sorčan Kladnik. 
 
Tabor za nadarjene »Brihtne glav'ce« - Mojca Guček 
V okviru programa Delo z nadarjenimi učenci je v petek, 19. 6. 2015, in v soboto, 20. 6. 2015, potekal tabor 
»Brihtne glav'ce«.  
Letošnja tema tabora je bila samooskrba. Zato smo se odločili, da bomo v petek obiskali učni poligon za 
samooskrbo Dole pri Poljčanah, v soboto pa so na šoli potekale delavnice, v katerih smo pripravili zeliščne 
napitke, pecivo, sladoled (ki ga bomo napravili s tekočim dušikom), zeliščne namaze in pogrinjke. 
V petek smo se do Dol pri Poljčanah pripeljali z organiziranim avtobusnim prevozom. Učenci so si  pridobili 
informacije o tem,  kako poskrbimo za trajnostno zasnovane objekte (zemljanka, jurta) in za permakulturne 
grede. V skupinah smo opravili praktično delo (barvanje lesa, dosutje gramoza, impregnacija lana na zemljanki 
in podobno). Po odmoru s toplo malico pa so  preko  praktičnega dela učenci poskrbeli za mlako (odstranili 
višek biomase, uredili zeleno zgradbo iz vrb, uredili zeleno uto). Po odmoru s sadjem smo  uredili dom za ježa, 
za pikapolonice, hotel za žuželke in metulje. Iz pripravljenega lesa smo ustvarjali v skupinah. Ob zaključku smo 
sestavili urnik, kako poteka delovni dan samooskrbnega učenca. Povzeli smo tudi, kaj smo se tega dne naučili. 
Po večerji smo se z avtobusom odpeljali proti šoli. V večernih urah smo učencem ponudili vadbo pod 
mentorstvom vaditeljice pilatesa. 
Tabor se je nadaljeval v soboto, ko so se učenci 
(po skupinah) vključili še v delavnice pod 
mentorstvom g. Edvarda Fidlerja, ge. Tatjane 
Hedžet, ge. Lijane Žerjav Žilavec, ge. Polone 
Bastič in ge. Mojce Guček. Pripravljali so 
sladoled (s tekočim dušikom), zeliščne napitke 
in namaze ter pecivo. Z dejavnostmi smo 
zaključili ob 11.00 uri, ko so se nam  pridružili še 
starši. Skupaj smo se posladkali z vsemi 
dobrotami, ki so jih  učenci pod mentorstvom 
učiteljic samostojno pripravili. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Evropska vas – peka finskih piškotov – Maja Drobnič Grosek 
Včasih nam kak projekt prinese prav vse, kar si človek lahko 
zaželi. To se je zgodilo pri tem projektu. Čeprav finski Božiček 
trenutno počiva,  je  bilo vzdušje prav edinstveno. Ustvarjali smo 
posebne finske piškote. Tako je dišalo po šoli, da smo komaj 
zdržali, da so bili pečeni. Posladkali smo se prav vsi in si zaželeli še 
več takih dni. 
 
 
Evropska vas – spoznajmo finsko  -  Maja Kovačič 
Z učenci prvega razreda smo brali in spoznavali finske pravljice in njihove pravljične junake. Ugotovili smo, da 
imajo Finci radi zabavne pravljice, takšne, kjer zmaga dobro, pravljice, ki so polne zimskih radosti. Najbolj nam 
je bila všeč pravljica o čudežnih drsalkah.  
Spoznali smo, s katerimi športi se Finci najraje ukvarjajo in da skoraj res drži, da se rodijo z drsalkami na nogah. 
Spoznali smo tudi finske simbole in poslušali njihovo himo.  
 
