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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Pesnik Tone Pavček je zapisal takole: 
 
»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetlice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 
v življenju do prave resnice, 
a v sebi – do rdečice 
čez eno in drugo lice. 
 
A če ne prideš ne prvič ne drugič 
do krova in pravega kova, 
poskusi 
vnovič 
in zopet 
in znova.« 
 
Vztrajnost, o kateri govori pesnik, pa bo tudi letošnja prioritetna naloga naše šole. S skupnimi močmi nam bo 
gotovo uspelo doseči zastavljene cilje. Mi jih imamo veliko. Gotovo tudi vi. Nekaj osvojenih vam že 
predstavljamo v tej številki Vojča. 
 
Prva matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
V petek, 16. 9. 2016, je na matični šoli za učence od 4. do 9. razreda potekala 
prva matematična delavnica, ki je bila namenjena pripravam na tekmovanje 
v znanju logike. 60 učencev se je v posameznih skupinah seznanilo z 
izbranimi vsebinami s področja logike in miselnimi igrami. Delo so vodili in 
usmerjali Jure Štokovnik, Vesna Kotnik, Petra Strnad, Vilma Ošlak, Metka 
Klinc in Leonida Godec Starček. Učenci so uspešno strli precej logičnih 
problemov in ob tem uživali. 
 
Prvi šolski dan – Anka Krajnc 
Prvi šolski dan, 1. 9. 2016, ki je bil v velikem pričakovanju prvošolcev, smo popestrili z igrico Lakota je najboljši 

učitelj. Odigrali so jo učenci POŠ Šmartno v Rožni dolini pod 
vodstvom učiteljice Monike Dimec. Učence in starše je 
nagovorila gospa ravnateljica Olga Kovač, nato pa smo 
učiteljice prvošolcem razdelile rumene in rdeče kapice ter 
rumene rutice, ki jih bodo nosili vsak dan na poti v šolo in iz 
nje. V razredih so se učenci posladkali s tortico in odžejali s 
sokom. V predalčkih so jih čakale figurice Lili in Bine. Prvi 
šolski dan so lahko ovekovečili v okvirčku z lutkama Lili in Bine. 
Naj vsem ostane ta dan v lepem spominu. 
 

 
Sestanek Sveta staršev – Aleš Kolšek 
V torek, 27. septembra 2016, je v zbornici OŠ Vojnik potekal prvi sestanek Sveta staršev v tem šolskem letu, ki se 
ga je udeležilo 35 predstavnikov.  Za predsednico Sveta staršev so prisotni soglasno izvolili go. Barbaro Mikuš 
Marzidovšek, za podpredsednika pa je bil izbran g. Saša Jurčenko. Zapisnike vseh sestankov si lahko preberete na 
spletni strani OŠ Vojnik v rubriki Organi šole - Svet staršev. 
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Nagradni izlet – Emilija Kladnik Sorčan 
V petek, 23. 9. 2016, so učenci 9. b razreda odšli v Celje na nagradno filmsko predstavo, ker so v lanskem letu 
zmagali v akciji zbiranja starega in odpadnega papirja. V spremstvu razredničarke Emilije Kladnik Sorčan in 
mentorice Metke Klinc so si ogledali film Čudež na reki Hudson.  
 

 
Tehniški dan – Vilma Ošlak  
V petek, 30. septembra, so imeli prvi tehniški dan 
devetošolci. Tema je bila elektronika. Ta dan so 
obiskali Medpodjetniško izobraževalni center v 
Velenju. Tam so jim profesorji s pomočjo dijakov 
predstavili Šolski center Velenje. Devetošolci so 
samostojno programirali igrico v orodju KODU, sestavili 
so krokodila in ga programirali tako, da je sam odpiral 
usta, si ogledali razliko med krmilnikom, stikalom, 
tipkalom ter robotsko roko. 
  

 
S pomočjo meritev so primerjali led sijalke, varčne žarnice in 
halogenske sijalke ter se naučili postopka izdelave košaric iz 
časopisnega papirja. 
 
Uvodni roditeljski sestanki – Olga Kovač 
Letošnje prve roditeljske sestanke smo izpeljali ločeno po 
podružnicah in na centralni šoli. Staršem smo na skupnem sestanku 
predstavili posamezne aktivnosti iz Letnega delovnega načrta, 
podrobneje pa smo jih seznanili s prevozom in z varstvom vozačev, 
s prehrano ter projektom Uživajmo v zdravju. Prioritetni nalogi v tem šolskem letu sta razvijanje vztrajnosti in 
odgovornosti. O tem in o pomenu telesne dejavnosti v razvoju otroka je spregovoril dr. Gregor Starc. V drugem 
delu so v okviru oddelčnih skupnosti nadaljevali s sestanki in spregovorili še o šolskem koledarju, nacionalnem 
preverjanju znanja v šestih in devetih razredih, novoletnem bazarju, projektu botrstva, o prihajanju otrok v šolo 
in odhajanju domov ter se dogovorili o podrobnostih obveščanja staršev o delu njihovih otrok v šoli. 
 
Tekmovanje iz logike – Petra Strnad 
V četrtek, 29. 9. 2016,  je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju logike. Tekmovalo je 162 učencev od 1. do 
9. razreda. Bronasto priznanje so osvojili naslednji učenci: 
 
2. razred:  Staša MARKIČ, Jaka BEKOVIČ, Neja ZALOŽNIK, Ana KUGLER, Luna OŠTIR, Tinkara ŠTRAVS, Anže 

 BOŽNIK,   Mija ZAPLOTNIK ANTLOGA, Kornelija REZAR,  
3. razred:  Ana JMBRIŠKO, Vid LEBIČ, Izak BREŽNIK, Alina CRNČEC, Zala VREČKO, Ana ČAKŠ, Teo KOŠENINA, Jon 

 JURČENKO, Žana GOSTEČNIK, Črt VRANIŠEVIČ, 
4. razred:  Nika ZALOŽNIK, Nina HERLAH, Elizabeta TADINA, Nik SEVNIK, Jon KITEK, Vid ŠPES, Lara JAZBINŠEK, 

 Veronika FORŠTNER,  
5. razred:  Nika KROŠELJ, Blaž SLEMENŠEK, Petja BERK, Gašper KOLAR, Nejc KUGLER, Tian ROŠER, Nik VIDMAR, 

 Rene KRAČUN, Teja KOROŠEC, 
6. razred:  Špela RAMŠAK, Eva KOVAČ, Žan VRTAČNIK, Tara BUKŠEK, Svit DIMOVIČ, 
7. razred:  Pia VREČKO, Beti KOČET, Vid BENČINA, 
8. razred:  Andraž HRIBERNIK, Lana APOTEKAR, Urh ČEPERLIN, Miha ČAKŠ, Ava BOŠTJANČIČ, 
9. razred:  Kamil WAHIBI, Mia MARGUČ in  Domen HRIBERNIK.  
 
Na državno tekmovanje iz znanja logike so se uvrstili Pia VREČKO, Andraž HRIBERNIK in Kamil WAHIBI. 
Vsem tekmovalcem čestitamo za osvojena priznanja, uvrščenim na državno tekmovanje pa želimo čim višjo 
uvrstitev.  
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Projekt Mirno morje - Nataša Potočnik  
Trije vojniški učenci so novo šolsko leto 2016/17 začeli 
precej nenavadno. Namesto, da bi sedli v šolske klopi, 
so se vkrcali na jadrnico Lenka in osem dni spoznavali 
nove prijatelje, življenje na jadrnici, lepote Dalmacije 
in otokov.  
 
OŠ Vojnik je namreč prva šola s Celjskega, ki se je pred 
devetimi leti pridružila mednarodnem projektu Mirno 
morje. To je projekt, ki ga je ob izbruhu vojne v 
državah bivše Jugoslavije ustanovil Avstrijec Christian 
Winkler. Želel je, da bi otroke z vojnih območij združil 
na isti jadrnici in z njimi zaplul pod motom SKUPAJ V 
ISTEM ČOLNU, da bi se tako znebili predsodkov in se 
naučili strpnosti. Iz prvotne zamisli se je projekt razvijal in rasel. Tega je že 22 let. Društvo Mirno morje in njegov 
istoimenski projekt danes sodita k najuspešnejšim socialno-pedagoškim projektom v Evropi. Simbolizira 
integracijo in solidarnost. Mir, tolerantnost in spoštljivo ravnanje z drugimi in drugačnimi so nauki tega projekta. 
Projekt je sedaj namenjen otrokom in mladostnikom, ki prihajajo iz različnih držav (Avstrija, Nemčija, Slovenija, 
Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Romunija, Kosovo ). Letos je projekt potekal od 17. do 24. septembra v 
Kaštelu pri Splitu. Posadka, ki so jo sestavljali učenci OŠ Vojnik, OŠ Loče, spremljevalki Jasna in Nataša ter skipper 
Robert, je plovbo pričela v Biogradu na morju. 
 

 
 
V nedeljo smo pluli do Rogoznice, kjer se je uradno začel projekt. Naslednji dan smo slovenski udeleženci jadrali 
do Šolte, kjer smo se skupinsko predstavili, mladi mornarji so doživeli krst, zvečer pa smo pekli palačinke, se 
družili in plesali. V torek in sredo smo bili v marini Kaštela, kjer so potekale razne igre, olimpijada, risanje zastav, 
zvečer pa disco in zabava. V četrtek zjutraj smo izpluli v kaštelanski zaliv, naredili formacijo vseh 103 jadrnic in na 
znak trobili v pozdrav projektu. Nato smo se vrnili proti izhodiščnim lukam. Mi smo odšli do otoka Prviča in tam 
prenočili. V petek smo pripluli v Biograd. Zvečer smo odšli na pico, nato pa po nakupih. Vsak dan smo plavali, se 
vozili s pomožnimi čolni, raziskovali okolico krajev in se družili z drugimi udeleženci. Na jadrnici smo skupaj 
kuhali, pospravljali, se učili veščin jadranja in vezanja vozlov. Učenci in spremljevalci smo navezali tesen stik. 
Veliko smo se tudi pogovarjali in se smejali. Vsi sodelujoči smo bili veseli in ponosni, da smo lahko del projekta. 
Naši donatorji so bili: Občina Vojnik, OŠ Vojnik, Arami, Fegy, Kabis, Duseti, Smešnemajice, Lions klub Konjice, 
Bigg-R in dr. Dean Sinožiću Vsem se pomoč prijazno zahvaljujemo. 
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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 šolski dan. V šolo je letos 
prišlo šest prvošolcev. Pričakali so jih vsi učenci naše 
podružnice in jih toplo sprejeli s pesmijo. Zapeli so jim 
šolsko himno. Pozdravile so jih še učiteljice Maja, 
Sabina, Suzana, Mojca in Maja ter šolska 
svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko. Skupaj smo 
jim izrekli dobrodošlico, da bi se med nami dobro 
počutili in veliko novega naučili.  
Prvošolčke je obiskal poštar Miha in jim prinesel veliko 
sestavljanko. Le-to so s skupnimi močmi sestavili prav brez težav in tako opravili prvo šolsko nalogo.  
Sprejeli smo jih v šolsko skupnost OŠ Vojnik in jim podarili darilca. Dobili so rumene rutice, da bodo v prometu 
dobro vidni, igrački Lili in Bineta ter kapico s šolskim logotipom. Ogledali so si lutkovno igrico Lili in Bine gresta v 
šolo, ki sta jo za njih zaigrala tretješolca Gaja in Maj. Na koncu pa so se naši prvošolčki posladkali še s slastno 
tortico. 

 
Varno v prometu – Maja Kovačič 
V petek, 16. 9. 2016, nas je obiskal rajonski policist Danilo Ungar. 
Učencem je  predstavil varno pot v šolo, primerna oblačila, rumene 
rutice, odsevnike …  
Skupaj smo se nato pravilno oblekli in odšli na sprehod po Socki. Tu 
smo se naučili pravilno hoditi v koloni ter pravilno prečkati cesto. 
Pogovorili smo se, kako se vedemo na avtobusni postaji in v 
prevoznih sredstvih. Otroci so obljubili, da bodo vedno v avtomobilu 
sedeli zadaj, v otroških sedežih, in da bodo pripeti z varnostnim 
pasom, na poti v šolo in iz nje pa bodo nosili rumene rutice.   
 
 
 
 

 
Športni dan – Maja Drobnič Grosek 
V petek, 23. 9. 2016, smo izvedli prvi športni dan, kjer so se 
učenci preizkusili v atletskih disciplinah, kot so tek na 60 m, tek 
na 600 m, skok v daljino in višino. Učenci so se med seboj 
spodbujali in navijali drug za drugega. Ne glede, da so bili 
nekateri učenci res uspešni, so ostali ugotovili, da je važno 
sodelovati in ne zmagati. 
 
 
 
 
 

 
Nastop za starejše krajane v Novi Cerkvi – Sabina Javornik 
Vsako leto se učenci in učiteljice POŠ Socka z veseljem odzovemo povabilu na zdaj že tradicionalno Srečanje 
starejših krajanov v Novi Cerkvi. To je bilo letos v soboto, 24. 9. 2016. Naši učenci so na flavto zaigrali slovensko 
ljudsko pesmico Račka plavačka, zapeli ljudsko Oj, lepo je res na deželi, Jaka pa je naš  
nastop zaključim z igranjem na harmoniko, ostali nastopajoči pa so ob njegovih melodijah zapeli. Tako so na svoj 
način popestrili druženje različnih generacij.  

7



 
 

DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
 
Sprejem bronaste judoistke Ane Velenšek – Marjana Pikelj  
Po osvojeni bronasti medalji naše domačinke Ane Velenšek na olimpijskih igrah v Riu so ji sprejem v Šmartnem 
pripravila tudi domača društva in krajevna skupnost. S plesno točko so na prireditvi sodelovali tudi učenci naše 
podružnice ter bili veseli njenega uspeha in srečanja z njo. 
 
 
Zdravi zobki ob zdravi prehrani – Marjana Pikelj  
Vsako leto naše učence 1. in 2. razreda že kar v začetku septembra obišče zobna sestra. Tako je bilo tudi letos. 
Učenci so se seznanili s pravilno tehniko umivanja zob in spoznali, kako je za lepe zobe poleg redne nege in 
obiskov pri zobozdravniku pomembna še zdrava prehrana. 
 
 
 
Obisk policista – Marjana Pikelj 
V mesecu septembru smo za učence prve triade gostili policista. Učencem je predstavil svoje delo, jim svetoval 
in jih opozoril na pomen nošenja rutic, pomen uporabe varnostnega pasu v avtomobilu in sedenja na zadnjem 
sedežu. V samem središču Šmartnega pa smo izvedli še pravilno prečkanje ceste in hojo po cesti v skupini. Trudili 
se bomo, da bomo pridobljeno znanje tudi v praksi uporabljali. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Nastop za starejše krajane - Damjana Ferlic 
V soboto, 23. septembra 2016, so učenci folklorne skupine naše šole nastopili na Srečanju starejših krajanov v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi. Letošnje leto so predstavili splet pastirskih iger in plesov, k čemur najbolj 
lepo zveni piščal ali flavtica, zato smo za pomoč pri spremljavi prosili učiteljico gospo Moniko Dimec. 
Zahvaljujemo se tudi članicam Karitasa za okusno pogostitev plesalk in plesalcev ob koncu našega nastopa. 
 
 

 
 

Prvi šolski dan – Sabina Penič  
Prvega septembra letos smo se na naši šoli 
razveselili 14 novih prvošolčkov, ki so v družbi 
svojih staršev prvič prestopili šolski prag. V 
uvodnem delu je otroke presenetila pravljičarka 
Renata v vlogi Čebele Počasnele, ki je s pomočjo 
otrok našla pogum, da se odpravi v svojo šolo. V 
nadaljevanju je gospa ravnateljica nagovorila 
starše in prvošolčke sprejela v šolsko skupnost. 
Starejši šolarji so prvošolčkom obljubili, da jim 
bodo v pomoč ter jih razveselili s tortico. Preden pa 
smo upihnili svečke, smo si vsi nekaj zaželeli. To pa 
ostaja skrivnost.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Policist na obisku – Sabina Penič  
V četrtek, 8. 9. 2016, sta nas obiskala policista in z 
nami preživela dve šolski uri.  
Najprej sta otrokom predstavila delo policista in vso 
opremo, potem pa smo v njuni družbi prehodili še 
šolsko pot od šole do vasi in nazaj. 
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Zobna sestra na obisku – Sabina Penič 
V ponedeljek, 12. 9. 2016, nas je obiskala 
zobna sestra gospa Karolina iz ZD Celje. Ob 
pravljici O medvedku Šapku smo spoznali 
pomen umivanja zob in zdrave prehrane. V 
drugem delu pa so se otroci seznanili še s 
pravilno tehniko umivanja zob.  
 
 
 
 

 
 
 
Pikin dan – Sabina Penič  
Zadnji septembrski dan smo posvetili navihani deklici Piki 
Nogavički. Deklice so se našemile v Pike Nogavičke, dečki 
pa v gusarje. Izdelali smo lutko Piko in se pri tem naučili 
plesti kitke, nazadnje pa še zaplesali in zapeli pesmico o 
njej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igriva košarka - Ida Grobelnik  
V prvih dneh šolskega leta so se otroci preizkusili v 
vadbi košarke. Ob koncu meseca z veseljem 
ugotavljamo, da se je k treningu košarke na novo 
priključilo šest učencev in učenk naše šole. 
Veliko športnih užitkov in dobrih rezultatov želimo 
vsem. 
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Prvi športni dan - Ida Grobelnik 
 
15. septembra letos smo izvedli prvi športni dan. 
Namenili smo ga spoznavanju pokrajine in 
naravnih znamenitosti naše krajevne skupnosti 
vse do sosednje Frankolovo. Na poti do cilja smo 
hodili predvsem po travniških in gozdnih poteh. 
Vodil nas je g. Boltežar Orlčnik, ki je dolgoletni 
aktivni član TD in vodja 
večernih pohodov v našem kraju. Pot je bila 
nekoliko strma, a trud je bil poplačan s 
čudovitim razgledom na Celjsko kotlino. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Za nami sta dva meseca pouka, teden, ki je bil posvečen otrokom in seveda jesenske počitnice. 
Vse to pa se odraža v mnogih dejavnostih, ki smo jih počeli na šoli in o katerih vam poročamo v 
tej številki Vojča. 
Prijetno branje vam želimo. 
 
 
Kulturni dan v 8. razredu – Amalija Kožuh 
 
V petek, 7. 10. 2016, smo izvedli 1. kulturni dan za osmošolce. Odpeljali smo se v Šentjur, kjer so imeli 
voden ogled muzejske zbirke  Rifnik in njegovi zakladi ter Ipavčeve hiše, kjer je stalna razstava o življenju in 
delu  znane rodbine skladateljev in zdravnikov. Učenci so videli poročno dvorano, Gustavov salon in si 
ogledali film o Ipavcih.  
Po vrnitvi v šolo so imeli učenci delavnico, v kateri so imeli na izbiro risanje oz. slikanje predmetov (nakita, 
posode, kovancev, orodja) iz stalne zbirke v muzeju ali literarno ustvarjanje (pisanje besedil na temo 
Ipavcev in arheološke naselbine Rifnik).  Vsi učenci so se odločili za likovno ustvarjanje. Njihove izdelke so si 
lahko ogledali tudi drugi učenci na razstavi. 
 
Tehniški dnevi - Vilma Ošlak 
 
V tednu otroka smo na šoli izvedli tri tehniške dneve. 
Prvi tehniški dan za učence šestih in sedmih razredov smo izvedli 4. oktobra. Policist g. Danilo Ungar je 
učence opozoril, kako pomembno je, da so v vozilih  pripeti, tudi če se ne peljejo daleč. Opozoril jih je tudi 
na to, da se po avtobusu ne sprehajajo.  Poudaril je tudi na primerno obutev pri vožnji s kolesom oziroma 
kolesom s pomožnim motorjem. Odgovoril pa je tudi na vsa zastavljena vprašanja s strani otrok. Ta dan so 
učenci šestih razredov reševali pole za kolesarski izpit, risali geometrijske like, prav tako pa so si izdelali 
prometni znak iz papirja. Sedmošolci so si ta dan izdelali prometni znak iz lesa ter s pomočjo točkovnega, 
stolpičnega in krožnega diagrama prikazali število vozil, ki so jih prešteli. 
 

Osmošolci so imeli tehniški dan 6. 
oktobra. V okviru meseca prostora smo za 
njih izvedli tehniški dan o urejanju 
bivalnega prostora pod imenom Tri m – 
mesto – mladi – mobitel. Najprej jim je v 
jedilnici šole spregovoril g. Arnold Ledl in 
jim predstavil namen delavnic, v katere so 
bili kasneje vključeni. Spregovoril je o 
pomeni urejenosti okolja, v katerem 
bivamo, saj le-to vpliva tudi na naše 
počutje in storilnost. Sledilo je delo po 
delavnicah, in sicer so jim bile na voljo 
štiri: delavnica na temo ulica, delavnica na 
temo spoznavajmo zelene površine, 
delavnica na temo kulturna dediščina in 
delavnica na temo okolica šole – športno 
rekreacijski objekti. Učenci so dobili 

naloge za opazovanje in fotografiranje vse naštetih objektov in površin ter odšli na teren. Sprehajali so se 
po Vojniku in poskušali ujeti v objektiv čim več zanimivosti. Po povratku na šolo so fotografije uredili, 
izpolnili delovne liste in pripravili predstavitev dela svoje skupine. Prav tako se je ta dan v glavah naših 
učencev porodila tudi kakšna zamisel, ki bi jo v prihodnosti v Vojniku lahko uresničili, saj so otroci zelo 
kritični in dobri opazovalci tega, kar jih obdaja. 
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Planinski pohod - Polona Ahtih, Jure Štokovnik 
 
Planinci OŠ Vojnik smo se 8. 10. odpravili na prvi jesenski pohod na Kopitnik nad Rimskimi Toplicami. Z 
vlakom smo se odpeljali iz Celja do Rimskih Toplic in od tam peš nadaljevali pot mimo Lurda proti Kopitniku. 
Že kmalu zatem, ko smo zapustili asfaltirano pot, nas je pozdravilo sonce. Na lepo urejeni planinski koči nas 
je sprejela prijazna gospodarica. Po malici in okrepčilnem toplem napitku smo se odpravili na vrh, kjer smo 
imeli res čudovit razgled na dolino pod nami. 
Čeprav utrujeni smo se zadovoljni in veseli vrnili v dolino in se z vlakom odpeljali proti domu. 
 
 
Projekt Ljudska glasbila – Kristina Krivec 
 
V okviru projekta Ljudska glasbila so učenci 2. a in 2. b razreda izdelali preprosta ljudska glasbila. Da pa so ta 
še bolje spoznali in doživeli, smo medse povabili ljudske glasbenike, in sicer Joškovo bando. Učenci so ob 
predstavitvi skupine prepevali, plesali in skupaj z njimi tudi zaigrali. V vzdušju ljudske glasbe in druženja z 
ljudskimi godci so preživeli veselo dopoldne. 
 