 

Zaključni izlet v Ljubljano – Maja Drobnič Grosek 
Z učenci 4. in 5. razreda smo se odpravili v Ljubljano. 
Najprej smo se preselili kar nekaj let nazaj, ko so bili učitelji 
še zelo strogi in spoštovani. Ogledali smo si Slovenski šolski 
muzej in sodelovali pri eni učni uri. Nekateri učenci so 
morali sedeti na osličku in prebirati šolska pravila, zato so 
le-ti komaj čakali, da se vrnejo v sedanjost.  
V Hiši eksperimentov smo veselo eksperimentirali in 
razmišljali o poizkusih. Nato pa smo se odpravili v živalski 
vrt. Tam smo si ogledali živali, nekatere pa smo lahko tudi 
pobožali in se jih dotaknili. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Čebelice  – Maja Kovačič 
V sodelovanju s TD Nova Cerkev smo se tudi učenci 
POŠ Socka 17. maja udeležili srečanja na vasi v Novi 
Cerkvi, kjer smo se spoznavali s čebelicami, 
medonosnimi rastlinami, pobarvali smo pobarvanke in 
domov odnesli semena ter sadike medonosnih rastlin. 
Nekaj semen in sadik smo dobili v dar tudi za šolo in 
smo jih posadili na šolsko gredico. 
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Praznični natečaj medvedi in medvedki – Maja Kovačič 
Učenci prvega razreda in učenci OPB smo se pod mentorstvom 
učiteljic Lidije Vrečko in Maje Kovačič udeležili natečaja revije 
Ciciban. Vsi smo prebirali pravljice o medvedkih, slikali medvede 
in medvedke, prepevali pesmice, sešili pa smo tudi vsak svojega 
plišastega medvedka. 
Učenci OPB pa so poleg teh dejavnosti pripravili še igrico Pod 
medvedovim dežnikom in se naučili na flavtice zaigrati pesem 
Mojčin medo. 
 
 

 
Zaključek tekmovanja  za čiste zobe ob 
zdravi prehrani  – Suzana Jelenski 
Napotnik 
V sredo, 27. 5. 2015, smo se drugošolci, 
zmagovalci razrednega tekmovanja na POŠ 
Socka, udeležili zaključne prireditve. 
Zmage smo bili zelo veseli, saj smo se vse 
leto zelo trudili, da smo imeli skrbno 
očiščene zobe. V Celju, v dvorani 
Cineplexx-a,  so nam pripravili kratek 
kulturni program, ki ga je vodila ga. Alenka 
Kolman, nato pa je sledil ogled risanega 
filma. Kot zmagovalci smo si obljubili, da 
bomo še naprej tako odlično skrbeli za 
svoje zobke. 
 

Natečaj Ustvarimo drevo - Suzana Jelenski Napotnik 
Učenci od  1. do 3. razreda in učenci podaljšanega bivanja smo sodelovali na natečaju »Ustvarite svoje drevo«, 
ki ga je razpisal Bolton Adriatic d.o.o. in revija Pogled. Vsaka skupina je bila izvirna, učenci so uživali ob 
podajanju in izmenjavi  idej ter  ob izdelovanju dreves. Drevesa smo izdelali iz odpadnega materiala.  
Nekaterim smo dodali tudi gnezda in ptice, tako da so »oživela v naši domišljiji«. Drevesa sedaj krasijo našo 
podružnico. 
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Rdeči križ  – Suzana Jelenski Napotnik 
15. 5. 2015 sta nas obiskali ga. Magda Kajzba in ga. Olga 
Močenik iz organizacije Rdeči križ Slovenije.  Gospa Kajzba 
nam je predstavila dejavnosti organizacije in njen namen. 
Drugošolci smo spoznavali  pojme solidarnost, prostovoljstvo, 
pomoč sočloveku in sodelovanje. Pogovarjali smo se o 
zdravem načinu življenja, o varovanju okolja, odnosu do ljudi 
in živali. Sprejeti smo bili  med mlade člane RK Slovenije, ob 
tem smo prejeli tudi darilca. Majico z znakom Rdečega križa 
smo si takoj nadeli in se ob koncu obiska skupaj fotografirali. 
Druženje je bilo poučno in zanimivo, drugošolci pa so ponosni 
na to, da so postali mladi člani RK Slovenije. 
 