 
Tehniški dan v 9. razredu - Urška Kovač Jurčenko 
 
V torek, 25. oktobra, so imeli učenci devetih razredov tehniški dan na temo karierne orientacije. 
Devetošolce smo razdelili v dve skupini, nato pa so se udeležili delavnic na Šolskem centru Celje, ki so jih 
pripravili dijaki in profesorji petih srednjih šol. V delavnicah so izdelovali zanimive izdelke, razvijali svoje 
spretnosti in spoznavali različne srednješolske programe. V uvodni predstavitvi so dijaki predstavili šolski 
center z različnimi športnimi in umetniškimi nastopi, ki so navdušili vse gledalce. 
Ta dan smo obiskali tudi Policijsko postajo Celje, kjer so nam policisti prijazno in zanimivo predstavili svoje 
delo. Z zanimanjem smo si ogledali obveščevalni center, pridržalne prostore, posebna vozila in različne 
pripomočke, ki jih policisti uporabljajo pri svojem delu. Učenci so navdušeno postavljali različna vprašanja, 
policisti pa so si z veseljem vzeli še kakšno minutko časa več, da so nam čim bolj približali svoje delo in 
poslanstvo.  
 
 
Prva delavnica slovenskega jezika – Amalija Kožuh 
 
V četrtek, 13. oktobra 2016, smo za učence od 6. do 9. razreda izvedli 1. delavnico slovenskega jezika v tem 
šolskem letu. Delavnice so namenjene vsem učencem, ki želijo razvijati natančno, kritično branje ter 
sporazumevalne in ustvarjalne zmožnosti za tvorjenje različnih vrst besedil. 
Vsebina delavnice je bila na temo znamenitih Vojničanov, ki so s svojim delom in življenjem pustili pečat v 
naši občini. Učenci so skozi besedila spoznavali življenjsko in umetniško pot slikarke Doroteje Hauser, 
primerjali podatke v besedilih, sami sestavljali naloge za razumevanje besedila in jezikovne naloge. 
           
Lutkovna predstava – Mateja Fidler 
 
V tednu otroka se je na razredni stopnji v Vojniku odvijalo precej dejavnosti. Ena izmed njih je bila tudi 
lutkovna predstava. Učenci prve triade smo si ogledali v KD igrico o žabici, ki se je bala vode. Ob 
pripovedovanju igralke z lutkami nas je popeljala v svet ob ribniku, kjer je živela žabica. Nestrpno smo 
pričakovali, kaj se bo zgodilo. Kot pa je navadno v pravljicah, se je tudi tukaj vse srečno končalo. 
Veseli in razigrani smo se nato vrnili v šolske prostore. 
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Na turistični kmetiji Razgoršek – Mateja Fidler 
 
Tretješolci smo se v tednu otroka odpravili na obisk na kmetijo Razgoršek. Z avtobusom smo se odpeljali v 
Galicijo, nato nas je pot vodila ob gozdu do kmetije. Tam so nas že čakali nasmejani gostitelji. Postregli so 
nam odlične domače rogljičke. Razdelili smo se v skupine in ob vodenju spoznavali kulturno dediščino. V 
delavnicah smo izdelovali milo, zapestnice iz ličkanja, pletli košarice in hodili s hoduljami. V veliko veselje pa 
nam je bilo pečenje jabolk in kruhkov, ki smo jih z užitkom pojedli. Polni lepih vtisov smo se odpravili proti 
avtobusu, ki nas je popeljal nazaj v šolo. 
 
Intenzivne pevske vaje mladinskega pevskega zbora – Milka Sorčan Kladnik 
 
Od petka, 21.10., pa do nedelje, 23.10., je bil naš mladinski zbor v CŠOD Štrk nad Ptujem na intenzivnih 
pevskih vajah. Petdesetčlanski zbor je vadil svoj letošnji repertoar pod vodstvom zborovodkinje Emilije 
Kladnik Sorčan in ob pomoči korepetitorke Nataše Čerenak. Za zanimiv večerni in rekreacijski program sta 
pomagali skrbeti tudi Simona Šarlah in Urška Agrež. Z vaj so se pevci vrnili utrujeni od napornega dela, a 
tudi z lepimi vtisi in novimi prijateljskimi vezmi. 
 

 
 
 
Kulturni dan v 9. razredu – Milka Sorčan Kladnik 
 
Devetošolci so svoj prvi letošnji kulturni dan preživeli v Mariboru, kjer so si v Slovenskem narodnem 
gledališču ogledali baletno predstavo Adolpha Adama Gusar.  Za veliko večino je bilo to prvo srečanje s 
tovrstno umetnostjo, zato so se na ogled tudi dobro pripravili. Videli so veliko zanimivega in v glavnem odšli 
iz gledališča z lepimi vtisi. 
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Tekmovanje o sladkorni bolezni – Polona Bastič 
 
Tekmovanje o tej kronični nenalezljivi bolezni že 18. leto zapored organizira Zveza društev diabetikov 
Slovenije. Znanje je na šolskem tekmovanju o sladkorni bolezni preizkušalo 13 učencev in učenk 8. in 9. 
razreda.   
Nivo bronastega priznanja je doseglo 8 učencev, in sicer: Lana Zupanc Rojc, Tia Krhlanko, Tija Lulik, Primož 
Petek, Nuša Goručan, Maja Sivka, Gal Borinc in David Pintarič. 
Udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo 19. 11. 2016, so si z izkazanim znanjem priborili Lana Zupanc Rojc, 
Tia Krhlanko in Tija Lulik. 
 
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 
 
Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so bile tema letošnjega tekmovanja. Šolskega tekmovanja se 
je udeležilo 8 učencev 8. in 9. razreda.   
Najuspešnejši so bili: Mia Marguč, Jakob Ban in Ava Boštjančič. Žal nihče ni dosegel nivoja točk za bronasto 
priznanj. 
 
 
Medobčinsko prvenstvo v košarki za starejše dečke – Robert Suholežnik 
 
Ob koncu oktobra je potekalo šolsko tekmovanje v košarki na medobčinski ravni. Naši učenci so se uvrstili v 
finale. Na finalnem tekmovanju so zasedli tretje mesto. Čestitamo vsem igralcem! 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

 
Zdravi zobki ob zdravi prehrani – Maja Kovačič 
 
Učenci prvega in tretjega razreda so teden otroka začeli z naravoslovnim dnem. Obiskala nas je zobna 
sestra Karolina Praprotnik, ki je pripravila zgodbico, ob kateri so otroci spoznali, kako pomembna je skrb za 
zdrave zobe. Teorijo so podprli še s prakso in se zobke naučili tudi pravilno umivati. Pogovarjali so se o 
zdravi prehrani in o tem, kako to kar pojemo, vpliva na naše zobe.  
Gospe Karolini Praprotnik se najlepša zahvaljujemo za zanimiv in poučen dan. 
 
 
Evakuacijska vaja v sodelovanju s PGD Socka – Maja Kovačič 

 
Kot vsako leto, smo se tudi letos preizkusili v 
evakuacijski vaji. Pri njej smo sodelovali otroci 
vrtca, šole in zaposleni. V sodelovanju s PGD 
Socka smo se rešili iz šole živi in zdravi. Na 
žalost pa smo ugotovili, da bi ob primeru 
požara stopnišča vsi otroci vrtca, prvega in 
tretjega razreda ostali v šoli. Na vodstvo šole in 
Občino Vojnik smo zato naslovili prošnjo, da se 
ob šoli zgradijo požarne stopnice. 
Po evakuacijski vaji smo si ogledali gasilski dom, 
gasilska vozila in se z njimi peljali po vasi. 
Naučili smo se tudi pravilno pogasiti goreče 
olje. Sedaj vsi vemo, da bomo za gašenje olja 

uporabili odejo, nikoli pa olja ne bomo gasili z vodo, saj le-ta ogenj še razplamti. 
Gasilcem PGD Socka se najlepše zahvaljujemo za izvedeno vajo. 
 
Obiskali smo Soržev mlin – Mojca Rezar 
 
V tednu otroka smo za učence 1. in 2. razreda izvedli  naravoslovni dan. 6. 10. 2016 smo obiskali Soržev mlin 
v Polžah pri Novi Cerkvi, kjer nas je prijazno sprejel g. Oton Samec. 
Pogovarjali smo se o kmečkih opravilih v  jeseni, pokazal nam je tudi živali na njegovi domačiji. Videli smo 
kokoši, peteline, različne race, goske ... Nato nas je peljal v mlin, kjer nam je pokazal različne vrste moke. 
Lahko smo jo tudi poskusili. Pravkar je mlel koruzo in videli smo lahko potek mletja. Pokazal nam je 
tehtnico, na kateri tehta moko, tokrat pa je stehtal še nas. 
Po ogledu mlina smo odšli pogledat vodno kolo, ki poganja žago. Videli smo, kako zgleda pogon žage in tudi, 
kako se z njo žagajo deske. Gospod Oton nam je 
pokazal še hiško, v kateri je nekoč živel »žagmojster«. 
Komaj smo se načudili njeni majhnosti in skromni 
opremljenosti. 
 Nato nam je razkazal še mlinarjevo hišo. V njej je bilo 
polno predmetov, ki so jih uporabljali nekoč. Ogledali 
smo si tudi takratne spalne prostore in pohištveno 
opremo. 
Ogled je hitro minil, še toliko bolj, ker nam je bilo vse 
zelo zanimivo.  
Gospodu Otonu Samcu se najlepše zahvaljujemo za 
gostitev in darovano koruzo (rdečo in belo), ki smo jo 
porabili za izdelavo jesenskih izdelkov. 
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Ljudska glasbila – Maja Kovačič   
 

 
V sredini tedna otroka smo se preselili  v preteklost. Vsi učenci šole smo imeli tehniški dan na temo ljudska 
glasbila.  
Na šolo smo povabili etno skupino Vrajeva peč iz Socke. Petčlanska zasedba skupine je učencem šole in 
otrokom vrtca zaigrala slovenske ljudske pesmi na lončeni bas, doma narejen »kontrabas«, »perilnik«,  list 
bršljana, frajtonarico in lesen lopar za krušno peč. Učencem so ljudska glasbila tudi predstavili, povedali 
nekaj o ljudski glasbi skozi čas v našem kraju in skupaj z učenci zaigrali na prej omenjena glasbila.  
Po predstavitvi Vrajeve peči in igranju na instrumente smo odšli v učilnice, kjer so nas čakale različne 
delavnice.  
Učenci 1. in 3. razreda so pod vodstvom učiteljice Maje 
Kovačič izdelali ustno harmoniko, ropotuljico in boben. 
Spretnejši učenci so si izdelali še trstenke in brenkala. Na 
instrumente so tudi igrali in nato pripravili razstavo. 
Učenci 2. razreda so pod vodstvom učiteljice Mojce 
Rezar izdelali ropotulje iz lončkov, ki so jih nato še 
poslikali in okrasili, strgalca iz valovite lepenke in 
brenkalca iz škatlic in gumic. Učenci so glasbila preizkusili 
in pripravili razredno razstavo. 
Učenci 4. in 5. razreda pa so pod vodstvom učiteljice 
Maje Drobnič Grosek izdelali lončene base iz različnih 
materialov ter bobenček tam tam. Izdelavo 
inštrumentov so povezali z glasbeno umetnostjo in na 
lončeni bas ob spremljavi tudi zaigrali. 
Vzdušje na tem tehniškem dnevu je bilo sproščeno in otroci so bili zelo zadovoljni, saj so se lahko v potek 
tega dneva vključili na način, ki jim je blizu. Uživali so v svoji ustvarjalnosti, tako pri izdelavi glasbil kot tudi 
pri igranju nanje. 
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Lutkovna predstava O dimnikarčku, ki je srečo iskal – Maja Kovačič 
 
Dnevi v tednu so hitro minevali in že je prišel zadnji dan v tednu otroka. Za zaključek smo se učenci in 
učiteljice s šolskim avtobusom odpravili v Novo Cerkev. Tam smo si ogledali lutkovno predstavo O 
dimnikarčku, ki je srečo iskal v izvedbi Pravljičarne.  Na strehah starih mestnih hiš stoji vse polno dimnikov, 
med njimi pa živi dimnikarček Nace. Skrbi, da so dimniki vedno čisti in da se dim vali naravnost proti nebu. 
Kadar pa se Nace ozre na ulico, tam stojijo ljudje in vzklikajo: »Poglejte, dimnikar, brž se primimo za gumb!  
Danes je naš srečen dan.« 
Dimnikarček Nace nekega dne žalosten skloni glavo in se 
odloči, da bo ugotovil, kaj je to sreča? Za pomoč prosi 
starega mačkona in štorkljo. A njuna odgovora mu nista v 
pomoč. Ko pa na cesti zagleda fantiča, ki joka in išče 
gumbek, pa je na pravi poti, da ugotovi, kaj je to sreča. 
 
 
 

 
 
 
 
Trgatev na vasi – Maja Kovačič 
 
Po lutkovni predstavi smo pomalicali in se 
odpravili na vas k trti, potomki najstarejše trte 
iz Maribora. Tam smo skupaj z učenci iz Nove 
Cerkve pripravili kratek kulturni program. 
Sledili so pozdravni govori g. Štokovnika, 
skrbnika trte, botre trte ga. Medved in župana 
g. Branka Petreta. Na trgatev je tudi prišel 

predsednik KS Nova Cerkev g. Slavko Jezernik. Prireditev je povezoval dekan g. Alojz Vicman. Trgatev so 
opravili osnovnošolci. Gostje so še nazdravili ob trti, nabrano grozdje, pa so zmleli in stisnili v mošt. Tudi pri 
tem opravilu so imeli glavno besedo otroci. Med tem so članice Turističnega društva Nova Cerkev spekle 
okusne palačinke, ki so jih tako najmlajši, kot starejši z veseljem pojedli. Najlepša hvala.  
 
Naravoslovni dan v 3. razredu – Maja Kovačič 
 
Tretješolci smo se 12. 10. 2016 odpravili na 
kmetijo Razgoršek. Spoznali smo življenje na 
kmetiji nekoč, se preizkusili v izdelovanju 
zapestnic iz ličja, pletenju košaric, kuhali smo 
naravno milo, hodili s hoduljami ter pekli kruh na 
odprtem ognju. Na kruh smo si potem namazali 
domačo marmelado ali pašteto in imeli okusno 
malico. Ker pa je bilo vreme ta dan malo hladno, 
smo se ob ognju tudi prijetno pogreli.  
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Naravoslovni tabor »Odprite oči in napnite ušesa v 
naravi«  – Maja Kovačič 
 

 
 
Naravoslovni tabor je letos potekal v 
jesenskem času, in sicer 7. in 8. oktobra na 
POŠ Socka. 
 
Dvodnevni tabor je potekal že 6. šolsko leto. 
Organizirali smo ga za učence petih in šestih 
razred OŠ Vojnik ter vseh treh podružničnih 
šol. Udeležilo se ga je 45 učencev. 
Poseben poudarek naravoslovnega tabora 

je bil na spoznavanju življenjske pestrosti gozda. Učenci so se o gozdu učili v gozdu in ne v učilnici. Pri tem 
smo jim pomagali učitelji OŠ Vojnik, učiteljice POŠ Socka in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, Območne 
enote Celje. 
Delo v taboru je temeljilo 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 jim omogoča, da pustijo domišljiji prosto pot. 
Letos smo spoznali jesenski gozd. V gozdu smo se naučili uporabljati čutila: vid, tip, sluh, okus,  vonj … Po 
gozdu smo se v parih sprehajali z zavezanimi očmi. Zavezanih oči smo sledili tudi vrvici, ki je bila napeljana 
po gozdu, okoli dreves. Iskali smo sledi živali. Izvedeli smo, da je žir užiten tudi za ljudi in ga poizkusili.  
Zelo smo se razveselili obiska naše ravnateljice in njene pomočnice, ki sta nas obiskali in nam vsem zaželeli 
veliko naravoslovne radovednosti, ustvarjalnosti in prijetnih trenutkov učenja v naravi.  
V večernih delavnicah smo si pripravili pečena jabolka z medom in orehi, izdelovali smo pisane sončnice in 
skulpture iz koruze, naredili ptičje hišice iz odpadnih plastenk, ki smo jih okrasili s kamenčki, lubjem  … 
Pogledovali smo v zvezdne karte, ponazorili, kako so nastali lunini kraterji in spoznali lunine mene.  
V soboto smo v gozdu opazovali male gozdne živalice, ki se skrivajo v gozdnih tleh, po določevalnih ključih 
prepoznavali drevesa, se učili in igrali gozdno angleščino in gozdno matematiko. Urili smo se v orientaciji in 
merjenju obsega dreves, računali približno starost dreves in določili en ar gozdnega prostora  … Da pa ne bi 
čisto pozabili, kako se zunaj igra, smo se v gozdu igrali različne igre, ves material za njih pa smo našli v 
gozdu. 
Za starše smo pripravili razstavo in kratek kulturni program. 
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali, da je tabor uspel. Posebej pa se zahvaljujemo vsem 
lastnikom gozda Gobnik, v katerem smo pridobivali nova znanja. 
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Obiskal nas je župan  – Maja Kovačič 
 
V četrtek, 13. oktobra,  je prvošolčke na 
naši šoli obiskal župan občine Vojnik 
gospod Branko Petre z višjo  svetovalko za 
investicije za šolstvo gospo Vesno Poteko. 
Prvošolčkom sta podarila fotografije v 
spomin na prvi šolski dan, z njimi 
pokramljala in si ogledala našo 
podružnico.  
 
 
 
 
 
 
 
Zdravstvena vzgoja  – Maja Kovačič 
 
V sodelovanju z ZD Celje na šoli izvajamo zdravstveno vzgojo za vse učence. Tokrat so bili na vrsti učenci 2. 
in 3. razreda. Obiskala jih je zdravstvena delavka in z vsakim razredom preživela dve šolski uri. Tema, o 
kateri so se pogovarjali in učili, je bila »Zdrav način življenja«. Tretješolci so v ta namen izdelali tudi 
prehransko piramido in jo obesili na vidno mesto v naši učilnici.   
  
 
Pohod s kostanjevim piknikom - Mojca Rezar 

 
V ponedeljek, 24. 10. 2016, 
smo imele vse podružnice 
naše šole športni dan. Odšli 
smo na pohod in se srečali na 
pol poti na domačiji Langeršek 
v Rožnem Vrhu, kjer smo imeli 
kostanjev piknik. Ker smo 
Sočani najbolj oddaljeni, smo 
se do Nove Cerkve pripeljali s 
šolskim avtobusom. Tam smo 
se pridružili otrokom iz Nove 
Cerkve in se skupaj odpravili 

proti cilju. Pot ni bila zahtevna in kmalu smo prispeli na vrh. Tam so nas že pričakali prijazni gostitelji, ki so 
nam ponudili pečen in kuhan kostanj ter topel čaj. Razvajali pa so nas še z bučnicami in domačimi piškoti. 
Imeli smo tudi čas za igro in klepet ter druženje s prijatelji iz ostalih podružnic. Čas je hitro mineval in po 
skupinskem fotografiranju smo se morali odpraviti vsak na 
svojo stran – otroci iz Šmartnega v Šmartno, otroci iz Nove 
Cerkve in mi pa v Novo Cerkev. Tam so nas že čakali 
kombiji, ki so nas odpeljali proti Socki. 
Preživeli smo lep dan. Najlepše pa se zahvaljujemo 
gospodu Franciju in gospe Frančki Podgoršek za gostoljubje 
in prijazno pogostitev ter gospodu Milanu Pintarju za 
pomoč pri peki kostanja. 
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Komemoracija na Veliki Ravni – Maja Kovačič    
       
27. 10. 2016 smo se učenci POŠ Socka v sončnem 
vremenu peš odpravili na Veliko Raven. Tam smo ob 
spomeniku padlima partizanoma prižgali svečke in na 
grob položili cvetje. Ob grobu smo nastopili s kratkim 
kulturnim programom.                                                                                                                                   
Komemoracije so se udeležili predstavniki občine 
Vojnik, KS Nova Cerkev in predstavniki ZD za vrednote 
NOB in krajani.  
 
 
 

 
 

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Tema letošnjega tedna otroka je bila Svet, v katerem želim živeti. Te dneve smo obeležili z raznimi 
ustvarjalnimi delavnicami, obiskom Pravljičarne in trgatvijo potomke najstarejše trte v Novi Cerkvi. 
 

 
 
 
Kostanjev piknik – Damjana Ferlic 

 
V mesecu oktobru smo izvedli drugi športni dan. 
Skupaj z učenci POŠ Socka  smo se odpravili na 
Langerškov hrib, kjer smo imeli srečanje še  z 
učenci 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 s polnimi želodčki smo odpravili 
nazaj proti Novi Cerkvi z obljubo, da se naslednje 
leto spet vrnemo. 
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Projekt Ljudska glasbila okrog nas - Damjana Ferlic 
 
V okviru dnevov evropske kulturne dediščine    je na naši šoli 
potekal projekt z naslovom Ljudska glasbila okrog nas. Z 
učenci smo izdelovali ljudska glasbila,ki smo jih kasneje tudi 
predstavili vsem ostalim razredom, in sicer smo predstavili 
njihovo izdelavo, nanje pa je vsak razred posebej zaigral in 
zapel eno pesem ljudske tematike. 

 
Medse smo povabili tudi etno skupino Vrajeva peč, ki  nam je s svojimi domačimi instrumenti pričarala 
pesem in glasbo naših dedkov in babic. Dovolili so nam preizkusiti njihove instrumente. Pri igranju in petju 
so vzpodbudili tudi učiteljice. 
 
Pridružil se nam je tudi  lajnar gospod  Jože Jošt, ki nam je predstavil svojo ročno izdelano lajno, nanjo 
zaigral, učenci pa so skupaj z njim zapeli nekaj najbolj znanih ljudskih otroških melodij. 
Tako smo preživeli zelo zanimiv in ustvarjalen dan ter obujali spomine na zelo izvirno ljudsko tradicijo. 
 
 
 
Obisk poučne kmetije – Ida Grobelnik 
 
Prvi naravoslovni dan za tretješolce je potekal 12. oktobra na kmetiji Razgoršek, ki leži na mejnem območju 
s celjsko občino in je najvišje ležeča kmetija v Celju.  Tu smo spoznavali utrip življenja slovenskega kmeta. 
Navdušila nas je farovška zidanica, ki je stara 200 let. Pod slamnatim kozolcem so potekale delavnice, 

preizkusili pa smo se tudi v hoji s 
hoduljami. Na žerjavici smo si 
pripravili okusno domačo malico. 
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Prvi planinski pohod – Ida Grobelnik 
 

Narava, sonce, sneg in dobra družba – kako 
malo je potrebno, da je človek srečen. 
Vse to smo planinci naše šole doživeli v 
soboto, 22. Novembra, ko smo se odpravili na 
Pohorje. 
Izhodišče naše ture je bila zanimiva pohorska 
vasica Kebelj. Od tu nas je pot vodila mimo 
Treh kraljev do največjega jezera na Pohorju, 

to je Črnega jezera. Proti planinski postojanki na 
Osankarici so  nas  preko zamočvirjenega gozda 
vodile lesene brvi. Tu smo si privoščili zaslužen 
počitek z odličnim kosilom. 
Hvaležni smo našima spremljevalcema in 
organizatorjema pohoda Mirku Blazinšku in Benu 
Podergajsu, ki nas učita, kako neizčrpna zakladnica 
obilja je narava. 