 
 

Uvajalne urice za bodoče prvošolce  – Maja 
Kovačič 
Bodoče prvošolčke smo povabili v šolo 10. 
Junija. Učenci 1. razreda smo jih odšli iskat v 
skupino vrtca in se skupaj odpravili v šolo. 
Spoznavali smo se, ustvarjali in se veselili 
njihovega prihoda, saj so že pravi korenjaki, ki 
komaj čakajo prvi šolski dan. 
 
 

 
 
 
Nagradna podelitev Simbia – Suzana Jelenski Napotnik 
Tudi letos smo odšli v Celje, kjer smo se udeležili nagradne 
prireditve in podelitve nagrad podjetja Simbio. Z učiteljico 
Suzano so na podelitev odšle naše petošolke. Celo leto smo res 
pridno zbirali odpadni papir in si prislužili prvo mesto med 
podružnicami celjske regije. Hvala vsem staršem in krajanom 
za pomoč in podporo pri zbiralnih akcijah naše šole. 
 
 
Socka poje, pleše in igra  – Suzana Jelenski Napotnik 
14. 6. 2015 smo se že tradicionalno udeležili prireditve v Socki Socka poje, pleše in igra. Prireditev prireja 
Kulturno društvo Socka. Predstavili smo se s plesom, petjem in igranjem na instrumente. Po končanem 
nastopu so nas pogostili in s polnimi trebuščki smo uživali v programu in druženju. 
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Pohod na Dobrno  – Maja Kovačič 
Ob koncu šolskega leta je sledil že tradicionalni pohod na 
Dobrno. Zjutraj smo se z učenci odpravili po Anini poti na 
sladoled in igranje v parku Dobrna. Na poti smo opazovali 
srne in uživali v hoji po gozdu in travnikih. 
 
Točili smo med  – Suzana Jelenski Napotnik 
Pri šoli stoji šolski čebelnjak, v katerem sta dve čebelji 
družini. Obe sta letos pridno delali in pridelali veliko 
cvetličnega medu. S čebelarji Petrom Babnikom, Katarino 
Krajnc in Igorjem  Krajncem  smo točili med, ki smo ga tudi 
poskusili in si ga vsak en lonček odnesli tudi domov. 
 

 
 

 
Obisk PGD Socka  – Maja Kovačič 
V torek smo z učenci obiskali PGD Socka na njihovem dnevu odprtih vrat. Lepo so nas sprejeli, pripravili tudi 
predstavitev dela gasilcev, gasilske opreme in vozil. Pripravili so nam različne delavnice in nas pogostili s 
pecivom, sokom in bonboni. 
 

 
 
Zadnji šolski dan – Maja Kovačič 
Zadnji šolski dan je prehitro prišel in z učenci smo pripravili kratko kulturno prireditev v počasitev rojstnega 
dne naše države, nato pa smo slavnostno podelili zaslužena spričevala in priznanja vsem učencem. Poslovili 
smo se in odšli na zaslužene počitnice. Petošolkam želimo uspešno nadaljevanje šolanja in dobro počutje na 
centralni šoli. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Tekmovanje za čiste zobe – Marjana Pikelj 
 
Tudi  v tem šolskem letu  smo  z  učenci sodelovali  v tekmovanju  za čiste, zdrave  zobe ob zdravi  prehrani.  
Najbolj prizadevni  v umivanju so  bili prvošolci in drugošolci, ki so  bili  tudi povabljeni  na zaključno prireditev 
v Planet Tuš v Celju. Tam so  si  z vrstniki  drugih  šol  ogledali  risani  film, prisluhnili pevki  Alenki  Kolman  in 
bili  nagrajeni  še s praktičnim  darilom, ki so  ga bili   učenci seveda  izredno  veseli.   
 