 
 
 
 
 
Varna pot v šolo in domov - Damjana Ferlic 
Drugošolce je obiskal policist in se z njimi pogovoril 
o vseh nevarnostih v prometu. Skupaj z njimi se je 
sprehodil do vasi ter jih opozarjal na najbolj nevarne 
točke na poti. 

 
 
Komemoracija - Petra Ofentavšek in Monika Dimec 
 
Učenci 4. in 5. razreda smo pripravili 
program pri spomeniku padlih borcev NOB v 
Novi Cerkvi. Četrtošolci so pripravili 
recitacije, petošolci pa  inštrumentalne  in 
pevske točke, ki jih je s kitaro spremljala ga. 
Monika Dimec. Po položitvi venca nam je 
spregovoril predstavnik  borcev in nam 
povedal nekaj dejstev o naši preteklosti.  Za 
pripravljen kulturni program so se nam 
zahvalili s sladko pozornostjo. Z učenci smo 
šli še na bližnje pokopališče, kjer smo svojim 
sorodnikom in znancem prižgali svečke. 
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Plavalni tečaj – Ida Grobelnik 
V tednu med 24. in 28.10. 2016 so se tretješolci udeležili plavalnega tečaja v bazenu Golovec v Celju. Na 
tečaju so bili zelo prizadevni, iz dneva v dan so izboljševali tehniko plavanja. Zadnji dan so pridobljeno 
znanje predstavili še staršem in prejeli priznanja. Za dosežen uspeh jim čestitamo. 
 

 
DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Oktober – mesec požarne varnosti – Klementina Gorečan 
 
V mesecu oktobru smo se pri pouku pogovarjali o požarni varnosti. V petek, 21. 10. 2016, smo komaj 
dočakali obisk gasilcev PGD Šmartno v Rožni dolini. Ogledali smo si gasilski avto, se preizkusili v gašenju in 
se naučili, da lahko z ustreznim in pravočasnim ravnanjem preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj 
zmanjšamo njene posledice. Za gasilce so otroci pripravili presenečenje. Narisali in naslikali so prave 
umetnine na temo gasilci. Predsednik gasilskega društva g. Grobelnik je najlepše risbice nagradil s prikupno 
nagrado. Otroške risbice pa bodo še dolga leta krasile gasilski dom. 
 
 
Pohod s kostanjevim piknikom – Klementina Gorečan  
 
V sredo, 24. 10. 2016, smo se učenci naše šole odpravili na pohod na Langerškov hrib. Po dobri uri hoje smo 
prišli na vrh, kjer so nas pričakali vrstniki in učiteljice obeh podružnic. Gospod in gospa Podgoršek  sta nam 
že spekla kostanj, pripravila dober domač čaj, pecivo in bučnice. Po prijetnem druženju smo se poslovili in 
krenili vsak po svoji poti nazaj proti šoli. Gospodu in gospe Podgoršek se zahvaljujemo za prijazen sprejem 
in gostoljubje.   
  
                                                                                                      
Ljudska  glasbila v našem domačem kraju – Marjana Pikelj 
 
Vključili smo  se v projekt  Ljudska glasbila  v našem domačem kraju in želeli izvedeti, ali je za naš kraj 
Šmartno značilen kakšen poseben  ljudski inštrument in  ali imajo še kje  kakšnega ohranjenega.  Medse 
smo  povabili naše Ljudske pevke iz Jezerc, saj   že vrsto let  prepevajo in obujajo stare  pesmi   prednikov s 
tega področja.  Povedale  so  nam, da  so včasih  v  našem kraju z  okolico  pri petju igrali največkrat  kar na  
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glavnike, ki so  jih prekrili s tankim papirjem ali kakšnim listom z drevja. Spomladi so si naredili preproste 
vrbove piščali.  Kadar so bili zbrani  pri mizi, pa so pogosto zaigrali  na kozarce,  katere so skupaj  udarjali po 
ritmu oz. so jih premikali v krogu po mizi in zraven prepevali. V kraju  je bilo  tudi  nekaj ljudskih godcev, ki  
so  znali zaigrati na harmoniko  in  hodili  igrat največkrat  na poroke, praznovanja  godov ...  Skupaj    s  
pevkami  smo  z  učenci zapeli nekaj pesmi  in jih spremljali na  glavnike. Pripravili pa smo  tudi  manjšo 
razstavo glasbil. 
 
 
Srečanje starejših  krajanov – Marjana Pikelj 
 
Vsako  leto imajo v mesecu oktobru   v Domu  krajanov Šmartno srečanje  starejši krajani naše KS. Tudi letos   
je bilo tako, zato  smo jim ob tej priložnosti  del popoldneva  popestrili z učenci  naše šole s krajšim  
kulturnim programom. 
 
 
Ogled predstave – Natalija Mažič 
 
Šolarji iz Šmartnega v Rožni dolini smo si v tednu otroka ogledali predstavo O žabici, ki se je bala vode. 
Vsakdo izmed nas ima kakšne strahove. A žabica nam je pokazala, da je veliko teh strahov znotraj praznih in 
da so strahovi samo v naših glavah. Tako kot je žabica premagala strah, si želimo, da bi ga večkrat tudi mi. Z 
obilo volje vse zmoremo. 
 
 
Pohod s starši – Natalija Mažič  
         
V tednu otroka smo preživeli še en zanimiv dan. To je bil pohod s starši po Modrijanovi gozdni učni poti. S 
starši smo pod vodstvom planinske vodnice iz PD Vojnik prehodili pot iz Vojnika do Sv. Tomaža. Na vrhu 
smo starše in učence presenetili s športnimi igrami. Moštveno in v športnem duhu smo se zabavali. Drugače 
preživet dan nam je bil vsem zelo všeč.  
 
 
Tako kot nekoč – Natalija Mažič 
 
Na kmetiji Razgoršek, ki leži pod vrhom Kunigunde se človek počuti tako, kot bi čas zavrtel nazaj. Učenci 
tretjih razredov smo se v okviru tedna otroka podali na zanimivo pustolovščino. Morali smo plesti ličje, iz 
katere smo si naredili zapestnice, iz leskovih šib smo pletli košarico, izdelovali milo in hodili s hoduljami. 
Najbolj zanimivo pa je bilo pečenje kruha nad tlečim ognjem. Takšen skok v preteklost bi z veseljem še 
večkrat ponovili.  
 
          
Spominska slovesnost – Klavdija Winder Pantner 
 
Mesec november prinaša tudi dan, ko se skupaj spomnimo vseh tisti, ki smo jih imeli radi, a jih žal ni več 
med nami. Vsako leto se učenci in najmlajši iz vrtca s kulturnim programom poklonimo spominu na vse 
mrtve. Najprej smo z učenci in otroki iz vrtca pripravili program, katerega so spremljali tudi starši in krajani. 
Ubrane deklamacije in pesmi so zazvenele iz mladih src. Prav tako smo prisluhnili gospodu Ivanu Dolerju, ki 
je zbranim namenil nekaj besed. Po končani komemoraciji smo se skupaj odpravili na pokopališče, kjer smo 
prižgali svečke. 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jurij Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
December je mesec, ko se oziramo nazaj in analiziramo, kaj vse smo postorili v iztekajočem letu, 
hkrati pa kujemo načrte za naprej.  
O mnogih dejavnostih, ki so se odvijale na šoli v preteklem mesecu, vam poročamo v tej številki 
Vojča.  
 
Na šolo pa je v prazničnem mesecu prispela zelo zanimiva pošta. Mogoče ste jo v svoj nabiralnik 
prejeli tudi vi. Glasi se takole: Oglas – išče se: 

električar, da priključi stik med ljudmi, 
          okulist, da popravi pogled na svet, 
          umetnik, da nariše nasmeh na vsak obraz, 
          zidar, ki bi znal zgraditi zid miru, 
          vrtnar, da bi posadil lepe misli in razpoloženja, 

 profesor matematike, da nas  nauči računati drug na drugega. 
 

S skupnimi močmi bomo gotovo našli te ljudi.  
 
Vsi delavci naše šole vam želimo lepe praznike ter zdravo in uspešno novo leto.   
 
 
Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak 

 
V sredo, 16. novembra 2016, 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 22 četrtošolcev in 
petošolcev ter 60 učencev predmetne 
stopnje. 
Ta dan so udeleženi učenci četrtih in petih 
razredov izdelovali dišeče sveče pod 

vodstvom gospe Klavdije Winder Pantner, novoletne okraske pod vodstvom gospe Anice Petek in 
gospe Tince Krivec ter novoletne bučke pod vodstvom gospe Lidije Vrečko. 
Učenci ostalih razredov pa so izdelovali jelenčke iz lesa pod vodstvom gospe Petre Strnad, božične 
aranžmaje iz naravnih materialov pod vodstvom gospoda Dušana Žgajnerja, adventne venčke pod 
vodstvom gospe Milene Jurgec, lampijončke, božične zvezde in obeske za smrečico pod vodstvom 
gospe Vilme Ošlak, pekli so piškote ter pripravili božični pogrinjek pod vodstvom gospe Polone 
Bastič, izdelovali voščilnice ter okraševali škatlice  pod vodstvom gospe Lijane Žilavec Žerjav in 
gospe Tatjane Hedžet.  
Učenci so izdelali zelo lepe izdelke zase in za svoje bližnje ter dokazali, da so res ustvarjalni, polni 
novih in izvirnih idej. Nekaj teh izdelkov je bilo na voljo tudi na predpraznični tržnici, ki jo je 
organizira šola. 

30



 
Kulturni dan v 7. razredu – Ivanka Krajnc 
 
»Če želite, da bo vaš otrok pameten, mu berite pravljice. Če želite, da bo še pametnejši, mu berite 
še več pravljic.« A. Einstein 
 
Državni projekt Rastem s knjigo, v katerega smo vključeni tudi na naši šoli, poteka že enajst let.  
Njegov najpomembnejši cilj je dvig bralne kulture in motivacije za branje, obiska knjižnic ter branje 
kvalitetnih knjig priznanih slovenskih avtorjev.  Branju, ki je temeljnega pomena za človeka, 
posvečamo na naši šoli veliko pozornost. Opažamo, da učenci čedalje manj berejo, kar pa je tudi 
razlog, da se slabše govorno izražajo in veliko težje učijo.   
Tej tematiki namenjamo v 7. razredu kulturni dan, ki je povezan z omenjenim projektom.  
Letos smo ga izvedli 23. novembra, pred tem pa smo se nanj v šolski knjižnici dobro pripravili.  

Spoznali smo avtorja Vinka  Möderndorferja, 
nekaj osnovnih podatkov otografa Josipa 
Pelikana in Osrednje knjižnice Celje. 
23. 11. 2016 pa smo 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 posvečen motivaciji za branje. Predstavili 
so jim mladinskega pisatelja Vinka  
Möderndorferja in njegovo knjigo Kit na plaži, ki 
so jo učenci dobili v dar. Knjiga je uvrščena v 

seznam domačega branja, zato bo po branju doma sledila v šoli temeljita obravnava. Šola je 
omenjeno knjigo uvrstila tudi v izbor knjig za Bralne urice za starše. Učenci so ta dan dve uri 
preživeli še v Muzeju novejše zgodovine Celje, kjer so si ogledali Fotografski atelje Josipa Pelikana, 
ustvarjali pa so tudi v fotografski delavnici. 
Kulturni dan je bil zanimiv, učenci pa so bili nad delom navdušeni. 
 
 
Opazovanje šolskih prometnih poti – Vesna Kotnik 
 

 
V letošnjem šolskem letu sta se 5. c razred OŠ 
Vojnik in 5. razred POŠ Nova Cerkev pod 
vodstvom učiteljic Petre Ofentavšek in Vesne 
Kotnik vključila v projekt Varno na kolesu, ki ga je 
razpisalo podjetje Butan plin.  
Kot del prve naloge projekta je vsak učenec 
moral natančno opazovati svojo pot v šolo. 
Opazovali so promet in cestno infrastrukturo na 
svojih šolskih poteh, prepoznavali varne in 
nevarne poti in točke za kolesarje. Nevarne poti 
so označili na zemljevidu. Nato so izvedli anketo 
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o opazovanju šolskih prometnih poti, ki jo je pripravilo podjetje Butan plin in jo analizirali. Pripravili 
so tudi predloge, kako bi lahko šolske poti predvsem za kolesarje naredili bolj varne.  
V četrtek, 17. 11. 2016, so analizo ankete predstavili Svetu za preventivo in vzgojo v prometu. 
Gospoda Slavko Jezernik in Albin Ojsteršek ter gospa Nataša Čerenak so skupaj z gospo ravnateljico 
šole, Olgo Kovač, in predsednico KS Vojnik, Lidijo Eler Jazbinšek, prisluhnili predstavitvi analize 
ankete učencev. Na ugotovitve učencev in predloge rešitev nevarnih šolskih poti so podali svoja 
mnenja in povabili učence k aktivnemu ter varnemu vključevanju v promet. Za njihov čas in 
pozornost se vsem še enkrat lepo zahvaljujemo.  
Zavedamo se, da stvari ne moremo spremeniti čez noč. Verjamemo pa, da lahko vsi udeleženci v 
prometu s svojim vzornim vedenjem in upoštevanjem prometnih pravil pripomoremo k varnejšim 
šolskim potem. 

 
 
Predpraznična tržnica – Maša Stropnik 
 

 
Člani šolskega sklada Osnovne šole Vojnik 
smo 24. novembra 2016 organizirali 
dobrodelno Predpraznično tržnico. 
Prireditev nam je uspela več kot odlično. 
Izkupiček tržnice znaša 5.256,10 EUR in ga 
bomo v večini namenili otrokom in njihovim 
staršem, ki so potrebni finančne pomoči. 
Naše delo bo v naslednjih mesecih vsekakor 
olajšano, saj bomo lahko pozitivno odgovorili 
vsaki prošnji. Seveda pa bomo nekaj denarja 

znova namenili za nabavo knjig v šolski knjižnici, plačilo kakšnega didaktičnega materiala, za plačilo 
kakšne gledališke predstave ...  
 
Za uspeh ste v prvi vrsti zaslužni spoštovani starši, stari starši ter vsi učenci naše šole. Seveda nam 
ne bi uspelo brez celotnega kolektiva OŠ Vojnik.  
Člani šolskega sklada OŠ Vojnik se vsem in vsakemu posebej zahvaljujemo iz srca.  
 
Knjiga, prijateljica družine – Simone Golež 
 
V okviru projekta »Knjiga, prijateljica družine«, je v mesecu novembru potekala prva delavnica na 
centralni šoli v Vojniku. Otroci, ki so vključeni v projekt, so po lastnem izboru prebrali delo Svetlane 
Makarovič in ga v svojem razredu predstavili. V delavnicah so po branju knjige ali odlomka avtorice 
Svetlane Makarovič, ki nas bo kot naša slovenska pesnica in mladinska pisateljica v letošnjem letu 
spremljala skozi celoten projekt, glede na vsebino prebranega nastali čudoviti izdelki. Tako so 
otroci v delavnici prebrano doživeli celostno. Otroci in učiteljice smo v delavnicah uživali, zato se že 
veselimo drugih delavnic v mesecu januarju. Težko pričakovanje si bomo krajšali s prebiranjem 
zabavnih del naše uspešne avtorice. 
 
Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika – Ana Lavre 
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17. novembra je na šoli potekalo tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce. Tekmovanja se je 
udeležilo 19 učencev, med katerimi jih je šest prejelo bronasta priznanja, in sicer: Andraž 
Hribernik, Jakob Ban, Karmen Armič, Timotej Kroflič, Kamil Wahibi in Primož Petek. Prvi štirje 
navedeni se bodo udeležili regionalnega tekmovanja, ki bo 18. januarja 2017. Čestitamo vsem 
udeležencem in želimo veliko uspeha na regionalnem tekmovanju. 
 
Tržnica srednjih šol – Urška Kovač Jurčenko 
 

Na Osnovni šoli Vojnik je 10. novembra 
potekala tržnica srednjih šol, ki je bila v okviru 
karierne orientacije namenjena osmošolcem, 
devetošolcem in njihovim staršem. Kot pretekla 
leta so se tudi letos vabilu k udeležbi odzvale 
vse celjske srednje šole in še nekaj okoliških 
(Šolski center Šentjur, Šolski center Velenje, 
Šolski center Rogaška Slatina in Šolski center 
Slovenske Konjice-Zreče).  
 

Učence naše šole in njihove starše so na stojnicah informirali 
o srednješolskih programih profesorji srednjih šol in njihovi 
dijaki, večinoma učenci, ki so v preteklosti obiskovali našo 
šolo. Nekatere predstavitve srednjih šol so vključevale 
praktične delavnice, kot je npr. merjenje tlaka, poslikava 

kože, merjenje vida, degustacija hrane in podobno. Učenci in njihovi starši so prejeli različna 
gradiva o srednješolskih programih ter imeli možnost, da se seznanijo  z značilnostmi in 
prednostmi različnih srednješolskih programov, ki jih ponujajo srednje šole. 
Upamo, da ste vsi udeleženci tržnice našli uporabne informacije, ki vam bodo v pomoč pri 
načrtovanju poklicne poti. 
 
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Bastič 
 
V soboto, 19. 11. 2016, je v Kočevju na OŠ ob Rinži potekalo državno tekmovanje na temo 
sladkorne bolezni. 
Našo šolo so zelo uspešno zastopale Lana Zupanc Rojc iz 9. a, Tia Krhlanko iz 9. a in Tija Lulik iz 8. c 
razreda. Vse so osvojile srebrno priznanje. Čestitamo. 
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Tradicionalni slovenski zajtrk – Polona Bastič 
 
V petek, 18. 11. 2016, smo na šoli že petič obeležili 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Tudi letos smo 
bili pozorni na izvor živil in izbrali lokalne dobavitelje.  
Tako so nam kruh spekli v krušni peči na kmetiji 
Goršek. Mleko so nam pripeljali s kmetije Podpečan, 
med so pridelali v Čebelarskem društvu Vojnik, 
ekološka jabolka so bila s kmetije Rovšnik, odlično 
domače maslo pa so proizvedli na kmetiji Flis. 
Prvo šolsko uro smo namenili prehranjevanju. Vsi 
razredi so zajtrk pojedli v razredih, prisotni pa so bili 
razredniki in sorazredniki. Drugo uro smo se 
pogovarjali o prednostih lokalno pridelane hrane in 
bontonu pri mizi. 
Učenci in učitelji smo bili nad projektom navdušeni, 
saj nas pri prehranjevanju ni preganjal šolski zvonec. 
V šolski kuhinji pa so z veseljem ugotovili, da je od 
zajtrka ostalo zelo malo živil.  
 
 
2. tehniški dan v 9. Razredu – Polona Bastič 
 
Tehniški dan je potekal na temo aditivi v živilih. Devetošolci so spoznali najpogosteje uporabljene 
vrste aditivov,  prebirali deklaracije na embalaži in s kromatografijo dokazovali barvila. 
Večina učencev je presenečeno ugotovila, da so v žvečilkah, lepo obarvanih bonbonih, čipsu z 
okusom ter ostalih predelanih živilih skrivajo prave mešanice aditvov. 
Za zaključek smo si skupaj ogledali oddajo na temo dodatkov v prehrani in razmišljali, kako se jim 
lahko izognemo. Recept je zelo preprost, izobražujmo se, naj nam ne bo vseeno, kaj jemo in na 
našem jedilniku naj bo čim manj predelanih živil. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Učenci 4. in 5. razreda v planinski šoli v naravi - Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci POŠ Socka smo se letos zaradi števila učencev udeležili šole v naravi ločeno od ostalih 4. 
razredov. Preizkušali so se v različnih dejavnostih, ki jih ponuja CŠOD Gorenje nad Zrečami, in sicer 
lokostrelstvu, orientaciji v naravi, plezanju po plezalni steni, športnih igrah, raziskovanju v gozdu, 
spoznavanju drevesnih vrst …  
Ker je bilo delo izkušenjsko naravnano, bo učencem ta šola v naravi ostala v spominu še dolgo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tradicionalni slovenski zajtrk – Maja Kovačič 
 
Učenci so se Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki smo ga izvedli 18. 11. zelo veselili, saj sedaj 
skozi leta že vedo, kaj je dobra lokalna hrana. Vedno se veselijo že lokalno in BIO pridelane hrane, 
ki jo za malico letos dobijo ob četrtkih, tradicionalni slovenski zajtrk pa jim je še posebno všeč, ker 
si zanj vzamemo res dovolj časa in v hrani v miru uživamo.  
Na začetku dneva smo se pogovorili o pomembnosti uživanja hrane, ki je pridelana v bližini, 
predstavili letošnje dobavitelje medu, mleka, kruha in jabolk ter kar nekaj besed namenili bontonu 
pri mizi. Kasneje smo izdelali plakate na temo zdravje in zdrava prehrana.  
 
 
Plavalni tečaj tretješolcev – Maja Kovačič 
 
Tretješolci POŠ Socka so se udeležili plavalnega tečaja 
v obsegu dvajsetih ur na bazenu Golovec v Celju. 
Plavalni tečaj je potekal od 28. 11. do 2. 12. 2016,  cilj  
tečaja pa je, da se otrok prilagodi na vodo, nauči 
plavati, oziroma da izpopolni znanje plavanja. Plavali 
so v malem in velikem bazenu, tehnik plavanja pa so 
jih učili plavalni učitelji celjskega bazena. Vsi učenci so 
plavalni tečaj uspešno opravili, uživali so v vodi in 
vodnih igrah  in na koncu  dokazali, da so odlično 
prilagojeni na vodo in vsem v dokaz preplavali vsaj 25 
metrov. Svoje znanje so v petek, 2. 12. 2016, 
predstavili tudi svojim staršem. 
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Izdelovanje izdelkov za bazar– Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci 4. in 5. razreda so v okviru dnevov dejavnosti  konec novembra izdelovali različne izdelke za 
bazar. To so voščilnice, krogle iz stiropora, ki so jih s pomočjo bucik okrasili s cvetovi,  glinene 
obeske, ki so jih nadišavili z eteričnimi olji, ter lesene obeske za smrečico. Iz  Fimo mase pa ustvarili 
prelepe obeske za ključe. 
Učenci so razvijali ročne spretnosti in se ob tem tudi dobro zabavali. 
 
Mednarodni projekt Daffodils and tulips – Suzana Jelenski Napotnik 
 

Z učenci v oddelku podaljšanega bivanja 
sodelujemo v šolskem letu 2016/2017 v 
mednarodnem projektu Daffodils and 
tulips. Uredili smo zeliščni vrt, na njem pa 
posadili čebulice tulipanov in narcis. V 
projekt je vključenih 18 šol iz različnih 
držav. Namen projekta je opazovati vreme, 
istočasno posaditi čebulice tulipanov in 
narcis ter ugotavljati pogoje za rast. 
Veselimo se že cvetoče pomladi na našem 
vrtu. 
 

 
 
Zdravi  zobje – Mojca Rezar 
 
Drugošolci POŠ Socka so imeli v petek, 25. 
11. 2016, naravoslovni dan na temo zdravi 
zobje. Obiskala jih je zobna sestra ga. 
Karolina Praprotnik in jim na zanimiv način 
predstavila, kako naj skrbijo za svoje zobe, 
da jih bodo čim dlje obdržali v svojih ustih. 
Pokazala jim je tudi, kaj se zgodi, če za zobke 
ne skrbimo. Po malici jih je vodila skozi 
pravilni postopek umivanja zob in poudarila, 
da je pomembno, da jim zvečer pri umivanju 
še pomagajo starši.  Sledil je še obisk pri zobozdravnici v Vojniku, ki je zobke pregledala in 
ugotovila, če kateri potrebuje kakšno zvezdico. 
Upam, da bodo otroci v ustih nosili same biserčke. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI  
 
 
Praznik   Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni  dolini – Marjana Pikelj 
 
V  soboto, 12. Novembra, smo  v Šmartnem  praznovali  krajevni praznik  in  na prireditvi sodelovali 
tudi z učenci naše šole. S krajšim skečem in  pesmico nagajivko smo popestrili del kulturnega  
programa.  
 
 
 
Plavalni tečaj – Natalija Mažič 
 
Star slovenski pregovor pravi: »Ko padeš v vodo, je prepozno, da bi se učil plavati.« V tej veščini 
smo se tretješolci preizkusili že letos. Prišli smo do pomembnih ugotovitev, da se z vztrajnostjo in s 
trudom res vse doseže, da voda ne grize, da moramo zaupati vase ter da plavanje ni tako 
enostavno, kot izgleda. Ob koncu plavalnega tečaja je sledil prikaz vseh veščin. Najbolj zanimivo je 
bilo skakanje v vodo. Starši in sorodniki so nam navdušeno ploskali, saj smo pokazali veliko novega 
plavalnega znanja. Res pa je, da tudi pri plavanju vaja dela mojstra.     
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Lego robotika - Ida Grobelnik 
 
Dejavnost na naši šoli izvajamo dvakrat tedensko. Otroci sestavljajo robotke, ki jih opremljajo z 
motorji in senzorji. Robotu se naučijo posredovati ukaze, s pomočjo katerih jih upravljajo. 
Sestavljajo različne robote, ki opravljajo različne naloge, vse pa je stvar domišljije. Otroci 
uporabljajo pristop učenja z izkušnjo, osvajajo osnovne koncepte tehnike in programiranja.  Pri 
delu zelo uživajo.  
 

 

 
 

 
Predpraznične delavnice - Ida Grobelnik 
 
V zadnjem tednu novembra so priprave na praznike in praznični sejem na vasi potekale tudi pri 
pouku. Ustvarjali smo v delavnicah, kjer so svoje znanje in spretnosti z nami delili tudi starši 
(Gašperjeva mamica) in stari starši (Davidova babica). 
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Velika pridobitev na POŠ Nova Cerkev - Ida Grobelnik 
 
Iztekajoče leto 2016 si bomo zapomnili tudi po večjih pridobitvah na naši podružnični šoli. 
 
12. novembra smo skupaj z Občino Vojnik pripravili odprtje novih prostorov. Le-te sta z veliko 
mero strokovnosti in odgovornosti soustvarjala naša sokrajana Milan Cehner in Ernest Pušnik. 
Hvaležni smo vsem, ki so pripomogli naše želje realizirati, in sicer  županu Branku Petretu, višji 
svetovalki za investicije in šolstvo v občini Vojnik Vesni Poteko, ravnateljici Olgi Kovač, predsedniku 
KS Nova Cerkev Slavku Jezerniku, svetnikom občine Vojnik in gotovo še komu. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Da je to pridobitev za ves  naš kraj, smo ob odprtju čutili prav vsi. V kulturnem programu smo se  
prepletali otroci in odrasli: najmlajši vrtca, šolarji, ansambel Klateži, moški pevski zbor in godba na 
pihala. Med ogledom prostorov se nismo upirali domačim dobrotam naših mamic in babic. 

 
Nekaj dni po tem je naša  »111 – letna  
dama« dobila še asfaltirano dvorišče s 
parkiriščem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

“V letu 2017 sledite svojim sanjam, začutite ljubezen, uresničite cilje, odkopljite zaklade, smejte se 
vsak dan in se dotikajte zvezd …” so bile želje, ki so jih učenci v Šmartnem izrekli prisotnim na 
novoletni prireditvi. Naj se vse to uresniči tudi vam, dragi učenci in učenke ter spoštovani starši. 
Pretekli december  je bil obarvan s praznovanji, z lepimi željami in tudi resnimi tekmovanji. Počeli 
smo veliko stvari, o katerih vam poročamo v tej številki Vojča.  
Prijetno branje vam želimo. 
 
 
Pohod na Mrzlico – Polona Ahtik 
 
V soboto, 17. 12. 2016, smo se planinci 4. in 5. razreda opravili na planinski pohod v Posavsko hribovje. 
Čeprav je bilo zgodaj zjutraj zelo mrzlo in je škripalo pod našimi nogami, smo se po nekaj sto metrih vzpona 
že zelo dobro ogreli in pot nadaljevali s sproščenimi koraki. Še bolj pa smo postali dobre volje, ko smo se ozrli 
v gosto meglo v dolini, nas pa so že božali prvi sončni žarki. Na planinski koči smo si privoščili obilno malico in 
topel napitek ter se nagradili s prečudovitim razgledom na oddaljeni Triglav in Grintovec. Čeprav je težko 
vstati iz tople postelje v hladno jutro, so zimski pohodi vendarle posebno doživetje. 
 
Poročilo o šolskem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2016/2017 – 2. in 3. triada – Amalija 
Kožuh 
 
Tema letošnjega tekmovanja je bila domišljija in resničnost v dramskih besedilih.  Učenci so podrobno brali 
izbrana dramska besedila in jih primerjali z drugim besedilom  istega avtorja (pripovedi/ pesmi). Z 
razumevanjem besedil, s svojim osebnim vrednotenjem in utemeljevanjem ter književnim znanjem  so 
pokazali višje razvite zmožnosti branja in pisanja. 
Šolsko tekmovanje je potekalo 9. decembra 2016. Tekmovanja se je udeležilo 40  učencev od 4. do 9. razreda 
centralne šole in podružnic. Bronasto priznanje je doseglo 17 učencev. To so: 
 
4. r.: Veronika Forštner, Nika Kroflič, Lara Jazbinšek, Gregor Novak, Vid Špes; 
5. r.: Tia Brežnik, Katarina Krivec, Nika Krošelj, Manca Maslo, Maja Pikelj, Ana Polenik; 
6. r.: Jakob Pehar, Lana Jovan; 
7. r.: Pia Vrečko, Vid Benčina; 
8. r.: Lana Apotekar; 
9. r.: Tia Krhlanko. 
 
Področnega tekmovanja, ki bo 25. Januarja, se bo udeležila Tia Krhlanko. 
             
Mladinski pevski zbor nastopal na božičnih prireditvah – Emilija Kladnik Sorčan   
   
Osnovna šola Vojnik je tudi letos sodelovala na Božičnem Vojniku. Že pred odprtjem so učenci pod vodstvom 
Nataše Jager pripravili dekoracijo. Na otvoritveni svečanosti je zapel otroški zbor 2. in 3.razreda z 
zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan. Nato pa sta se pod šotorom v sklopu družabnih prireditev predstavili še 
folklorna in plesna skupina pod mentorstvom Milanke Kralj. Veseli nas, da smo tudi kot šola prispevali k 
lepemu uspehu celotnega dogajanja. 
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Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik je 19. 12. 2016 prepeval v atriju Planeta TUŠ. Predstavil se je z izborom 
pesmi, primernih za predpraznični utrip. Program je povezovala Ava Boštjančič, na harmoniki pa se je izkazal 
Niko Armič. Pevci so prejeli tudi božična darilca. 
 
Kulturni dan – Emilija Kladnik Sorčan 
 
Zadnji delovni dan v letu 2016 je bil 23. december. Po dolgoletni tradiciji so ga učenci predmetne stopnje 
preživeli nekoliko drugače. Najprej so po šolskem radiu prisluhnili proslavi, posvečeni dnevu samostojnosti in 
enotnosti. Po malici so se odpeljali v Planet TUŠ, kjer so si ogledali filmsko predstavo. Izbrali smo slovenski 
film Pojdi z mano, ki je bil v letu 2016 večkrat nagrajen na festivalih. Učenci so ga dobro sprejeli, saj 
obravnava tematiko odraščanja, odnosov v družini in reševanja nepričakovanih težav. Stroške kulturnega dna 
je v celoti pokril Šolski sklad. 
 
Tekmovanje v znanju nemškega jezika – Simona Šarlah 
 
Tudi letos smo na naši šoli izvedli tekmovanje v znanju nemškega jezika. Udeležile so se ga tri devetošolke in 
kar dve od njih sta se uvrstili na naslednjo stopnjo, to je državno tekmovanje. Za ta izredno dober dosežek  
iskreno čestitamo Martini Vršnik in Astrid Ajdič in jima želimo veliko uspeha tudi na državni ravni, ki bo 
marca na OŠ Frana Roša v Celju. 
 
Novoletna prireditev razredne stopnje – Maša Stropnik 
 
Učenci razredne stopnje so skupaj z učiteljicami konec decembra v Kulturnem domu Vojnik nastopali za 
starše, stare starše in ostale občane Vojnika. Prireditev  je nosila naslov Na oblačku domišljije. Igralci so 
odigrali praznično pravljico, ki so se jo naučili pri dramskem krožku, plesalci so zaplesali, glasbeniki zaigrali na 
svoje inštrumente, pevci pa praznični program popestrili z nekaj pesmimi. Nekaj učencev je prireditev 
zaokrožilo z lepimi mislimi ter vsem prisotnim v dvorani zaželeli srečno in veselo novo leto. 
 
 
Okrogla miza »izbira poklica – izziv za prihodnost« - Urška Kovač Jurčenko 
 
V četrtek, 1. decembra, je na šoli potekala okrogla miza na temo izbira poklica. Okrogle mize so se kot gostje 
udeležili mag. Alenka Rumbak, vodja oz. direktorica ZRSZ OS Celje, mag. Alenka Brod, direktorica Racio 
Razvoja d.o.o., Dominik Ocvirk, inž. živilstva, vodja tehnološko-razvojnega oddelka Pekarne Geršak, in mag. 
Tatjana Štinek, samostojna svetovalka OOZ Celje. Gostje so predstavili različne poklice, še posebej deficitarne 
poklice in poklice prihodnosti, stanje zaposljivosti v regiji, shemo štipendiranja in podjetništvo ter 
podjetniško miselnost. Vsebinsko je bilo srečanje zelo zanimivo in tematsko aktualno, saj smo prejeli veliko 
uporabnih informacij za načrtovanje poklicne poti.  
 
Božiček na razredni stopnji – Mateja Fidler 
 
 
Čarobni december je tudi letos narisal na naše obraze nasmeh. Zadnji dan pouka nas je obiskal Božiček s 
škratom. Ker nas je na razredni stopnji veliko, smo se razdelili v dve skupini. V obeh sta nas prijazna 
obiskovalca povezala z glasbo v ples in petje. Največje presenečenje pa nas je čakalo pod  jelko. Veliko lepih 
daril sta nam poklonila. Božiček nam je zaupal, da je darila nakupoval tudi s pomočjo šolskega sklada. Veseli 
smo se zahvalili in mu pomahali v slovo z željo, da se prihodnje leto spet vidimo. Nato smo polni pričakovanj 
odšli v učilnice, kjer smo odprli darila. Bila so lepa in kar takoj so nas potegnila v igro. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Miklavžev sejem v Novi  Cerkvi  – Maja Drobnič Grosek  
 
Tudi letos je POŠ Socka sodelovala na tradicionalnem 
Miklavževem sejmu, ki se je odvijal v Novi Cerkvi. Sejem 
ni bil tako dobro obiskan kot prejšnja leta, saj je bilo 
tokrat zelo mrzlo. Vseeno pa so obiskovalci lahko uživali 
ob pogledu na čudovite izdelke, večinoma ročne 
izdelave, različnih organizacij ter vrtca. Te je bilo možno 
kupiti ali pa sodelovati le s prostovoljnimi prispevki. 
 
 
Božični bazar  – Maja Kovačič 
 
Z učenci naše šole smo imeli tehniške dneve, na katerih smo izdelovali izdelke za Božični bazar. Prav vsi smo 
izdelovali voščilnice in pekli piškote iz pirine moke. Učenci 1. in 3. razreda so pripravili še obeske za božično 
drevo, in sicer jelenčke in snežake ter popse – sladke piškote na palčkah. Učenci drugega razreda so izdelali 
svečnike in dekorativne smrečice z bonboni. Naši najstarejši učenci pa so izdelali okraske za božično drevo, 
obeske za ključe, dišeče obeske za prostor ali avto. Aktivni so bili tudi učenci v oddelku podaljšanega bivanja. 
Pripravili so čajne mešanice iz zelišč, ki so zrasla na 
našem šolskem zeliščnem vrtu,  ter izdelali darilne 
vrečke.  Poskrbeli so tudi za praznično okrasitev naše 
šole.  
Vse to smo ponudili staršem in obiskovalcem naše 
šole. Zbran denar smo namenili v šolski sklad OŠ 
Vojnik. 
 
 

 
 
 
Pirini medenjaki  – Maja Kovačič 
 
V sodelovanju s Turističnim društvom Nova 
Cerkev smo se letos odločili, da bomo naš 
praznični čas posladkali z zdravo sladico – 
pirinimi medenjaki. Člani društva so obiskali 

našo podružnico. S seboj so prinesli maso za pirine medenjake, ki so jo pripravili že dan prej. Skupaj z učenci 
naše šole so testo razvaljali in odtisnili piškote z modelčki, ki so jih prinesli otroci. Pišote smo nato spekli v 
šolski kuhinji in tako šolo napolnili s čudovitim vonjem. Vsem čalnov Turističnega društva  Nova Cerkev se 
iskreno zahvaljujemo. Medenjaki so bili odlični. 
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Tehniški dan v 4. in 5. razredu  – Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci 4. razreda so izdelovali avtomobil na zunanji pogon ter sončno uro. Pri delu so morali biti samostojni 
in natančni. V snopiču za NIT so z izdelanimi vozili naredili poizkuse ter rezultate vpisovali v razpredelnico. Pri 
pouku so rezultate primerjali in jih tudi razložili. 
Učenci 5. razreda so izdelovali gugalnico in tehtnico. Samostojno so preučili načrt v delovnem zvezku ter po 
navodilih izdelali gugalnico iz kartona ter tehtnico iz lesa. Pri tem so urili svoje sposobnosti načrtovanja, dela 
z naravnimi materiali in se seznanili z uporabo pripomočkov za obdelovanje lesa. 
 
 
Novoletna prireditev Ogledalo  – Mojca Rezar 
 
V torek, 20. 12. 2017, smo na POŠ Socka pripravili 
božično-novoletno prireditev  Ogledalo. Na njej so 
nastopili učenci POŠ Socka in otroci iz našega vrtca. 
Rdeča nit prireditve je bilo ogledalo, ki je povezovalo 
nastope posameznih otrok. Ti so se predstavili s 
plesnimi, pevskimi, dramskimi in recitatorskimi 
točkami, ki so jih popestrili z igranjem na inštrumente. 
Celo prireditev pa je spremljal tudi nauk, da vsa svoja 
slaba dejanja lahko popravimo in postanemo boljši. 
Prireditve se je udeležilo lepo število gledalcev, 
večinoma staršev in krajanov, ki so nas na koncu 
presenetili še s sladkimi pozornostmi. Za to se jim najlepše zahvaljujemo. 
Za konec pa še misel naše prireditve: Če še vedno iščeš osebo, ki ti bo spremenila življenje, se ozri v ogledalo. 
 
 
Dramska igrica Kuhinjski škrat  – Maja Kovačič 
 
Vzgojiteljice vrtca Mavrica so za otroke vrtca in nas, šolarje pripravile dramsko igrico Kuhinjski škrat. Z 
veseljem smo si jo ogledali in se odločili, da bomo upoštevali njen nauk in si vedno pomagali med seboj. 
Vzgojiteljicam vrtca Mavrica se lepo zahvaljujemo. 
 
 
Božiček na obisku  – Maja Kovačič 
 
V četrtek, 22. 12. 2016, nas je obiskal Božiček s Palčico. 
Ustavil se je v vrtcu in v vseh razredih naše šole. Skupaj 
smo odšli v telovadnico, kjer smo rajali ob zabavni 
glasbi, prepevali in na koncu od Božička in Palčice 
dobili še darila. Božiček nam je naročil, da jih lahko 
odpremo šele naslednji dan, to je v petek, 23. 
decembra.  Pridno smo ga ubogali, čeprav nas je zelo 
zanimalo, kaj se skriva v njih. 
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Jelkovanje in proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti  – Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci POŠ Socka smo se prijetno zabavali na zadnji šolski dan v letu 2016. Najprej smo pripravili proslavo v 
čast naši državi Sloveniji. Učenci 5. razreda so nam razložili, kaj se je dogajalo v času osamosvojitve. Nato smo 
imeli krajši kulturni program. Po malici smo odprli darila, ki nam jih je Božiček prinesel že en dan prej,  in se 
poigrali z njimi. Kasneje smo se vsi zbrali v 1. razredu, kjer smo si ogledali risanko in tako prijetno končali 
kulturni dan. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Božičkovanje – Jelka Kralj 
 
Vsako leto z nestrpnostjo pričakujemo prihod čarobnih božičnih praznikov. Nič ni lepšega, kot nasmehi na 
licih presrečnih otrok. Letošnji obisk Božička je bil nekaj posebnega. Veliko se je pogovarjal z nami in nas učil 
čarovnij. Ne samo to, še plesali smo na  takte moderne glasbe. Po tem sklepamo, da se je tudi življenje na 
severnem polu močno spremenilo. 
Tudi naše božično drevo je bilo čarobno, saj so se pod njim lesketala števila darila in kar 39 plišastih 
medvedov, ki so nam polepšali  praznično rajanje.  
 

 
 
Izdelki za bazar – Klementina Gorečan 
 
Učenci 4. in 5. razreda so v okviru pouka v mesecu novembru in decembru izdelovali različne izdelke za 
novoletni bazar. Izdelovali so voščilnice, svečnike iz das mase, obeske za smrečice itd. Učenci so razvijali 
ročne spretnosti in se ob tem tudi  zabavali. Zahvaljujemo se tudi staršem, ki so doma z otroki pripravili 
posladke in izdelke za naš bazar. 
 
Novoletna prireditev – Klementina Gorečan 
 
V sredo, 21. 12. 2016,   so otroci vrtca in naše šole 
pripravili novoletno prireditev. Staršem in ostalim 
obiskovalcem so za novoletno darilo podarili 
predstavo Ujemi svoje sanje.  Glavni junak oblak je 
iskal obzorje in sledil svojim sanjam. S skupno 
pesmijo, ki so jo vsi otroci zapeli skupaj z učiteljicami, 
smo si zaželeli bel božič, okrog sebe iskrene ljudi, 
tople nasmehe, mir …  
V letu 2017 sledite svojim sanjam, začutite ljubezen, 
uresničite cilje, odkopljite zaklad, smejte se vsak dan 
in se dotaknite zvezd …  
Božiček v okviru KORK – Klementina Gorečan 
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Dan po prireditvi so otroci 3., 4. in 5. razreda s svojo otroško igrivostjo polepšali praznike tudi vsem otrokom 
v  Šmartnem. Krajevna organizacija Rdečega križa nas je povabila k sodelovanju in tako so otroci s plesom in 
božično pesmijo, v kateri smo si vsi zaželeli bel božič, priklicali Božička.  
 
Kulturni dan ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Klementina Gorečan 
 
Učenci 4. in 5. razreda so za učence POŠ Šmartno pripravili kratko proslavo v počastitev naše države. Skupaj 
smo zapeli slovensko himno. Maruša, Nika in Tai so nam razložili, kaj se je dogajalo pred osamosvojitvijo 
Slovenije in po njej v naši državi. Druženje smo nadaljevali ob petju slovenskih pesmi:   Slovenija - moja 
dežela, Slovenija, od kod lepote tvoje, Slovenskega naroda sin … 
 
Planinski pohod – Natalija Mažič 
 
V Šmartnem se je že nekoč odvijalo veliko dogajalo. Osvoboditelji zapornikov Starega piskra prihajajo iz 
Šmartnega. Vsako leto poteka spominski pohod po poteh osvoboditeljev. Tudi planinski krožek naše šole se 
je pridružil pohodnikom. Pohod je namenjen obujanju spomina na drzno akcijo šestih partizanov, aktivistov 
OF, ki so v noči 14. na 15. december 1944.  leta vdrli v zloglasni zapor Stari pisker in od tam brez enega 
samega strela ali žrtve izpustili na svobodo politične zapornike. Nemci so zapisali, da je bilo izpuščenih 127 
zapornikov. Toda bilo jih je mnogo več.  
Pohodu se vsako leto pridružijo tudi učenci višjih razredov drugih celjskih osnovnih šol. Na lepo sončno 
decembrsko soboto, 17. 12. 2016, smo pot začeli na celjski tržnici. Pri spominski tabli pred celjskimi zapori se 
nas je zbralo lepo število pohodnikov. Z zastavo na čelu kolone smo pot nadaljevali v smeri Lave, Lopate, 
Slatine in vse do cilja, to je Šmartnega v Rožni dolini. Za vmesni postanek, topel napitek in rezino domačega 
kruha je poskrbela domačija Lebičevih, od koder je tedaj šesterica odšla v akcijo.  
Zaključek pohoda je bil na igrišču pri šoli v Šmartnem v Rožni dolini, kjer vsako leto učenci šole pripravijo 
kratek kulturni program. Letos so se osvoboditeljev spomnili s pesmijo in deklamacijami. 
Naj zavest o sodelovanju in svobodi ostaja v mladih rodovih.     
                                                                                                                                                         
Vrtec  na obisku s predstavo Hišni škrat – Jelka Kralj 
 
Na POŠ Šmartno je december pravljičen in čaroben. Za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela je zelo 
pomembno medsebojno sodelovanje vrtca in šole. Strokovne delavke iz Vrtca Mavrica Vojnik so nas prijetno 
presenetile z obiskom in lastno 
predstavo Hišni škrat. Nepopisno 
smo uživali in se nasmejali. Želimo 
si še več tako prijetnih trenutkov 
sodelovanja, vsem, ki pa so 
pripravile predstavo,   se lepo 
zahvaljujemo.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Miklavžev sejem - Ida Grobelnik  
 
V mrzlem dopoldnevu so se  4. 12. 2016 članom TD 
Nova Cerkev ob praznično okrašenih stojnicah 
pridružili tudi naši učenci. Prodajali so eterične solne 
kopeli. Kljub mrazu je bilo prijetno, saj so bili kupci 
dobri, prav tako pa tudi piškoti in čaj, s katerim smo 
se ogreli. 
 