 
Evropska vas – Marjana Pikelj 
 
V tednu, ko  praznujemo dan Evrope, smo  tudi  
mi spoznavali  eno od evropskih  držav. Tokrat 
je bila to Finska. Učenci  so  izvedeli o njej  
veliko zanimivosti, posebnosti ter spoznali 
kulturne in geografske značilnosti  te  naše 
severne sosede.  Vsak razred je s svojo 
razredničarko  pripravil  tudi  izdelke,  s katerimi  
smo  pripravili   razstavo v avli šole.  
 
 
 
Pohod s piknikom – Monika Dimec 
 
Tudi letos smo se na naši podružnici odločili, da bomo konec šolskega leta zaključili s pohodom in piknikom na 
Šentjungertu. 
 

 
 
Prostor in žar za piknik so nam odstopili prijazni člani PD Galicija. Gospe Manica in Marija sta spekli slastne 
hrenovke in čevapčiče. 
Učenci in učiteljice smo prisopihali na vrh, pomalicali in se sprostili z igrami v naravi. Nato smo se prijetno 
utrujeni vrnili v dolino. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Dan odprtih vrat v 2. razredu - Damjana Ferlic 
7. maj je bil za drugošolce in njihove starše malce drugačen dan kot običajno. Starši so skupaj z učenci 
prisostvovali in sodelovali pri predstavitvi enega šolskega dne, ki smo ga imenovali Dan odprtih vrat. Imeli smo 
slovenščino, matematiko, angleščino ter športno umetnost. Učenci so bili zelo veseli, da so lahko staršem 
pokazali njihov delovni dan, starši pa so bili mnenja, da bi želeli takšno predstavitev v prihodnje še ponoviti. 
 
 
Drugošolci postali člani Rdečega križa - Damjana 
Ferlic 
15. maja so drugošolce obiskale predstavnice RK z 
Nove Cerkve, in sicer gospa Katica Pešak, sedanja 
predsednica RK NC gospa Magda Kajzba in gospa 
Irena Krajnc. Predstavile so nam pomen 
organizacije RK in naloge, ki jih opravljajo njihovi 
člani, ki pomagajo tistim, ki so kakor koli potrebni 
pomoči. Ob sprejetju v njihovo članstvo so otroci 
prejeli tudi majice RK in obljubili, da bodo po 
svojih močeh pomagali tistim, ki so kakor koli v 
stiskah in težavah. 

 
 
 
Izdelava vetrnic - Ida Grobelnik 
V soboto, 9. maja, so nas obiskale članice TD Nova 
Cerkev. Z učenci vseh razredov so organizirale 
delavnico Izdelaj vetrnico. Vetrnice smo tudi 
preizkusili in se veselili, saj so vse delovale. TD in 
Zvezdani Stolec se zahvaljujemo za  ustvarjalno in 
zabavno sobotno dopoldne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekmovanje – Znam za več - Ida Grobelnik 
15. maja so prijavljeni učenci 2. in 3. razreda tekmovali v znanju matematike- Znam za več. Zmagovalec v 2. 
razredu je Nejc Sentočnik, v 3. razredu pa Tevž Lečnik.  
Obema čestitamo. 
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Planinci po Tončkovi poti - Ida Grobelnik 
 
Prof. Anton Bezenšek, rojen v Bezenškovem Bukovju, 
je bil najznamenitejši Frankolovčan, napreden 
Slovenec in velik rodoljub. Turistično društvo 
Frankolovo je njemu v čast uredilo učno pot, ki se 
prične pri OŠ Frankolovo. 
Tukaj smo se planinci zbrali v nedeljo, 17. maja, in  
skupaj s starši, člani TD in domačini  odšli na učno pot. 
Vodili so nas ptički v desetih zvočnih hišicah in nam na 
zabaven in duhovit način približali zgodovino kraja, 
živalski in rastlinski svet, življenje in delo Antona 
Bezenška ter šege in navade tukajšnjih ljudi. Del poti 
nas je spremljal tudi konjiček poni. 