 
Cankarjevo tekmovanje  – Monika Dimec 
 
9. decembra je potekalo Cankarjevo tekmovanje za učence 4. in 5. razreda.  Iz naše šole se ga je udeležilo 
osem učencev. Bronasto priznanje so osvojile: Tia  Brežnik, Maja Pikelj in Ana Polenik. Čestitamo. 
 
Peka medenjakov- Sabina Penič 
 
Zadnji teden v decembru je na naši šoli še posebej dišalo. Pridne članice Turističnega društva Nova Cerkev so 
nas obiskale v šoli z namenom, da nam polepšajo še zadnje predpraznične dneve. S seboj so prinesle že 
pripravljeno zmes za oblikovanje medenjakov iz pirine moke. V uvodnem delu nam je gospod Miha Sreš 
predstavil to starodavno žito-piro, njene prednosti in vsestransko uporabo. Zatem smo v posameznih 
razredih pod mentorstvom članic društva oblikovali medenjake in jih pridno zlagali na pekače. Pri peki nam je 
priskočila na pomoč tudi gospa Silva s turistične kmetije Pr'  Mark, ki je vse naše mojstrovine spekla. Še pred 
koncem pouka smo lahko medenjake poizkusili in se z njimi sladkali še naslednje dni. 
Medenjakov ne moremo deliti z vami, z veseljem pa delimo z vami recept za medenjake, ki nam ga je 
posredovala gospa Gobec iz Novak. Četudi so prazniki že mimo, se lahko v peki medenjakov preizkusite tudi 
vi. Pa dober tek! 
 
Recept za medenjake iz pirine moke je naslednji. V 
mešalniku zmešamo 2 jajci, 2 žlici olja, 4 žlice mleka, 2 
dag sode bikarbone, 2 mali žlički začimb za medenjake, 

30 dag sladkorja in 35 dag medu. Nato dodamo 80 
dag polnozrnate pirine moke. Vse skupaj ponovno 
zmešamo in damo maso čez noč v hladilnik. 
Oblikujemo kroglice premera približno 2-3 cm in jih 
polagamo na peki papir. Pečemo jih 6-8 minut pri 
temperaturi 180 stopinj. 
Predbožični čas - Petra Ofentavšek 
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Zadnji teden pred počitnicami se je na šoli zvrstilo kar nekaj prijetnih dogodkov. 
Najprej so nas presnetile vzojiteljice s predstavo Hišni škrat, obiskala pa sta nas tudi Božiček in njegova 
škratinja. Prinesla sta nam čudovita darila. Najbolj so se učenci razveselili hokeja, ki bo od sedaj naprej 
popestril naše športne aktivnosti. 
 
 
Zadnji šolski dan  so nas obiskali člani gledališča Pravljičarna in nam zaigrali igro Snežkina  skrita želja. To 
predstavo sta otrokom podarila KS in TD  Nova Cerkev.  Nato smo imeli še delavnice.  Zadnji šolski uri  smo 
posvetili obeležitvi državnega praznika in končali leto z risanko Zootopija. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novoletna prireditev -  Monika Dimec 
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14. decembra smo imeli v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi novoletno prireditev z naslovom Praznična 
pravljica. Skozi celo prireditev je princ iskal Pepelko med nastopajočimi, a je kljub velikemu trudu ni našel. Pri 
tem so mu pomagali mati kraljica, kralj in minister. Nastopili so vsi otroci naše šole in vrtca, pianist Nejc 
Cehner ter etno skupina Vrajeva peč.  
Veseli smo, da so se nam pridružili tudi upokojeni zaposleni na OŠ Vojnik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

Pa je za nami najdaljši, najbolj mrzli in najbolj zasneženi mesec. Gotovo ste se drsali,   sankali, 
smučali, dričali ali sprehajali po kakšnem bližnjem hribu. Snega je bilo dovolj, da ste lahko 
izkoristili zimske dneve.  
Pred nami so počitnice, ki se jih gotovo vsi veselite. Tale pesem naše sedmošolke pa napoveduje 
tudi bližajoče valentinovo.  
Imejte se radi. 

Lahko, da le kratek je trenutek, 
ko prevzame tisti te občutek. 

Ko ne veš ne kod, ne kam, 
ko njegov pogled čakala si zaman. 

 
Ah, ne. To zaljubljenost pa že ne more biti, 

da s tako svetlobno hitrostjo mogla bi v tvoje misli priti. 
 

Opazuješ ga, 
poslušaš vse, kar za povedati ima. 

Upaš, da ta dan boš dočakala, 
ko skupaj z njim se boš smejala, 

ko kakšno dobro knjigo bosta brala, 
novo poglavje v življenje zapisala. 

Pia Vrečko 
 
 
Nastop na Dobrni in v Vojniku – Emilija Kladnik Sorčan 
 
10. januarja letos  je skupina učiteljev in učencev za goste Term Dobrna izvedla kulturni program, v katerem 
so predstavili glasbene in plesne dejavnosti na naši šoli. Pod vodstvom Milanke Kralj so tretješolci zaplesali 
tri zimske plese, na klavir sta igrala Vid Benčina in Laura Šarlah, na diatonično harmoniko pa Niko Armič. 
Prepeval je tudi ženski zbor ter manjša zasedba mladinskega zbora, oba pod vodstvom Emilije Kladnik 
Sorčan. Program je povezovala Ava Boštjančič. V prijetnem vzdušju kavarne hotela Vita  smo nastopili že 
lani in takšna oblika sodelovanja naj bi potekala tudi v prihodnje.  
 
V četrtek, 12. 1. 2017, je otroški zbor 4. in 5. razreda pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan nastopil na 
srečanju upokojencev Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Poslušalci so posebej pohvalili izbor slovenskih ljudskih 
pesmi, pevci pa so se v zahvalo posladkali.  
 
 
Druga matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
 
V sredo  popoldan,  18. 1. 2017, je na matični šoli za učence od 4. do 9. razreda  potekala druga 
matematična delavnica. Tokratna tema je bila spretno računanje. 
43 učencev se je v posameznih skupinah seznanilo s postopki in triki za spretno računanje. 
 
Delo so vodili in usmerjali  Jure Štokovnik,  Petra Strnad, 
Vilma Ošlak, Metka Klinc in Leonida Godec Starček.  
Učenci  so bili navdušeni nad izzivi in ob tem uživali. 
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Šolsko tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet 
 
Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije je potekalo 8. 12. 2016 na OŠ Vojnik. Udeležilo se ga je 24 učencev 
7., 8. in 9. razreda. 
Bronasto Dominkovo priznanje so dosegli: 
Pia Vrečko, 7. a, Neža Krajnc, 7. b,  Andraž Hribernik, 8. a, Lana Apotekar, 8. b, Lara Vozlič, 8. b, Kamil 
Wahibi, 9. a, Nejc Špeglič, 9. b, in Timotej Kroflič, 9. b. 
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Pia Vrečko, 7. a, Neža Krajnc, 7. b, Andraž Hribernik, 8. a, in Kamil 
Wahibi, 8. a. 
Čestitamo.  
 
Državno tekmovanje iz astronomije – Tatjana Hedžet 
Državno tekmovanje iz znanja astronomije je potekalo 14. 1. 2017 na Gimnaziji Murska Sobota. Naši 
tekmovalci so se izvrstno izkazali.  
Zlato Dominkovo priznanje sta dosegla Pia Vrečko, 7. a, in Andraž Hribernik, 8. a, srebrno Neža Krajnc, 7. b, 
ter Kamil Wahibi, 8. a. Andraž Hribernik iz 8. a je dobil tudi 3. nagrado in se tako uvrstil na 24. 
sanktpeterburško astronomsko olimpijado. 
Čestitamo. 
 
Občina Vojnik podarila učencem čudovito predstavo – Emilija Kladnik Sorčan 
 
V ponedeljek, 30. 1. 2017, smo ob 11. uri vsi učenci od 4. do 9. razreda skupaj z vrstniki iz naših podružnic 
ter OŠ Frankolovo in Dramlje napolnili vojniško športno dvorano in si ogledali #trinajst"dMjuzikl. Pod tem 
nenavadnim naslovom se skriva glasbeno-gledališko delo s pevskimi in plesnimi točkami ter govorjenimi 
dialogi, ki so ga pred letom naštudirali učenci in dijaki II. OŠ Celje in Gimnazije Celje-Center. K nam jih je 
tokrat povabila Občina Vojnik, ki je predstavo tudi organizacijsko in finančno pokrila z namenom, da jo 
pokloni učencem domače občine ob slovenskem kulturnem prazniku. Pred začetkom je učence in 
nastopajoče ter njihove mentorje z obeh šol nagovoril župan Branko Petre. Predstavo je v živo spremljal 
odličen instrumentalni ansambel, solisti pa so v svojih najstniških vlogah popeljali občinstvo skozi zgodbo 
odraščanja, prvih ljubezni in stisk, ki spremljajo mladostnika na pragu življenja. K zanimivi uprizoritvi so 
pripomogle tudi plesalke in članice zbora. Učenci so predstavo toplo sprejeli, zbrano spremljali in 
navdušeno zaploskali že vmes. Številni so izrazili željo, da bi takšni predstavi z veseljem prisluhnili še kdaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekmovanje za Preglovo priznanje – Edi Fidler 
 
16. januarja letos  je bilo šolsko izbirno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova bronasta priznanja. 
Državnega tekmovanja, ki bo 1. aprila na OŠ Šmarje pri Jelšah, se bosta udeležila prvouvrščena osmošolca 
Andraž Hribernik in Ava Boštjančič ter prvouvrščeni devetošolec Kamil Wahibi. Do tega trenutka pa še ni 
čisto jasno, kdo bo poleg te trojice še dobil bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju. Zaželimo 
jim veliko znanja in zbranosti ob reševanju nalog na državnem nivoju.   
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Tehniški dan v 9. razredu – Urška Kovač Jurčenko 
 
V petek, 27. januarja, so devetošolci v spremstvu učiteljev odšli na sejem Informativa v Ljubljano. 
Informativa na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini - 
od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, 
jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Učenci so se v spremstvu učiteljev in učiteljic podali na sejem 
med stojnicami in se oborožili s potrebnimi informacijami glede izbire srednje šole, nekateri pa tudi že z 
informacijami glede izbire visokošolskih in podiplomsklih programov, kamor se bodo lahko vključili čez štiri 
leta. Ponudba stojnic oz. programov je bila zelo pestra in zanimiva. Naši učenci so se udeležili tudi kviza s 
6Pack Čukurjem, kjer so spoznavali deficitarne poklici in si prislužili praktične nagrade. Čestitamo. 

 
 
Ta dan smo si v Ljubljani ogledali še Muzej 
iluzij. Skupaj z učenci smo »skočili« v vrtinec 
iluzij ter doživeli zanimivo vizualno, čutno in 
izobraževalno izkušnjo. Z nami je bil tudi učitelj 
fizike, gospod Jure Uranič, ki nam je z veseljem 
obrazložil kakšen manj razumljiv pojav. Učenci 
in učitelji smo se zelo zabavali, hkrati pa tudi 
malo »potrenirali« naše možgančke. 
 
 
 

 
Regijsko tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce – Ana Lavre 
 
18. 1. 2017 je na OŠ Franja Malgaja Šentjur potekalo regijsko tekmovanje v znanju angleškega jezika. 
Tekmovanja so se udeležili štirje naši učenci, in sicer Karmen Armič, Timotej Kroflič, Jakob Ban in Domen 
Hribernik. Vsi so se dobro odrezali, še posebej pa Timotej in Karmen, saj jima je žal zmanjkala samo ena 
točka do srebrnega priznanja. Kljub vsemu iskreno čestitamo za dosežene rezultate. 
 
 
Knjiga- prijateljica družine - Simone Golež 
 
V mesecu januarju so v okviru projekta Knjiga - prijateljica družine na matični šoli  potekale  delavnice, v 
katerih so  otroci ustvarjali v duhu Svetlane Makarovič. Petošolci so gospodinjsko učilnico spremenili v 
pekarno Mišmaš, v kateri so pod vodstvom učiteljice pekli okusne pravljične žemljice. Prvošolci matične šole 

in četrtošolci so uživali v glasbenih 
delavnicah. Prvošolci podružničnih šol so 
izdelali svojo pravljično knjigico, vsi ostali 
pa so ustvarjali v likovnih delavnicah. 
Po zaključku delavnic smo se polni lepih 
doživetij in utrinkov vrnili domov. Veselimo 
se zadnje delavnice, ki bo v mesecu marcu.  
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Mini Planica med nami – Mateja Fidler 
Zima je čas, ko pridejo do izraza različni športi. Na naši 
šoli smo imeli srečo, da je Smučarska zveza omogočila 
postavitev Mini Planice. Učenci so si nadeli smuči, čelade 
in v popolni opremi preizkusili spust po skakalnici. 
Nekateri so to storili čepe, spet drugi po zadnji plati. Kljub 
vsemu je bilo zelo zabavno. Kot pravi tekmovalci smo 
prejeli priznanje in medaljo, in sicer Argeta pašteto. Hura 
za nas, hura za naše smučarske ase! 

       
    
 
 

 
Pohod z baklami – Milanka Kralj 
Zima, zima, bela … Pa nam je natrosila snega in prinesla s sabo radosti. Tudi člane planinskega krožka je 
zvabila na pohod. V petek, 20. 1. 2017, smo se skupaj s starši, go. Mašo Stropnik in z menoj odpravili na pot. 
Ko se je zmračilo, smo prižgali bakle in svetilke in krenili po Modrijanovi poti. Ustavili smo se na planinski 
koči na Tomažu, kjer so nam postregli čaj. Kljub hladnemu vremenu smo se veseli odpravili proti šoli, ker 
smo čudovit pohod tudi zaključili. 
     
 
 
      
Zimski športni dan – Mateja Fidler 
Bele strmine kar kličejo po igrah na snegu. Na razredni stopnji smo se odločili, da preizkusimo svoje 
sankaške podvige na bližnjih zasneženih gričih. Toplo oblečeni in z lopatkami smo se podali na sneg. Hiteli 
smo na vrh hriba, še hitreje pa nas je neslo v dolino. Ko smo omagali, pa so prišli na vrsto sneženi možje, 
igluji, trdnjave… Razigrani in rahlo premraženi smo se vrnili v tople šolske prostore. Bilo je zabavno. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI  
 
 
Sankanje – Natalija Mažič 
 
Letošnja zima je prinesla veliko veselja, največ seveda s snegom. V okolici naše šole je dovolj vzpetin, zato 
nam ni bilo treba daleč za užitek na snegu. Sončen petek, lesketajoč sneg, dobra volja, nabrušene sani in 
hitre »lopatke« so pripomogli k odličnemu sankanju. Zelo smo uživali! Soglasno smo ugotovili, da bi lahko 
imeli takšne dneve vsak teden. Po sankanju nam je gospa kuharica pripravila topel čaj.  
 

 
 
    
       
Muzej premogovništva – Klavdija Winder Pantner 
 
V sredo, 25. 1. 2017, so učenci četrtega in petega razreda POŠ Šmartno z vrstniki iz Nove Cerkve in Vojnika 
obiskali Muzej premogovništva v Velenju. Muzej je zagotovo ena najbolj zanimivih in prepoznavnih 
turističnih točk v Šaleški dolini. Tradicija premogovništva traja že od leta 1875. Letno izkopljejo okoli 4 
milijone ton premoga.  
Doživeli smo pravo podzemno pustolovščino. Z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji smo se spustili 
170 metrov pod površje v temačne rudniške rove. Ogledali smo si rudarsko »mašinerijo« ter doživeli 
simulacijo rudarske nesreče in razstreljevanja v premogovniku. V najgloblji jedilnici v Sloveniji smo se 
okrepčali s pravo knapovsko malico. Ogledali smo si tudi sodobno odkopavanje premoga. Iz podzemnih 
rovov nas je odpeljal jamski vlak do dvigala, kjer smo se srečno vrnili na površje. Iz preteklosti v sedanjost, iz 
teme v svetlobo.  
Pa SREČNO, kot pravijo rudarji!  
 
 
Dejavnosti v OPB – Klavdija Winder PantnerV mesecu januarju smo se razveselili snega. V podaljšanem 
bivanju smo se lahko naužili sankanja, kepanja pa tudi drsanja. Gradili  smo snežne gradove in postavljali 
snežake. Preostali čas smo na toplem izkoristili za barvanje, risanje in slikanje na temo zima. Nastali so lepi 
izdelki. 
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Mini Planica – Klavdija Winder Pantner 
 
V torek 24. 1. 2017, so naši učenci torbe zamenjali za smuči, štartne številke  in čelade. Vsi so se namreč 
preizkusili o skokih na Mini Planici – sestavljiva smučarska skakalnica, ki je primerna za otroke. Po podanih 
navodilih inštruktorjev in ob vzklikih navijačev so se učenci pogumno spustili po skakalnici. Mini skakalci so 
bili navdušeni in zadovoljni s svojimi prvimi skoki. Ob koncu pa so vsi prejeli še priznanje svetovnega prvaka 
Francija Petka za pogum. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA  
 
Mini Planica – Maja Kovačič 
 
V torek, 24. 1. 2017, smo se odpravili na podružnično osnovno šolo v Novo  Cerkev. Tam nas je na igrišču že 
čakala postavljena mini skakalnica, trener in trije smučarji skakalci. Predstavili so nam skakalnico, opremo, 
potrebno za smučarske skoke in tehniko skakanja na smučeh. 
Vsi smo dobili startne številke, čelado in smuči in se odpravili na zaletišče. Vsak je skočil kar trikrat. Nekateri 
so bili bolj, drugi pa malo naj uspešni in so skakalnico zamenjali kar za tobogan. 
Za pogum so vsi učenci dobili priznanje, in sicer  medaljo v obliki Argeta paštete in povabilo na smučarske 
skoke na skakalnici v Vizorah.  
 
 

 
 
 
Ogled musicala  – Maja Drobnič Grosek 
 
30. 1. 2017 so si učenci 4. in 5. razreda ogledali musical, ki jim ga je ob kulturnem prazniku podarila Občina 
Vojnik. Učenci so spoznali glasbeno scensko delo, v katerem so nastopali sami srednješolci in osnovnošolci. 
Zgodba govori o osnovnošolcu, ki dopolni 13 let in ima seveda kup problemov, ki so značilni za najstnike, 
zato so se lahko učenci prepoznali v njem. Vsi smo bili ob zaključku navdušeni, kar smo dokazali z bučnim 
aplavzom.  
 
 
Mednarodni projekt Holiday Card Exchange – Maja Kovačič 
V letošnjem šolskem letu že šestič sodelujemo v mednarodnem projektu Holiday Card Exchange. Letos so se 
projektu pridružili učenci 1. in 3. razreda.  
Izdelali so voščilnice za svoje prijatelje po svetu, vanje napisali voščilo in v pismu, ki ga je prevedla naša 
razredničarka, predstavili naše navade in običaje ob praznovanju božiča in novega leta ter našo prelepo 
deželo Slovenijo.  
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Voščilnice, pismo in nekaj turističnih brošur smo zapakirali v pakete in jih odnesli na pošto. Udeleženci 
projekta tako dobijo naše pakete, mi pa njihove.  Ob prebiranju voščil in pisem sodelujočih šol smo tako 
spoznali običaje, navade in praznovanja drugih držav. 
Letos smo sodelovali z naslednjimi šolami:  

 GANG SI ELEMENTARY SCHOOL, KEELUNG, TAJVAN (Voščilnice smo prejeli 11. 11. 2016.); 
 GYMNASIUM No. 6, MINSK, BELORUSIJA (Voščilnice smo prejeli 2. 12. 2016.); 
 LONGHUA PRIMARY SCHOOL, KAOHSIUNG, TAJVAN (Voščilnice smo prejeli 13. 12. 2016.); 
 GILMAN SCHOOL, BALTIMORE, ZDA (Voščilnice smo prejeli 20. 12. 2016.); 
 ZS SIDLIŠTE VLAŠIM, VLAŠIM, ČEŠKA (Voščilnice smo prejeli 21. 12. 2016.); 
 MALMYZH LYCEUM, MALMYZH, RUSIJA (Voščilnice smo prejeli 23. 12. 2016.); 
 WEN YA ELEMENTARY SCHOOL, CHIA YI CITY, TAJVAN (Voščilnice smo prejeli 23. 12. 2016.); 
 POŠ SOCKA, SOCKA, SLOVENIJA - Našim novim prijateljem smo voščilnice poslali 7. 12. 2016. Prav 

vsi so nam potrdili, da so jih že prejeli. 
Prejete voščilnice, polne dobrih želja, smo razstavili v učilnici. Razstavo so si tako lahko ogledali tudi učenci 
ostalih razredov. V mesecu januarju pa smo voščilnice odnesli domov.  
Za promocijski material o Sloveniji in Celju  se lepo zahvaljujemo TIC-u Celje. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Zimski športni dan v Vizorah- Petra Ofentavšek 
V mrzlem in zgodnjem jutru smo se odpravili proti Vizoram. Opremo za sankanje (sani, vreče s senom, bobe 
in lopatke) so nam na sankališče peljali prijazni šoferji s kombiji.  Ker smo hodili, smo se med potjo ogreli in 
nas kljub nizkim temperaturam ni prav nič zeblo. 
 V Vizorah sta nas sprejela  gospod in gospa Kotnik, ki sta nam najprej postregla s slastnim čajem. Gospod 
Franci nam je predstavil pravila varnega sankanja. Kmalu se nam je pridružil tudi trener našega 
smučarskega društva gospod Slavko Grm. 
Ko nas je zazeblo, smo se pogreli pri gospe Mariji. V hiški smučarskega društva Vizore smo pojedli tudi 
sendviče. Po malici nas je presenetil učenec naše šole Ožbej Vačovnik Kotnik in izvedel nekaj zanimivih 
skokov. Dopoldne je prehitro minilo in morali smo se počasi odpraviti proti šoli. Vedno znova se veselimo 
tega športnega dneva , ki je postal že kar tradicionalen.  Veseli smo, da nas člani smučarskega društva 
vedno znova radi sprejmejo. 
 

 
 
Mini Planica- Ida Grobelnik 
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Mini Planica nas je navdušila v torek, 24. 1. 2017. Promocijo naše Planice smo doživeli na zelo inovativen 
način na mobilni mini smučarski skakalnici. Otroci so bili zelo navdušeni in večina je strah pred skoki 
uspešno premagala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Polovica šolskega leta je za nami. Tudi dolga in mrzla zima. Pa Prešernov dan, valentinovo, 
norčavo pustovanje in seveda počitnice.  
Žvrgolenje ptic in prvi zvončki pa zagotovo napovedujejo že nov letni čas. 
  

Pomladni čas, 
ki se začne tako, 
kot v koledarju 

piše … 
 

Je čas, ki ga zaznaš 
po vonju v zraku, 

ko neko jutro stopiš 
ven iz hiše. 

 
 
Tehniški dan v 7. razredu – Vilma Ošlak 
 
V četrtek, 2. februarja 2017, so imeli učenci sedmih razredov tretji tehniški dan na temo alternativni viri 
energije.  
Ta dan so obiskali interaktivni multimedijski center GEN - svet energije v Krškem. Ogledali so si razstavo 
o virih energije, kako narašča število prebivalcev na Zemlji in naraščanje porabe energije. Spoznali so 
delovanje posameznih elektrarn, njihove prednosti in slabosti, pa tudi vpliv na okolje in podnebne 
spremembe. Ogledali so si tudi eksperimentalnico, kjer so videli plazemsko kroglo, magnetno polje, 
maketo visokonapetostnega daljnovoda in tudi, kako deluje generator in lebdenje v nevidnem polju. 
Pred učenci so izvedli eksperiment eksplozije žičke in pokazali Teslin transformator. 
Vodenje je bilo strokovno in 
kvalitetno ter primerno starosti 
naših učencev. 

 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehniški dan v 6. razredu – Vilma Ošlak 
 
Učenci šestih  razredov  so imeli tretji tehniški dan 10. februarja 2017 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 lastnosti lesa 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 nekaterimi teoretičnimi znanji s področja 
lesa, s tem pa nam pri rednih urah tehniškega pouka več časa ostane za izdelavo izdelkov iz lesa.  
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Angleški vikend – Gregor Rojc 
 
Tudi v tem letu smo izvedli projekt Angleški vikend, ki je bil že sedmi zapovrstjo. Tokrat so v projektu pod 
vodstvom Gregorja Rojca sodelovale tri šole, in sicer OŠ Vojnik, OŠ Dramlje in OŠ Ljubno. V sklopu 
projekta smo gostili pet rojenih govorcev – štiri goste iz ZDA in enega iz Vel. Britanije. Eden izmed gostov 
iz ZDA je gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti v Mariboru, gost iz Vel. Britanije pa je jezikovni 
asistent na GCC (Gimnazija Celje – Center). Otrokom so bile ponujene številne najrazličnejše delavnice 
(kuhanje, samoobramba, kreativne delavnice, inovativne delavnice, ogled filma, samoobramba …), ki so 
potekale v angleškem jeziku. Verjamemo, da bosta tretji in četrti februar leta 2017 za večno ostala v 
spominu učencev, ki so se projekta udeležili.  
 
Kulturni dan  – Emilija Kladnik Sorčan 
 
V torek, 14. 2. 2017, smo z učenci 6. razreda v okviru kulturnega dne obiskali Cankarjev dom v Ljubljani. 
Prisluhnili smo koncertu Glasbena torta, ki je učence popeljal skozi svet glasbil, katera sestavljajo 
simfonični orkester in big band. Zazvenele so skladbe različnih obdobij in avtorjev najprej v komornih 
zasedbah, nato pa še sodobne kompozicije za veliki orkester. Program, ki je bil zelo pestro sestavljen, so 
izvajali študentje Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, povezovala ga je znana igralka Ana Maria 
Mitić, organizator koncertov za učence pa je Glasbena mladina Slovenije. Naši šestošolci so pozorno 
spremljali dogodek in se ob tem naučili, kako se na takšnih prireditvah obnašamo, saj jih je bila večina v 
Gallusovi dvorani prvič v življenju. 
 
Tretja matematična delavnica - Leonida Godec Starček 
 
V ponedeljek  popoldan,  13. 2. 2017, je na matični šoli za učence 
od 4. do 9. razreda  potekala zadnja  matematična delavnica v tem 
šolskem letu. Na bližajoče tekmovanje v znanju matematike se je 
pripravljalo 33 učencev.  
Delo so vodili in usmerjali  Jure Štokovnik,  Petra Strnad, Vilma 
Ošlak, Metka Klinc in Leonida Godec Starček.  
 
 
Kulturni praznik – Barbara Ojsteršek Bliznac 
 
V februarju smo na Osnovni šoli Vojnik obeležili kulturni praznik oz. 
Prešernov dan. Najprej smo si v telovadnici ogledali Muzikal 13, ki 
so ga pripravili učenci II. OŠ Celje in dijaki Gimnazije Celje – Center. Dan pred samim kulturnim dnem pa 
smo po šolskem ozvočenju prisluhnili oddaji šolskega radia, ki je bila posvečena kulturi in Prešernu, 
njegovemu življenju in delu. Spomnili smo se tudi kulturnega obnašanja na spletu, saj postaja spletno 
okolje naš vsakdan in moramo tudi tam pokazati primerno obnašanje.  
 
Območno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
 
25. januarja 2017 je na OŠ Livada Velenje potekalo območno tekmovanje v znanju slovenščine za 
Cankarjevo priznanje. Letos sta bili za branje deli Toneta Partljiča Moj ata socialistični kulak in Hotel sem 
prijeti sonce. Tekmovalci so v razlagalnem spisu na podlagi odlomkov iz obeh del razmišljali, kako pisatelj 
opredeljuje svobodo v prvem in kako v drugem delu in primerjali obe deli še na dogajalni čas, književne 
osebe, snov in motive. 
Tekmovanja se je udeležila učenka Tia Krhlanko, 9. a , ki je osvojila srebrno Cankarjevo priznanje. 
Čestitamo! 
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Vpis šolskih novincev – Nina Smerke 
 
Vpis šolskih novincev je na OŠ Vojnik potekal med 6. 2. in 13. 2. 2017. Starši so v šolo vpisali otroke, ki so 
rojeni v letu 2011 in glede na to, kje otrok stalno oziroma začasno prebiva. Starši lahko otroke vpišejo 
tudi v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. 
Vpis je potekal na matični šoli Vojnik in na posameznih podružničnih šolah (POŠ Nova Cerkev, POŠ Socka 
ter POŠ Šmartno v Rožni dolini). Staršem smo ob vpisu predstavili našo šolo in jim razložili aktivnosti, ki 
sledijo do všolanja njihovih otrok (zdravniški pregled otroka, uvajalne urice, uvodni roditeljski sestanek). 
Pridobili smo nekatere informacije o njihovih namerah glede vključitve njihovega otroka v jutranje 
varstvo in oddelek podaljšanega bivanja ter potrebah po organiziranem šolskem prevozu. Zanimalo nas 
je tudi, kje je otrok v vrtcu, kaj rad počne, s kom se rad druži, saj nam bodo ti podatki pomagali pri 
oblikovanju oddelkov bodočih prvošolčkov. 
V letošnjem šolskem letu smo na vpis povabili največ staršev na matično 
šolo Vojnik, nato na POŠ Nova Cerkev, POŠ Šmartno v Rožni dolini in POŠ 
Socka. Tudi dejansko je bilo največ vpisanih otrok na matični šoli Vojnik, 
sledile so si POŠ Šmartno v Rožni dolini, POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka. V 
primerjavi z lanskim šolskim letom beležimo primerljivo število vpisanih 
otrok. Prizadevamo si, da bi na podružnične šole starši vpisovali otroke, ki v 
teh šolskih okoliših bivajo, saj s tem bogatimo in ohranjamo kulturno raven 
teh krajev. 
Ob vpisu je starše najbolj zanimalo, kakšna je organizacija pouka in oddelkov podaljšanega bivanja, 
katere potrebščine potrebujejo učenci in kakšen je predmetnik v prvem razredu. Veselimo se, da z 
novim šolskim letom v šolske klopi prihaja nova generacija prvošolčkov, ki bo skupaj z nami v prijaznem 
okolju rastla v znanju in ustvarjalnosti.  
 
Zahvala – Tatjana Hedžet 
 
Rada bi se zahvalila naslednjim učencem: Urhu Čeperlinu, Lenartu Oprčkalu, Miji Marguč, Davidu 
Pintariču, Avi Boštjančič , Timoteju Krofliču, Lani Apotekar, Eriku Senegačniku,  Lari Vozlič, Florijanu 
Planklu,  Kamilu Wahibiju,  Andražu Hriberniku,  Piji Vrečko, Niki Paradižnik in  Nejcu Špegliču, ki so 
pomagali pri izvedbi tekmovanja iz naravoslovja Kresnička in za zelo dobro predstavitev eksperimentov 
mlajšim učencem naše šole. 
En velik HVALA! 
 

 

 
 

68



Šolsko tekmovanje iz naravoslovja kresnička – Tatjana Hedžet, Nataša Čerenak  
 
Šolsko tekmovanje iz naravoslovja je potekalo 9. februarja 2017. 
Tekmovanja se je udeležilo 132 učencev 1. do 7. razreda. 
Bronasto priznanje so osvojili: 
1. razred 
Tijan Kostajnšek, 1. a, Urška Komes, 1. Š, Ajda Koprivnik,1. S, Maks Rojc, 1. Š, Vita Vidmar, 1. b, Bine 
Poznič, 1. a, Ema Božnik, 1. S, Julija Fenko, 1. b in Gabrijela Sitar,1. B 
2. razred 
Anže Božnik, 2. S, Evita Hebar, 2. a, Staša Markič, 2. S, Ana Marguč, 2. a, Neja Založnik, 2. S, Una 
Boštjančič, 2. b, Tinkara Štravs, 2. S in Filip Žagar, 2. NC 
3. razred 
Lovro Kok, 3. NC, Izak Brežnik, 3. Š, Tilen Slemenšek, 3. a, Zala Vrečko, 3. b, Leon Lončarevič Videtič, 3. S, 
Karolina Ceraj, 3. c, Alina Crnčec, 3. b, Vid Lebič, 3. b in Zala Sladovič, 3.b. 
4. razred 
Martin Ceraj ,4. b, Nika Kroflič, 4. a, Veronika Forštner, 4. a, Špela Krajnc, 4.a ,  Alja Preložnik, 4. NC in 
Nika Založnik 4. S. 
5. razred 
Jaka Jalšovec, 5. b,  Žiga Kogovšek, 5. b,  Ožbej Vačovnik Kotnik, 5. NC,  Gašper Kolar, 5. c, Nejc Kugler, 5. 
a in Hana Ravnak, 5. NC. 
6. razred 
Miha Žiga Vilč, 6. a, Svit Dimović, 6. b, Jakob Pehar, 6. a,  Špela Ramšak, 6. a, Enej Šarlah, 6. b, Aljaž 
Bratušek, 6. b, Lana Jovan, 6. c in Kiara Lojen 6. d 
7. razred   
Pia Vrečko, 7. a, Tadej Korošec, 7. a, Lana Robačer, 7. c, Vid Benčina, 7. a in Pina Berk, 7. b. 
Čestitamo. 

 
Šolsko tekmovanje iz fizike – Jure Uranič, Tatjana Hedžet 
 
Tekmovanje je potekalo 9. 2. 2017 na OŠ Vojnik. Tekmovalo je 21 učencev 8. in 9. razreda. 
Bronasto stefanovo priznanje so osvojili: 
8. razred: Andraž Hribernik, 8. a, Urh Čeperlin, 8. c, Ava Boštjančič, 8. b in David Pintarič, 8. c. 
Vsi so se tudi uvrstili na regijsko tekmovanje iz fizike. 
9. razred: 
Timotej Kroflič, 9. b, Kamil  Wahibi, 9. a,  Jakob Ban, 9. a, Mia Marguč, 9. a, Nika Paradižnik, 9. a in Žiga 
Matjaž, 9. c.  
Na regijsko tekmovanje so se uvrstili: 
Timotej Kroflič, Kamil Wahibi, Jakob Ban, Mia Marguč in Nika Paradižnik. 
Čestitamo. 
 
 
Občinski parlament – Simona Šarlah 
 
V sredo, 15. februarja 2017,  se je 10 učencev in 
učenk naše šole udeležilo občinskega parlamenta 
v Celju, v organizaciji Zveze prijateljev mladine in 
OŠ Lava. Letos so se parlamentarci pogovarjali o 
mladih in načrtovanju prihodnosti.  Kamil Wahibi, 
Tia Krhlanko in Jaka Samec so zelo uspešno 
moderirali eno od treh delavnic, ki se je je 
udeležilo preko 100 učencev iz 13 osnovnih šol in 
štirih občin.  
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Učni uspeh na 1. Redovalni konferenci - Majda Jelen 
 
Razredna stopnja Vojnik     Predmetna  stopnja  Vojnik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POŠ – Šmartno v Rožni dolini     POŠ – Nova Cerkev 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POŠ – Socka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Učni uspeh ob 1. konferenčnem obdobju  za celotno šolo 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Kulturni praznik in valentinovo  – Zupančič Katja 
 
8. februarja smo obeležili kulturni praznik, ki je bil posvečen našemu 
največjemu pesniku Francetu Prešernu. V podaljšanem bivanju smo se 
pogovarjali o Francetu Prešernu, brali pesem Povodni mož in peli našo 
himno. Preizkusili smo se tudi v risanju portretov in to kar portretov 
Prešerna. Ti so nastali tudi v 3. razredu. 
                    
 
V tem mesecu praznujemo tudi valentinovo. Učenci  4. in 5. razreda so 
se pogovarjali o ljubezni in pisali pesmi na to temo. Nastalo je veliko 
lepih pesmi, ki pa si jih lahko preberete na spletnem glasilu OŠ Vojnik. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pustno rajanje – Natalija Mažič 
 
Maškare, pisane, navihane … Vse to in še več smo bili na letošnji pustni torek. Tokrat v šolo niso prišli 
otroci, ampak princese, različne živali, dimnikar, starejša gospa, zmaj, gasilec, policist … Najprej smo v 
Domu krajanov skupaj plesali, se smejali in si z občudovanjem ogledali drug drugega. Nato smo šli na 
sprehod, kjer smo s pesmijo pregnali mraz in klicali pomlad. Prave pustne šeme se najbolj razveselijo 
sladkarij in krofov. Vse to nas je čakalo ob prihodu nazaj v šolo.  
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Veselo na pusta hrusta – Klavdija Winder Pantner 
 
Zagotovo je pust za otroke obdobje leta, ki ga imajo še posebej radi. Nit našega pustnega druženja pa je 
zagotovo tudi skupno druženje na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Učenci, starši in učiteljice s skupnimi 
močmi iščemo ideje, kakšna pustna šema bo najbolj primerna za predstavitev.  
Letos smo se povezali z malčki iz vrtca in pripravili velikansko bibo, ki je ponosna lezla skozi Novo Cerkev, 
ki je bila tudi letos polna obiskovalcev. 
Naše druženja smo najprej sklenili na skupnem roditeljskem sestanku, kjer smo skupaj z otroki in starši 
izdelali bibo. Z otroki smo zatem pripravili še zadnje podrobnosti in izbrali predstavitveno pesem.  
Naša biba je resnično povezala dobro voljo in iskreno upamo, da bodo njene mavrične barve pregnale 
zimo in v naše kraje končno pripeljale pomlad. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Delavnice za učence in starše  – Maja Kovačič 
 
V četrtek, 9. 2. 2017, smo na šoli pripravili delavnice, na katerih so sodelovali učenci naše šole in njihovi 
starši. Skupaj smo izdelali otroške pustne maske, ki smo jih nosili na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. 
Letos smo izbrali smejkote. Najlepše se zahvaljujemo KS Nova Cerkev za finančno pomoč pri nakupu 
pene in gospodu Petru Špeglju, ki nam je peno za naše maske brezplačno pobarval rumeno. Tako smo na 
delavnicah iz nje le še izrezali kroge in na njih z akrilnimi barvami naslikali različne smejkote.   
 
Športni dan  – Maja Drobnič Grosek 
 
Ta dan je bil pri učencih prav posebej pričakovan. Zjutraj so si na rame oprtali polne nahrbtnike toplih 
oblačil in z ogromno dobre volje odšli na drsališče v Velenje. Tam so se preobuli v drsalke in se najprej z 
malo strahu raje držali ograje, da so spoznali teren in led.  Kasneje 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.  
 
 

     
 
 

 
Pustna povorka v Novi Cerkvi - Mojca 
Rezar 
 
V soboto, 25. 2. 2017, smo se učenci in 
učiteljice POŠ Socka udeležili pustnega 
karnevala v Novi Cerkvi. Predstavili smo se 
s skupinsko masko Smejkoti iz telefonskih 
aplikacij in se s pesmijo Čukov Srečo ujemi 
sprehodili med obiskovalci. Seveda pa je bil 
naš namen odgnati zimo in priklicati 
pomlad. Upamo, da nam je uspelo. Na 
obraze obiskovalcev pa smo zagotovo 
zvabili nasmeh in poskrbeli za dobro voljo. 
Hvala KS Nova Cerkev za slastne krofe.  
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Pustovanje na vasi  - Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci POŠ Socka so se za pustni čas spremenili v kavboje, princeske, tigrčke, gusarje in druge pustne 
šeme. S pesmijo in plesom so preganjali zimo in po vasi širili dobro voljo. Vsa pohvala krajanom, saj so 
nam tudi letos pripravili sladka presenečenja in s tem razveselili naše pustne šeme.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Slovenski kulturni praznik - Ida Grobelnik 
 
Osrednja nit letošnje občinske prireditve v 
počastitev slovenskega kulturnega praznika 
je bila medgeneracijsko sodelovanje. V 
polni dvorani OŠ Antona Bezenšk 
 
a Frankolovo smo 7. 2. 2017 zapeli in 
zaigrali skupaj z etno glasbeno skupino 
Vrajeva peč.  Sodelovanje s skupino je 
»nadaljevanka« in nadgradnja že tretjič  v 
tem šolskem letu. Ugotovili smo, da » 
gremo dobro skupaj«, zato bomo gotovo še 
kdaj sodelovali. 
 
 
Pustovanje – Ida Grobelnik 
 
Oj, pa je bilo spet veselo!  In to večkrat … Prvič na delavnicah, ko smo skupaj s starši ustvarjali za 30. 
pustni karneval v našem kraju, drugič na karnevalu  25. februarja in na srečo smo pustovali tudi na 
pustni torek, ko smo po stari navadi zavili po vasi od vrat do vrat. Povsod so nas sprejeli z navdušenjem 
in nas tudi sladko obdarovali.  
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Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Kitajci pravijo:  
Če načrtuješ za eno leto, posej žito. 
Če načrtuješ za deset let, posadi drevo. 
Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino. 
 
Slovenci molčimo …    
Pa ne vsi! Naša šola skrbno načrtuje prihodnost. Prav vsi se trudimo z vzgojo učencev. Celoten učni 
proces je prepleten z njo in mnogo dejavnosti je posvečeno prav njej. Še posebej natančno načrtujemo 
in organiziramo različne dejavnosti za Vas, dragi starši. Veseli bi bili, da bi Vas bilo na njih še več. 
 
 
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 
Za nami je že tretja, zelo uspešna zbiralna akcija odpadnega papirja, ki je potekala 15. 3. 2017.  Skupaj 
smo zbrali  6453 kg.  
Vsem učencem, staršem in delavcem šole se zahvaljujemo za zbran papir.  
 
Zimska šola v naravi za šestošolce – Olga Kovač 
Čeprav se je v dolino počasi že vračala pomlad, smo upali, da bo na Rogli še dovolj snega za nas. 6. marca 
smo prispeli na zasneženo Roglo in še isti dan pričeli s pripravami na smučanje. Opravili smo testiranje, se 
namestili v sobe in pripravili natančen program dela za ves teden. Že naslednje jutro smo razdeljeni v 7 
skupin pričeli z učenjem alpskega smučanja. Uživali smo na snegu in tudi pri drugih dejavnostih v 
popoldanskih in večernih sprostitvenih aktivnostih. 
Zadnji dan smo zaradi napovedanega močnejšega vetra morali spremeniti program dela. Odpovedali smo 
predstavitveno vožnjo za starše. Zbrali smo se v Snežni dvorani hotela Planja, kjer so nam učitelji 
smučanja podelili diplome in kjer so nas pričakali naši starši.  
Z Rogle smo se vrnili utrujeni, a zadovoljni in ponosni na naše smučarsko znanje. 

 
Knjiga, prijateljica družine - Simone Golež 
V mesecu marcu smo z lutkovno igrico, ki nam jo je odlično zaigrala gospa Renata Berglez, zaključili 
projekt Knjiga, prijateljica družine. Otroci so deklici iz pravljice pomagali rešiti domačo nalogo in pokazali, 
da zelo dobro poznajo dela Svetlane Makarovič. Pod vodstvom pravljičarke so sledile delavnice, v katerih 
so si mladi bralci izdelali svojo lutko, ki so jo med kulisami takoj preizkusili in oživeli. Med delavnicami smo 
si ogledali razstavo čudovitih portretov pisateljice Svetlane Makarovič, ki so jih izdelali otroci. 
Prijeten zaključek nam bo zagotovo ostal v lepem spominu. 
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Šolsko tekmovanje v Veseli šoli – Lidija Eler Jazbinšek 
K  izobraževalnemu projektu Vesele šole, katere namen je spodbuditi mlade  k celovitemu pridobivanju 
znanja veščin  in spretnosti, se je v  tem  šolskem letu   priključilo 19 učencev od 4. – 6. razreda.   Na 
hudomušen, raziskovalen način so učenci spoznavali različne teme, ki so bile povezane z učnim načrtom, 
aktualnimi dogodki in obletnicami, širjenjem splošne razgledanosti in spoznavanjem novih vsebin.   Svoje 
znanje so preizkusili na šolskem tekmovanju, ki je potekalo na šoli 8. marca 2017. Učenci Blaž Marčič, Nika 
Kroflič in Lara Jazbinšek so usvojili  zadostno število točk in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 
potekalo v aprilu. 
 
Spodbujajmo prijateljstvo –Metka Klinc 
Letošnje leto je natečaj »Spodbujamo prijateljstvo«, ki je del širšega programa Šola sobivanja, potekalo že 
peto leto. K sodelovanju so bile povabljene vzgojno - izobraževalne ustanove, šole in vrtci iz vse Slovenije.  
Z namenom, da tudi na naši šoli spodbudimo otroke k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu, razvijanju 
dobrih odnosov z vrstniki, jih opomnimo,  kako pomembno je imeti prijatelje in biti prijatelj ter s tem 
krepimo skupinsko delo, solidarnost, skrb za 
odnose med otroci ter posledično tudi 
odraslimi, se je naša šola odločila za sodelovanje.  
V okviru natečaja so lahko otroci od prvega do 
petega razreda svoja razmišljanja o prijateljih in 
vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, pod 
mentorstvom ge. Lidije Eler Jazbinšek, ge. Anke 
Krajnc, ge. Nataše Jager in ge. Metke Klinc 
narisali, napisali ter likovno izrazili svoje misli. 
Organizator natečaja je ob podpori družbe BTC  
31. marca organiziral zaključno srečanje in 
razstavo izdelkov v Murski Soboti. Dogodka so se 
udeležili tudi učenci naše šole. Pod mentorstvom 
ge. Lidije Eler Jazbinšek so pripravili nastopno 
točko Začni dan z nasmehom in odlično zastopali 
našo šolo.  
Vsem mentorjem in učencem se za sodelovanje 
zahvaljujemo.   
 