 
     
 
 
 
 
Za čudovito popoldne se zahvalju-
jemo TD Frankolovo, Irmi Blazinšek, 
čebelarju Petru Babniku in vsem, ki 
so nas presenetili z gostoljubnim 
sprejemom. 
 

 
Folklora na vasi  - Sabina Penič, Damjana Ferlic 
7. junija so bili učenci otroškega zbora in folkloristi z naše šole povabljeni na tradicionalno prireditev Folklora 
na vasi, ki jo je organiziralo TD Nova Cerkev. Otroci so ob začetku prireditve skupaj s Klateži zapeli nekaj 
ljudskih pesmi, nato pa so mladi folkloristi še ob spremljavi harmonikarja Gregorja Stoleca zaplesali splet 
Gremo v mlin.  Člani društva so poskrbeli, da so  se ob zelo toplem popoldnevu   odžejali z dobro pijačo in 
uživali ob slastnih palačinkah. 
 
Obisk Sorževega mlina – Damjana Ferlic 
11. junija smo drugošolci preživeli dopoldne na turistični kmetiji 
v Sorževem mlinu. Gospod Oton Samec nam je z veseljem 
razkazal svojo kmetijo, gospodarsko poslopje, kozolec in žago. 
Otroci so tukaj videli zajčke, kokoši, piščančke, goske. Ogledali so 
si tudi delovanje mlina, poskusili sveže mleto moko in izvedeli,  
katere vrste žita tukaj meljejo. Po kratki igri na travniku smo 
nadaljevali z ogledom žage, ki trenutno ne deluje več. Izvedeli pa 
smo, kako so les tukaj nekoč žagali. Bilo je lepo in zelo zanimivo. 
Gospodu Otonu  se iskreno zahvaljujemo za njegovo prijaznost. 
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Obisk vrstnikov- Petra Ofentavšek 
 22. junija so nas obiskali petošolci z OŠ Dobrna. 
Po sadni in čokoladni zakuski, smo izvedli še 
športno srečanje. Pomerili smo se v igri med 
dvema ognjema. Kdo je bil »veseli poraženec«, 
vemo samo mi. 

 
 
Športni dan- Ida Grobelnik 
17. junija smo imeli zadnji športni dan. Odšli smo v 
naravo in se igrali. Prostor nam je pripravilo ŠD Vizore. 
Na čudovitem travniku smo v igrah zelo uživali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan odprtih vrat- Ida Grobelnik 
23. junija smo obiskali gasilce PGD Nova Cerkev, ki so pripravili dan odprtih vrat. 
Z zanimanjem smo spremljali predstavitev njihove opreme, prikaz pravilnega gašenja, reševanje ponesrečenca 
in spust po vrvi. Predsednik društva Slavko Jezernik je vsem podaril beležke s pisalom in čokolado. Ker je 
naklonjenost naših gasilcev otrokom velika, so nas z gasilskimi avtomobili vozili nazaj do šole. 
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Planinski pohod- Ida Grobelnik 
22. junija smo člani planinskega krožka odšli na 4. planinski pohod po Gozdni učni Modrijanovi poti. Na pohodu 
se nam je pridružilo nekaj staršev in naš vodnik Beno podergajs.   
Za sladko presenečenje ob prihodu je poskrbela Tevževa babica Olga in njena prijateljica. Po igrah ob cerkvici 
sv. Tomaža so se nam pridružili starši in zabava s piknikom in petjem ob zvokih harmonike Tineta Lesjaka se je 
pričela. Pridružil se nam je tudi predsednik planinskega društva in vsi planinski vodniki, ki so nas spremljali na 
letošnjih pohodih. Ker so naši pohodi v sodelovanju z izkušenimi člani društva postali še zanimivejši in 
bogatejši, se v novem šolskem letu veselimo nadaljnjega sodelovanja. 
 

  
 

 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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