 
Tretja delavnica slovenskega jezika – Amalija Kožuh 
V ponedeljek, 20. marca 2017, je potekala 3. delavnica slovenskega jezika. Delavnice se je udeležilo samo 
10 učencev  od 6. do 9. razreda. 
Učenci so brali različna umetnostna in neumetnostna besedila in reševali naloge za razumevanje besedil, 
jezikovne naloge in utrjevali literarnovedne pojme ter tvorili krajše besedilo, ki se je nanašalo na prebrano 
besedilo. Devetošolca sta samostojno sestavljala še naloge za razumevanje besedila in jezikovne naloge. 
Cilji delavnice so bili pri učencih razvijati natančno, kritično branje ter razvijati sporazumevalne in 
ustvarjalne zmožnosti za tvorjenje besedil. 
 
 
Nastop v Špesovem domu – Emilija Kladnik Sorčan 
V petek, 24. 3. 2017, so učenci razredne stopnje nastopili za stanovalce Špesovega doma. Tradicionalno 
srečanje, ki ga izvedemo vsako pomlad,  so pripravili pevci otroškega zbora 2. in 3. razreda ter plesalci  
tretješolci in folklorna skupina. Pod vodstvom mentoric  Milanke Kralj in Emilije Kladnik Sorčan so izvedli 
pester program, ki so ga dedki in babice toplo sprejeli.  
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Šolsko tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak 
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 16. marca 2017 je za učence od 1. do 9. razreda  potekalo šolsko 
tekmovanje v matematiki Mednarodni matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 230 učencev. 
Bronasto priznanje je osvojilo 80 učencev.  Gašper Kolar in Žiga Kogovšek iz petega razreda, Matija Pesan, 
Miha Žiga Vilč in Anita Rojc iz šestega razreda, Pia Vrečko in Beti Kočet iz sedmega razreda, Andraž 
Hribernik in Lucija Slemenšek iz osmega razreda ter Tjan Vinder, Kamil Wahibi in Nika Paradižnik  iz 
devetega razreda pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo letos potekalo v mesecu aprila na IV. OŠ 
Celje. 
Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih tekmovanj in na njih dosegajo tudi 
zelo dobre rezultate. Vsem, ki so se uvrstili na državno tekmovanje pa želimo uspešno pripravo in čim 
boljše rezultate. 
                                                                                                     
Roditeljski sestanek za starše učencev 4. razredov – Nina Smerke 
V torek, 4. 4. 2017, ob 17. uri je na OŠ Vojnik potekal roditeljski sestanek za starše učencev 4. razredov na 
temo Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Staršem smo predstavili zakonsko 
osnovo odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, definicije nadarjenosti, značilnosti nadarjenih učencev in 
postopek odkrivanja nadarjenih. Seznanili smo jih z različnimi oblikami dela z nadarjenimi učenci, ki jih 
organizira šola, kot so notranja diferenciacija (npr. individualne zadolžitve učencev, izpeljava učne ure, 
zahtevnejši nivo nalog, kooperativno učenje, skupinsko delo), dodatni pouk, individualizirani programi za 
nadarjene, priprave za udeležbo na tekmovanjih, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, ustvarjalne 
delavnice, matematične delavnice, ustvarjalne urice iz slovenščine, naravoslovne vsebine, Angleški vikend 
v šoli in Tabor brihtne glav'ce. Učence spodbujamo k vključevanju v dejavnosti za nadarjene in si 
prizadevamo, da ponudbo sproti posodabljamo in izboljšujemo. Dodatne informacije o delu z nadarjenimi 
učenci si lahko starši pridobijo na spletni strani šole in pri koordinatorici dela z nadarjenimi. 
 
Področno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
Tekmovanje je potekalo 17. 3. 2017 na OŠ Vojnik. Tekmovalo je 122 učencev 8. in 9. razreda iz 25 
osnovnih šol celjske regije, od tega 9 učencev naše šole. 
Srebrno Stefanovo priznanje so osvojili:  
8. razred: Andraž Hribernik, Urh Čeperlin, Ava Boštjančič, in David Pintarič; . 
9. razred: Timotej Kroflič, Kamil Wahibi, Jakob Ban in  Mia Marguč.   
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Andraž Hribernik, Urh Čeperlin, Timotej Kroflič in Kamil Wahibi. 
Čestitamo.  
 
XXIV. sanktpeterburška astronomska olimpijada 2017 – Tatjana Hedžet 
Na mednarodno sanktpeterburško olimpijado se je uvrstil Andraž Hribernik z odlično uvrstitvijo na 
državnem tekmovanju iz astronomije, kjer je dosegel 6. mesto in 3. nagrado ter zlato Dominikovo 
priznanje iz astronomije. 
Tekmovanje je potekalo v treh sklopih. Najprej je bilo izbirno tekmovanje, kjer se je Andraž uvrstil v 
zaključni teoretični del tekmovanja, ki je bil 4. 2. 2017 na OŠ Turnišče. Zbral je  zadostno število točk in se 
uvrstil še v finalni praktični del tekmovanja, ki je bil 11. 3. 2017 na OŠ Turnišče. 
Dosegel je super rezultat in osvojil bronasto diplomo sanktpeterburške astronomske olimpijade 2017. 
Čestitamo. 
 
Raziskovalne naloge  – Simona Šarlah 
Osnovna šola Hudinja je v sodelovanju z Mestno občino Celje, v sredo, 29. marca 2017 organizirala javno 
predstavitev raziskovalnih nalog, ki so nastale v šolskem letu 2016 / 2017 v okviru projekta Mladi za Celje. 
Srečanja so se udeležili tudi naši mladi raziskovalci. Letos so predstavili štiri raziskovalne naloge in dosegli 
odlične rezultate. Kamil Wahibi in Jakob Ban sta pod mentorstvom Polone Bastič predstavila raziskovalno 
nalogo z naslovom Nakup letalskih kart preko spleta in dosegla 97 % točk. Pod mentorstvom Simone 
Šarlah so predstavljale raziskovalno nalogo Nuša Gobec z naslovom Povej brez besed, analiza poznavanja 
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nebesednega sporazumevanja na OŠ Vojnik (99 % točk) ter Maja Sivka in Laura Šarlah z naslovom 
Vrednote, ki jih privzgajajo Pravila šolskega reda OŠ Vojnik (94 % točk). Pod mentorstvom Vilme Ošlak sta 
raziskovali Saša Špegelj in Ana Vranc. Napisali sta raziskovalno nalogo Kolesarske poti v Občini Vojnik in 
dosegli 81 % točk. 
Vsem raziskovalcem iskreno čestitamo za uspešno raziskovanje in izvirne predstavitve. 
 
Tekmovanje iz nemškega jezika – Simona Šarlah 
24. novembra 2016 je na naši šoli potekalo tekmovanje v znanju nemškega jezika za devetošolce. 
Tekmovale so tri učenke: Inesa Rexhepi, Astrid Ajdič in Martina Vršnik ter dosegle odličen rezultat. Astrid 
in Martina sta dosegli bronasto priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje. Le-to je bilo na OŠ Frana 
Roša v Celju, in sicer 14. marca 2017. Obe sta dosegli 88 % točk, kar je izvrsten rezultat, saj tekmovanje 
poteka na ravni prvega tujega jezika. Prejeli sta srebrno priznanje, za kar jima iskreno čestitamo in jima 
želimo še veliko uspehov pri tujem jeziku tudi na srednji šoli. 
 
Bralne urice za starše – Olga Kovač 
V letošnjem letu smo ponovno povabili starše naših otrok, da so brali skupaj z nami. Z zavedanjem, da je 
zgled najboljša popotnica našim otrokom ter da branje odpira marsikateri pogled na življenje,  smo 
staršem predlagali, da so letos brali naslednje knjige:  
dr. Zoran Milivojević: Mala knjiga za velike starše, 
Vinko Möderndorfer: Kit na plaži in  
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak.  
Mala knjiga za velike starše je v Sloveniji velik hit o vzgoji otrok, saj se že nekaj časa nahaja na listi najbolj 
prodajanih knjig. Uspešen vzgojni strokovnjak in pozitivni odmevi o knjigi so bili razlog, da smo jo uvrstili v 
bralni seznam.  
Knjigo Kit na plaži smo za starše izbrali zato, ker jo letos berejo vsi sedmošolci, ki so vključeni v nacionalni 
projekt Rastem s knjigo. V njem že vsa leta sodeluje  tudi naša šola. Omenjena knjiga je tudi osrednje 
književno delo, ki ga letos prebirajo vsi učenci od 6. do 9. razreda, ki so vključeni v šolski bralni projekt Noč 
branja.  

Menimo, da je prav, da se tudi starši 
seznanijo s takim kvalitetnim literarnim 
delom, ki mu na šoli posvečamo toliko 
pozornosti in dejavnosti, ki so vezane na 
tematiko knjige. 
V seznam bralnih uric smo uvrstili še knjigo 
Moj ata, socialistični kulak, ki so jo letos brali 
naši učenci za Cankarjevo tekmovanje. Vtise 
o branju te knjige je zbrala gospa Amalija 
Kožuh.  
Zaključek bralnih uric smo imeli v petek, 31. 
3. 2017. Moderatorka večera je bila gospa 
Marjana Rojc, gost večera pa gospod Viljem 

Ščuka. Priznani strokovnjak je del svojih opažanj v svoji dolgoletni praksi pediatra, psihoterapevta in 
predavatelja tudi predstavil.  
Želeli bi, da bi skupaj z nami bralo več staršev, zato se bomo v tej smeri trudili tudi v prihodnje. 
 
Likovno literarni natečaj Uprave za reševanje in zaščito Republike Slovenije – Dušan Žgajner 
 
Na regijskem natečaju na temo «Naravne in druge nesreče – pozor, nevarne snovi« so sodelovali tudi 
učenci 7., 8. in 9. razreda naše šole. Na prvo mesto se je uvrstila Nuša Goručan, 9. a z likovnim izdelkom 
»Nevarno sevanje«, na drugo pa Nuša Gobec, 9. b tudi z likovnim izdelkom »Preveč kemikalij«. 
S tem sta se uvrstili na državni natečaj. Za ta lep uspeh obema nagrajenkama čestitamo.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Tehniški dan - Suzana Jelenski Napotnik  
V ponedeljek, 6. 3. 2017, smo imeli tehniški dan. 
Spoznavali smo vezje in sestavljali električni 
krog. Spoznali smo različne vrste vezav in  
preizkušali  snovi, ki prevajajo električni tok. Zdaj 
vemo, kaj so električni prevodniki in izolatorji. V 
električnem krogu smo imeli namesto žarnice 
priključen brenčač, ki nas je opozarjal na pravilno 
sestavljeno vezje in sklenjen električni krog. To je 
bil poučen, ustvarjalen in zabaven tehniški dan.  
 
 
 
 

Tehniški dan v 5. razredu – Maja Drobnič Grosek 
Učenci so tokrat samostojno izdelovali mahača, 
zmaja in balon. V škatli za NIT so poiskali ves 
potreben material, nato pa so ga s pomočjo načrta 
in pripomočkov sestavili, zlepili in kakorkoli drugače 
oblikovali. Na koncu so izdelke tudi preizkusili.  
 
 
 
 
 

 
Šivanje gumbov in srčkov - Suzana Jelenski Napotnik 
Učenci v oddelku podaljšanega bivanja razvijamo 
ročne spretnosti in veščine. Tokrat smo se preizkušali 
in naučili prišiti gumbe. Ni bilo lahko, a smo bili 
uspešni prav vsi. Iz blaga smo izrezali srčke in nanje 
prišili različne gumbke. Srčke smo napolnili s polnilom 
in izdelali darilca za mamice ob materinskem dnevu. 
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Uspeh Staše Markič  - Suzana Jelenski Napotnik 
Drugošolka Staša Markič je na mednarodnem likovnem natečaju, ki ga je razpisala OŠ Marije Vere Kamnik, 
usvojila bronasto priznanje v kategoriji likovnih izdelkov 1. triade. Metulji so bili tema letošnjega 
mednarodnega likovnega natečaja, na katerega je prispelo kar 366 likovnih izdelkov. Na natečaju je 
sodelovalo 42 šol iz Slovenije, Bolgarije, Indije, Grčije, Indonezije, Makedonije, Malezije, Šrilanke in 
Združenih Arabskih Emiratov.  V oddelku podaljšanega bivanja smo ustvarjalni, družabni in igrivi, veselimo 
se vsakega uspeha, zato Staši iskreno čestitamo. 
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Prireditev za starše – Maja Kovačič 
V torek, 28. 3. 2017, smo na podružnici pripravili Čajanko za starše.  
Z učenci smo pekli piškote, mafine, mini pice, pripravili smo čemažev in tunin namaz na domačem kruhu. 
Uredili smo telovadnico, jo okrasili z našimi likovnimi izdelki, skuhali kavo in pripravili sok.  
Starši in stari starši so se okrepčali, mi pa smo jim prepevali pesmice, za njih plesali, deklamirali pesmi 
znanih pesnikov in pa tudi svoje pesniške mojstrovine. Pripravili smo jim še presenečenje. Čisto vsak 
učenec naše šole je spekel tortico in jo dal staršem v zahvalo za njihovo ljubezen, potrpežljivost in skrb.   
 

  

84



DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 

Čaroben  večer z  »gregorčki«  - Ida Grobelnik 
Da ustvarjalnost otrok, staršev in starih staršev nima meja, so 
ustvarjalci gregorčkov  dokazali že tretje leto. Ob mraku, na 
predvečer gregorjevega, 11. 3. 2017,  smo v družbi TD, gasilcev 
in Sorževe domačije iz Nove Cerkve  toku Hudinje prepustili 
prečudovite razsvetljene hišice, mline, cerkve, gradove … 

Upamo in želimo, da bi običaj zaživel tudi v našem kraju in postal 
tradicionalen. Glede na vse večji obisk verjamemo v to. 
 
 

 
Darila za materinski dan – Damjana Ferlic 
Čeprav imajo naši učenci mamice radi vsak 
dan v letu, je prav, da se jim na materinski 
dan še posebej zahvalijo z majhno pozornostjo, ki jo naredijo sami s svojo ustvarjalnostjo.  
Tako je bilo tudi letos, ko smo jim poslali veliko srčkov v znamenje   hvaležnosti, da nas imajo rade, nas  
razumejo,  nam posvečajo svojo ljubezen in dajejo občutek  varnosti. 
 
Druženje in obujanje spominov na otroštvo - Damjana Ferlic 
V mesecu marcu sta se nam ob pogovorih o življenju naših babic in dedkov pridružila Sonjina babica in 
Jakobov dedi, ki sta povedala mnogo zanimivih življenjskih resnic in zaupala kar nekaj dogodivščin iz svoje 
mladosti. Navdušena pa sta bila nad tem, da učenci o teh stvareh že zelo veliko vedo. Tudi vprašanj je bilo 
zelo veliko, kar kaže na to, da tudi današnje učence zelo zanima bližnja in daljna preteklost in z njim 
povezan način življenja. 
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Čistilna akcija – Monika Dimec 
Narava se je počasi prebudila in  tudi na naši podružnici smo se 31. marca priključili občinski očiščevalni 
akciji.  Uredili smo okolico šole in pobrali smeti ob šolskih poteh.  Poleg šolarjev so sodelovali tudi 
najmlajši iz vrtca. 
Po dobro opravljenem delu smo si prislužili »zahvalo« KS Nova Cerkev. Dobili smo dober sladoled in sok. 
Hvala.  
 

        
 
Posadili smo drevesa – Ida Grobelnik 
Ob parkirišču pri šoli smo 24. 3. 2017 posadili  drevesa, ki bodo trajneje spominjala na ljudi, ki so prejeli 
zlata priznanja za preteklo delo v občini Vojnik. 
Posadili bomo štiri okrasna drevesa, za vsakega nagrajenca svojega. Svoje drevo s spominsko tablico so 
posadili Ivan Jezernik, Alojz Vicman, Slavko Jezernik in Katica Pešak za moža Antona Pešaka. Vsako 
posajeno drevo ima svojo simboliko in pripada posameznemu zlatemu nagrajencu.  Za lipo, turško lesko, 
hrast in rdečecvetni divji kostanj bomo sedaj skrbeli mi. 
 

     
 
 
Vesela šola – Petra Ofentavšek  
Četrtošolci in petošolci so tudi letos tekmovali v znanju iz Vesele šole. Od 11 tekmovalcev so se kar trije 
uvrstili na državno tekmovanje. To so: Hana Ravnak, Ana Polenik in David Lisac. Čestitke vsem. 
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Drugi planinski pohod – Ida Grobelnik 
V soboto, 25. marca, smo se z vodnikom Mirkom povzpeli na Nanos, ki kraljuje Postojnski in Vipavski 
dolini. 
Imeli smo srečo z vremenom in s pobočja smo lahko opazovali lepote Slovenije, in sicer Kamniške Alpe, 
Triglavsko pogorje, Snežnik, Trnovski gozd in vse tja do morja. 
V Vojkovi koči so nam pripravili odlično kosilo. Vračali smo se v večernih urah, saj smo se med potjo še 
posladkali s sladoledom.. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Pozdrav pomladi - Katja Zupančič 
 
Mesec marec je mesec pomladi, vseh 
žensk in mamic.  
Narava dobi živahnejšo podobo, zato smo 
v času podaljšanega bivanja in med urami 
likovne vzgoje ustvarjali likovne izdelke, s 
katerimi smo okrasili panoje in okna naše 
šole. 
Pomlad pa se je naselila tudi v naša srca, 
kajti učenci so veliko razmišljali, brali in 
pisali o svojih mamicah. V ta namen so 
nastale vizitke in vrtnice iz papirja, ki so 
se jih mamice ob svojem prazniku gotovo 
razveselile. 
 
 
 
 
Marec, mesec dišečih cvetov in ptičjega petja - Klavdija Winder Pantner 
Na POŠ Šmartno smo v mesecu marcu doživeli veliko zanimivega. Najprej smo se pridružili krajevni čistilni 
akciji. Z učenci smo se odpravili na različne lokacije domačega kraja in pobrali odpadke. Med akcijo so 
učenci uživali v prelepi naravi, opazovali cvetlice, paglavce v potoku in poslušali krasno petje ptic. 
Dan smo nadaljevali v knjižnici Šmartno, kjer so nam pripravili krasno pravljično urico. V teh dneh namreč 
obeležujemo dan otroških knjig. Zagotovo smo mnenja, da je pravljični svet zagotovo najlepše darilo 
otroški radovednosti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

 

»Knjige so najboljše 

prijateljice. 

Vedno te potrpežljivo 

čakajo 

in nikoli te ne pustijo 

na cedilu.« 
Vinko Möderndorfer, 21. 4. 2017 

 

 

 

 
Knjige so bile v mesecu aprilu eden izmed cvetov v šopku 

mnogih dejavnosti, ki so se odvijale na naši šoli. Tudi 

tekmovali smo, veliko peli, plesali in spoznavali Irsko. O 

vsem, kar se je dogajalo pri nas v teh pomladnih dneh, si 

lahko preberite v tej številki Vojča.  

 

 

Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak 

 

10. aprila letos so na šoli potekale ustvarjalne delavnice na temo velika noč za učence od četrtega 

do devetega razreda. Namenjene so bile nadarjenim učencem in vsem tistim, ki radi ustvarjajo in 

razvijajo ročne spretnosti. 

Udeležilo se jih je 33 četrtošolcev in petošolcev ter 47 učencev predmetne stopnje. 

Učenci četrtih in petih razredov izdelovali vrečke v obliki zajčka in škatlice v obliki korenčka pod 

vodstvom gospe Maje Drobnič Grosek, košarice s piščančki pod vodstvom gospe Lidije Vrečko ter 

velikonočne prtičke pod vodstvom gospe Katje Zupančič. 

 

Učenci ostalih razredov pa so izdelovali velikonočnega 

zajčka iz lesa pod vodstvom gospe Petre Strnad, 

velikonočne zajčke pod vodstvom gospoda Dušana 

Žgajnerja, izdelke iz slanega testa pod vodstvom gospe 

Milene Jurgec, velikonočno dekoracijo pod vodstvom 

gospe Lijane Žerjav Žilavec ter gospe Simone Šarlah, 

venčke pa  pod vodstvom gospe Vilme Ošlak.  

Učenci so na teh delavnicah izdelali zelo lepe izdelke zase 

in za svoje bližnje ter dokazali, da so ustvarjalni, polni 

novih idej in pripravljeni delati tudi v popoldanskem času. 
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Noč branja – Ivanka Krajnc  

 

Vsaka zgodba ima avtorja. Enega pisatelja. Bralcev ima na stotine, tisoče, včasih  še več. Brez 

pisatelja zgodbe ne bi bilo, a brez številnih bralcev zgodba ne bi zaživela. Bralci posamezne zgodbe 

imajo vedno nekaj skupnega. Skupaj, četudi vsak zase, poustvarjajo pisateljevo zgodbo v svoji 

domišljiji. Ustvari se dejanje, ki je tako zasebno kot javno, tako zelo intimno kot tudi skupno. 

Branju, ki je temeljnega pomena za človeka in človeštvo, za vsesplošen napredek in ki zadnje čase 

strahovito upada, na Osnovni šoli Vojnik posvečamo veliko pozornosti. Zelo skrbno izbiramo  

naslove knjig, ki jih prebiramo skupaj z učenci in tudi s starši. 

V letošnjem šolskem letu smo največ časa in dejavnosti namenili knjigi Kit na plaži, katere avtor je 

Vinko Möderndorfer. Vsi naši sedmošolci so vključeni v državni projekt Rastem s knjigo, ki ga 

podpira JAK RS. Temeljni cilj projekta je dvig bralne kulture, promocija kvalitetne slovenske 

literature in obisk knjižnic. Vsi, ki so vključeni v ta projekt, so omenjeno knjigo tudi dobili v dar. Naši 

učenci so jo nato doma prebrali, v šoli pa pri slovenščini temeljito obravnavali. Vsebina knjige je zelo 

aktualna, zato smo jo uvrstili na seznam knjig Bralnih uric za starše. Navdušenje sedmošolcev ob 

prebiranju Kita na plaži pa je bilo krivo, da smo knjigo izbrali tudi za Noč branja. Brali so jo torej vsi 

učenci od 6. do 9. razreda, ki so bili vključeni v priljubljeno bralno dejavnost Noč knjige. 

Tradicionalna prireditev, ki je bila na naši šoli že osma po vrsti,  je potekala 21. in 22. aprila. Odvijala 

se je na praznični večer in praznično noč. Praznični zato, ker smo ta večer zaključili z bralnim 

projektom in gostili eminentnega gosta. Prav to noč pa je po vsej Sloveniji potekala tudi Noč knjige. 

To je bila torej noč, ko je knjiga pokazala svojo moč. Pridni bralci so prišli v šolo ob 18. uri. Po 

uvodnem pozdravu in predstavitvi pesmi, ki jo je posebej za ta dogodek napisala naša učiteljica 

Milena Jurgec, so se učenci namestili v učilnice, ki so se tokrat spremenile v njihove »spalnice«. Nato 

so se zbrali v šolski knjižnici, ki je bila tudi tokrat še posebej lepo okrašena. Tukaj je potekal osrednji 

dogodek Noči branja, in sicer kulturni večer ter čudovito srečanje s pisateljem Vinkom 

Möderndorferjem. Zgodba o drugačnosti, o kateri govori knjiga Kit na plaži, je avtorja in učence v 

trenutku povezala. Zgodba je zaživela v vsakem posamezniku. Nevidne niti so vse prisotne povezale 

in pripomogle, da so se tako učenci kot pisatelj sproščeno razgovorili o prebrani knjigi in tudi 

mnogih drugih. Govora je bilo o pisanju, o ustvarjanju, o drugačnosti, lepoti in tudi o bolečini. Tuji in 

lastni. 

Po dobri večerji, za katero so tudi tokrat 

poskrbeli  v naši šolski kuhinji, je sledila 

vrsta delavnic na temo drugačnost. Učenci 

so uživali in se družili ob družabnih igrah, 

ustvarjali v delavnici Drugačnost ne pozna 

meja, nekateri pa pridno vadili 

dramatizacijo odlomka iz prebrane knjige. 

Vse dejavnosti so ob igranju in prebiranju 

lastnih pesmi o drugačnosti ter poslanice 

Noči knjige 2017  drug drugemu predstavili. 

Okoli polnoči so ob siju zvezd in svečk 

učenci v družbi svojih prijateljev in učiteljev 

pričeli z branjem svojih najljubših knjig.  

 

Noč branja je je bila tudi tokrat vesela noč, ko smo si zjutraj zaželeli lahko noč. 
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Testiranje evidentiranih nadarjenih učencev – Nina Smerke 

 

19. 4. 2017 je na naši šoli potekalo testiranje evidentiranih učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Izvedla 

ga je zunanja sodelavka psihologinja ga. Adela Vlašič Tovornik, ki je opravila dva preizkusa, in sicer 

test intelektualnih sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Testiranja se je udeležilo skupno 7 učencev iz 

matične šole, POŠ Socka in POŠ Nova Cerkev. Te učence ocenijo z ocenjevalnimi lestvicami 

nadarjenosti tudi učitelji, ki jih učijo že vsaj tri mesece. Starši in učenci bodo z rezultati testiranj 

seznanjeni na individualnih pogovorih, ki jih bo organizirala šolska svetovalna služba, kjer se bomo 

pogovorili o njihovem videnju nadarjenosti in o nadaljnjem delu z njihovim otrokom. 

 

Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki – Amalija Kožuh 

 

V šolskem letu 2016/2017 je tekmovanje iz slovenščine za učence 1. triade prvič  potekalo skupaj 

pod nazivom Mehurčki, in sicer 7. 4. 2017. Tekmovanje ni namenjeno vsem učencem v razredu, » 

temveč tistim, ki jim branje izpolnjuje željo po širših literarnih svetovih, raziskovanje podobnosti in 

razlik prebranega z vsakodnevno realnostjo, priložnost za komunikacijo z vrstniki in mentorji ter 

razvijanje lastnih zmožnosti za pisanje.«  (iz Priporočil  Z Mehurčki visoko in še višje) 

Najmlajši osmošolci, učenci 1. razredov, so prebrali Zvezdico Zaspanko, učenci 2. in 3. razredov pa 

dramsko besedilo Bine Štampe Žmavc Kura, ki je izmaknila pesem. V besedilu, ki so ga učenci pisali 

na tekmovanju, so pokazali natančno poznavanje prebranih besedil, ustvarjalno domišljijo, 

pravopisno in jezikovno pravilnost zapisanega besedila. 

Tekmovanja se je udeležilo 8 tekmovalcev iz 1. r., in sicer: Veronika Bliznac, Urška Komes, Julija 

Fenko, Tijan Kostajnšek, Bine Poznič, Lina Vidič, Vita Vidmar in Ema Lenarčič. 

12 tekmovalcev je sodelovalo iz 2. r.: Voranc Volavc,Tinkara Štravs, Kornelija Rezar, Klara Jančič, 

Tjaša Šteklič, Luna Oštir, Jakob Hladnik, Ana Marguč, Sonja Amadeja Platovšek, Neja Založnik, Una 

Boštjančič, Nana Pantner. 

9 tekmovalcev je tekmovalo iz 3. r.: Lucija Slemenšek, Zala Vrečko, Zana Ledl, Alina Crnec, Teo 

Košenina, Lara Čebular, Žana Gostenčnik, Amadeja Roškarič, Karolina Ceraj. 

Priznanje za sodelovanje prejmejo vsi udeleženci tekmovanja. Čestitamo! 

           

Nastop v bolnišnici Vojnik – Emilija Kladnik Sorčan 

 

V pomladnem času otroci razredne stopnje že leta pripravljajo nastope za paciente, ki se zdravijo v 

vojniški bolnišnici. Tokrat so v programu sodelovali člani otroškega pevskega zbora ter mali plesalci 

2. in 3. razreda ter šolska folklorna skupina s harmonikarjem Maticem Dobrotinškom. Za poslušalce 

so pripravili razgiban program različnih plesov, ljudskih običajev ter spevnih skladbic pod 

mentorstvom Milanke Kralj in Emilije Kladnik Sorčan. 

 

Tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak 

 

V mesecu aprilu je na IV. OŠ Celje  potekalo državno tekmovanje iz matematike. Na njem so 

sodelovali tudi učenci naše šole in vsi osvojili Vegovo priznanje. Kamil Wahibi iz 9. a, Andraž 

Hribernik iz 8. a ter Pia Vrečko iz 7. a so osvojili zlato  Vegovo priznanje. Žiga Kogovšek iz 5. b, 

Gašper Kolar iz 5. c, Matija Pesan iz 6. d, Anita Rojc iz 6. d, Miha Žiga Vilč  iz 6. a, Beti Kočet iz 7. b, 

Lucija Slemenšek iz 8. a, Nika Paradižnik iz 9. a ter Tjan Vinder iz 9. c pa srebrno Vegovo priznanje.  

92



 

 

 

Zapoj z menoj – Emilija Kladnik Sorčan 

 

Tradicionalno srečanje zborov OŠ Vojnik je pod streho večnamenske dvorane v Novi Cerkvi zopet 

združilo vse pojoče učence in učiteljice, ki prepevajo v različnih sredinah naše šole. Vsak zbor je 

pripravil tri skladbice in popestril svoj nastop še s kakšno domislico. Po pozdravnem nagovoru 

ravnateljice Olge Kovač so se zvrstili: OPZ  1. razreda pod vodstvom Vesne Kotnik z zanimivimi 

spremljavami na Orffova glasbila in harmoniko, OPZ POŠ Socka, ki ga vodi Suzana Jelenski Napotnik 

ob spremljavi Emilije K. Sorčan, OPZ POŠ Nova Cerkev s Sabino Penič, ki v svoje vrste vključuje tudi 

male pevce iz vrtca, OPZ POŠ Šmartno z mentorico Klavdijo Winder Pantner , pod vodstvom Emilije 

Kladnik Sorčan pa so prepevali OPZ 2. in 3. razreda, OPZ 4. in 5. razreda, Mladinski zbor OŠ Vojnik 

ter tudi Ženski zbor s solistko Vesno Kotnik, vsi ob spremljavi pianista Simona Jagra. Koncert se je 

zaključil s skupnim petjem, ko so se zbrali vsi nastopajoči ter napolnili oder do zadnjega kotička, 

celotno zgradbo pa s prešerno pesmijo.  

 

 
                               

Tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak 

 

V mesecu aprilu je na IV. OŠ Celje  potekalo državno tekmovanje iz matematike. Na njem so 

sodelovali tudi učenci naše šole in vsi osvojili Vegovo priznanje. Kamil Wahibi iz 9. a, Andraž 

Hribernik iz 8. a ter Pia Vrečko iz 7. a so osvojili zlato  Vegovo priznanje. Žiga Kogovšek iz 5. b, 

Gašper Kolar iz 5. c, Matija Pesan iz 6. d, Anita Rojc iz 6. d, Miha Žiga Vilč  iz 6. a, Beti Kočet iz 7. b, 

Lucija Slemenšek iz 8. a, Nika Paradižnik iz 9. a ter Tjan Vinder iz 9. c pa srebrno Vegovo priznanje.  

 

Vesela šola  - Lidija Eler Jazbinšek 

V mesecu aprilu je na naši šoli potekalo državno tekmovanje v znanju Vesele šole. Nanj se je uvrstilo 

86 učenk in učencev,  med njimi tudi 6 učencev naše šole, ki so na šolskih tekmovanjih dosegli 

najboljše rezultate. Tekmovali so v  znanju veselošolskih tem , v skupinah 4., 5., 6.,7., 8. in 9. 

razreda. Spremljali so jih njihovi mentorji, ki so v času tekmovanja spoznavali našo šolo.    Za  vso 

pomoč , ki je vodila do uspešno izpeljanega  tekmovanja, se iskreno zahvaljujem ravnateljici Olgi 

Kovač, pomočnici ravnateljice  Nataši Čerenak,  Juretu Uraniču, Petri Ofentavšek,  Simoni Šarlah in 

učenkam Šolske skupnosti, Alešu Kolšku   ter tehničnemu osebju. 
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Ekskurzija v Celje – Jure Štokovnik 

 

26. 4. 2017  smo se z učenci 5. a in 5. b razreda odpravili v Celje. Najprej smo se sprehodili po 

starem mestnem jedru, kjer smo si ogledali pomembne stavbe in spomenike, ki pričajo o  zgodovini 

mesta.  Zatem  

smo se odpravili do stare grofije in 

knežjega dvorca, ki nudi domovanje 

Pokrajinskemu muzeju Celje. S 

kustosom smo se sprehodili med 

zbirkami in zavrteli kolo časa v različna 

zgodovinska obdobja. Zelo zanimiv je bil 

ogled Celjskega stropa ter ostanki 

rimskega mesta pod mestom. Imeli smo 

tudi srečo, da smo lahko opazovali 

arheologe pri njihovem delu. 

Ali veste, kateri del mesta je na 

razglednici iz leta 1924?  

    

 

 

 

Evropska vas  2017 – 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 

sodelujejo tako osnovne kot tudi srednje šole ter vrtci. 

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 26. april posvetili  Irski, kjer smo z učenci razredne stopnje in učenci šestih, 

sedmih ter osmih razredov izvedli kulturni dan. V uvodnem delu smo prisluhnili šolskemu radiu, ki 

nas je pod vodstvom Barbare Ojsteršek Bliznac v informativno-zabavnem prispevku popeljal na 

Irsko.   

Sledil je ogled različnih irsko obarvanih prispevkov, oddaj in 

risank. Osrednji del kulturnega dne so bile zanimive delavnice, 

skozi katere so učenci in učitelji  na inovativen način spoznavali  

»zeleno deželo«, deželo škratov in legend, morja, skalnatih 

pečin, arhitekturne dediščine, ovc, barov, piva in še bi lahko 

naštevali. 

Evropska vas bo 9. maja postavljena na celjskem Krekovem trgu, 

kjer bo na stojnicah in odru sodelovalo  preko 20 šol. Učenke 

tretjih razredov  nam z mentorico Milanko Kralj pripravljajo 

tradicionalni irski ples, s katerim se bo naša šola predstavila na 

zaključni prireditvi v Celju. 
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Zaključek projekta varno na kolesu – Vesna Kotnik  

 

Z regionalno prireditvijo 25. aprila 2017 se je za nas zaključil letošnji projekt Varno na kolesu. Na OŠ 

Polzela se je zbralo več kot 100 otrok iz savinjske in koroške regije. Med njimi smo bili tudi 

predstavniki 5. c razreda z učiteljico Vesno Kotnik.  

Program Varno na kolesu organizira družba Butan plin s podporo Javne agencije RS za varnost 

prometa, Kolesarske zveze Slovenije, podjetja Telekom Slovenija in družbe BTC. Slovenski 

osnovnošolci skozi tri sklope nalog spoznavajo in utrjujejo pravila, ki se jih morajo držati, ko 

samostojno vstopajo v promet, pa tudi lepote kolesarstva kot rekreativnega športa. Vseslovenski 

program, ki poteka že 5. leto zapored, je od leta 2012 do danes združil že več kot 10.000 mladih 

kolesarjev in kolesark iz več kot 250 različnih osnovnih šol, svojo misijo pa uspešno uresničuje tudi v 

letošnjem šolskem letu. 

Najprej smo si skupaj ogledali uradni program in podelitev nagrad, nazadnje pa smo se podali še 

na kolesarski poligon, ki ga je pripravila Agencija za varnost v prometu, in se pridružili 

predstavitvi Policije. 

Regijski zmagovalci, ki so letos zbrali največ točk, so naši sosošolci iz POŠ Nova Cerkev, ki so prejeli 

donacijo v višini 300 €. Drugouvrščena šola v regiji je OŠ Antona Aškerca Velenje, tretje mesto pa je 

zasedla OŠ Mislinja. Teja Korošec, Nika Krošelj in Tian Sivka pa so v imenu 5. c razreda prevzeli 

simbolične nagrade. 

Prispevke in izdelke, ki so jih učenci skozi celo leto pridno pripravljali, bodo na ogled na razstavi 

Varno na kolesu. Odprtje razstave bo v mestnem središču Ptuja 10. maja 2017. Nanje smo zelo 

ponosni, zato vas vabimo, da si vzamete čas za ogled. 

 

Državno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 

 

8. aprila letos  je v Mariboru na Fakulteti za matematiko in naravoslovje potekalo državno 

tekmovanje iz fizike.  

Tekmovanja so se udeležili: Andraž Hribernik in Urh Čeperlin iz 8. razreda   ter  Kamil Wahibi in 

Timotej Kroflič iz 9. razreda. 

Andraž Hribernik je osvojil zlato Stefanovo priznanje, Urh Čeperlin in Kamil Wahibi pa srebrno 

Stefanovo priznanje. 

Čestitamo. 

 

Naravoslovni dan – Polona Bastič 

 

26. 4. 2017 so učenci 9. razredov poglabljali svoje naravoslovno znanje na temo genetike. 

Naravoslovni dan je zajemal tri delavnice. V prvi so učenci spoznavali in reševali naloge z rodovniki 

ter tako utrjevali snov ki so jo osvajali pri urah biologije. V drugi so iz brokolija kot pravi raziskovalci 

v laboratoriju izolirali molekulo DNA. Tretja delavnica je bila namenjena dedovanju krvnih skupin in 

prvi pomoči ob zastoju srca. Da je bilo vse še bolj zanimivo in na trenutke napeto, smo v goste 

povabili poklicnega reševalca, g. Selimirja Ćopiča, ki nam je oživljanje nazorno prikazal s pomočjo 

lutke. Spoznali smo tudi delovanje defibrilatorja in ponovili, kaj narediti, ko se zgodi nesreča. Naučili 

smo se, da je pomembno, da ohranimo mirno kri, pokličemo 112 in pomagamo poškodovancu do 

prihoda reševalcev. 
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Dan odprtih vrat v 1. razredu -  Jelka Kralj  

  

V aprilu smo se prvošolci, učiteljice in starši razveselili skupnega popoldanskega druženja. Na 

začetku smo pripravili kratek program za starše, nato pa smo se razdelili po skupinah in v telovadnici 

preživeli športno popoldne.  Razveseljevala nas je igriva košarka, plezanje po plezalni steni, 

gimnastika in uvod v smučarske skoke. Otroci so aktivno sodelovali, starši pa so jih presenetili z 

raznimi sladkimi dobrotami. Skupaj smo preživeli lepo aktivno popoldne, starši pa so med seboj 

stkali nove vezi. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 

Vseslovenski projekt  Varno na kolesu - Petra Ofentavšek 

Učenci 5. razreda iz Nove Cerkve smo se na željo staršev prijavili na projekt , ki je potekal na 250. 

šolah po vsej Sloveniji. Sodelovali smo v treh sklopih, ki so bili zelo zahtevni, saj so morali  vsi učenci 

in starši sodelovati. Vključili smo tudi lokalno skupnost, ki se je tudi zelo dobro in aktivno odzvala na 

naše predloge. Poleg vsakega sklopa so bile še dodatne aktivnosti, ankete, veliko fotografiranja in 

dokumentiranja. Sklepna prireditev je bila na OŠ Polzela, kjer so nam pripravili lep program, ob 

odhodu tudi kolesarski poligon ter razgovor s policisti. 

Učenci 5. razreda naše podružnice smo 

postali regijski zmagovalci in se s tem uvrstili 

na sklepno prireditev v Ljubljano. Veselimo 

se zmage in seveda  držimo pesti še za 

prihodnje uspehe. 

 

 

 

 

 

 

Pomlad v učilnici - Ida Grobelnik 

Pomlad je tu. Vse brsti in zeleni. Tudi v učilnici 

smo si uredili živi kotiček. Imeli smo kar »malo 

porodnišnico«, ko so iz žabjega mresta lezli 

prikupni paglavci. Sedaj so naša velika in prijetna 

skrb. Hranimo jih, menjujemo vodo, ki jo 

prinašamo s potočka,  in seveda opazujemo 

njihovo rast in razvoj.  

V naravi smo nabrali vse potrebno za pletenje 

košaric. Izdelovanje ni bilo ravno enostavno, a 

vztrajnost je bila poplačana. Odlično so nam 

uspele. 

 

Merkurjev natečaj – Jolanda Klauški 

V aprilu smo se prijavili na natečaj 

Zavihajmo rokave – za lepšo šolo, ki ga 

je organiziral  Merkur. 

Osredotočili smo se na ureditev visoke 

grede z zasaditvijo zelišč in medovitih 

rastlin. Bili smo izbrani in kmalu bo naša 

greda postavljena ter zasajena. Merkur 

nam je podaril vse potrebno v vrednosti  

200 evrov. 
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Pujski iz odpadne embalaže – Monika Dimec 

 

22. aprila smo praznovali svetovni dan Zemlje. Z učenci smo se spomnili na pomen ločenega zbiranja 

odpadkov in varovanja narave. Izdelali smo pujske iz odpadne embalaže, ki jih lahko uporabimo tudi 

kot hranilnike. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 

Poj z menoj - Klavdija Winder Pantner 

Tako kot vsako leto smo se s pevskim zborom POŠ Šmartno v Rožni dolini udeležili šolske prireditve 

Poj z menoj. Učenci naše šole smo se tudi letos pripravili na prireditev, ki z glasbo združuje učence 

centralne šole in vseh treh podružnic. Želeli smo povezati razigranost in ljubezen. Zato smo se 

odločili zapeti pesem o ljubezni Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi in Piko Nogavičko, kjer so naši 

učenci tudi zaplesali. Odzivi na naš nastop so bili zelo dobri, saj je osemnajst članska zasedba zares 

zapela zelo srčno in prepričljivo. Učenci so uživali in se družili s svojimi vrstniki.  

 

 
 

Evropska vas – Katja Zupančič 

Dežela mehkih trav in visokih klifov, morja, skrivnostnih vasi, gozdov … To je Irska, letošnja država 

naše šole v projektu Evropska vas. 

Z učenci smo odpotovali na ta prelep smaragdni otok in spoznali svetega  Patrika, pomen deteljice 

za Irsko, zastavo, himno, pokrajino, živali, gradove in še mnogo drugega. V ta namen smo imeli 26. 

aprila tehniški dan. Izdelovali smo deteljice, zastave, ovčke in slikali svetega Patrika. V podaljšanem 

bivanju smo si ogledali nekaj irskih risank, barvali pobarvanke o Irski in ustvarjali deteljice.  

Spoznali smo, da je Irska čudovita dežela mnogih skrivnosti. 
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Planinski pohod – Natalija Mažič 

Učenci planinskega krožka smo v soboto, 22. 4. 2017, odšli na pohod na Stolpnik. Pohod smo začeli v 

Črešnjicah, od koder smo se odpravili v hrib. Na poti smo občudovali gozd, kjer raste ogromno 

čemaža. Na vrhu smo se povzpeli na razgledni stolp, od koder smo občudovali bližnje in daljne griče 

ter hribe. Čudovit razgled nam je 

povrnil trud za vso hojo. Prebrali 

smo legendo o Konjiški gori in 

zmaju, ki spi pod njo. Malce utrujeni, 

a polni dobrih vtisov smo se vrnili 

nazaj. 

 

 

 

 

 

 

Športni dan – Natalija Mažič 

V zadnjem tednu pred prvomajskimi prazniki so na centralni šoli organizirali športni dan za vse 

podružnične šole. Namen športnega dne je bil izmeriti vse rezultate, ki so potrebni za športnovzgojni 

karton. Po vrniti v Šmartno pa nam je ostalo še nekaj časa za igro na igrišču.  

 

 

 

Tek v Socki – Natalija Mažič 

V nedeljo, 2. aprila, so se naši učenci 

udeležili teka v Socki, ki ga je 

organiziralo ŠD Socka. Tekli so 

štafeto v trojkah. Punce so dosegle 

odlično 2. mesto. Tudi fantje so 

dokazali, da so vztrajni in so dosegli 

dobre rezultate. Vsem iskreno 

čestitamo! 

 

 

 

Zbirali smo plastenke – Natalija Mažič 

V mesecu aprilu se je tudi OŠ Vojnik priključila vseslovenskemu okoljsko – humanitarnemu projektu 

Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara  plastenka za nov inkubator. V šolo smo prinašali plastenke, ki jih lahko 

ponovno uporabijo.  Zabojnik pred šolo, velike škatle na razredni in predmetni stopnji ter vseh treh 

podružnicah so čakali, da se napolnijo do svetovnega dneva Zemlje. V letošnjem letu je bil odziv 

učencev zelo velik. Na ta način smo pokazali, da nam je mar za okolje. Z zbranimi plastenkami pa 

smo pomagali tudi pri nakupu tople posteljice za novorojenčke. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA   

       

Državno prvenstvo v gorskih tekih – Maja Drobnič 

Grosek 

 

2. 4. 2017  je v Socki potekal Tek trojk, ki ga je 
organiziralo ŠD Socka. Na tem tekmovanju so 
sodelovali tudi učenci naše podružnice. Učenci so 
tekmovali v ekipah po trije in se zelo dobro uvrstili. 
Bili smo tudi najglasnejši navijači, saj smo glasno 
spodbujali prav vse tekmovalce.  Tudi  najmlajši 
udeleženci, so za darilo ŠD Socka prejeli majico. Po 
razglasitvi uradnih rezultatov je sledilo še obvezno 
fotografiranje in druženje. 
 

Obiskali smo Vivapen in Dinos – Maja Kovačič 
 
5. 4. 2017 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. 

        
 
 
Tekmovanje Cici vesela šola – Maja Kovačič 
 
Učenci od 1. do 4. razreda na naši šoli že tradicionalno sodelujejo na tekmovanju Cici vesela šola. 
Tekmovanja se udeležijo prav vsi in ob reševanju zabavnih ter poučnih nalog resnično uživajo. Ob 
koncu šolskega leta pa prejmejo še posebno priznanje. 
 

Testiranje učencev –– Maja Kovačič 
 
Učenci naše podružnice smo se odpravili na centralno šolo v Vojnik, kjer smo imeli pripravljene že 
vse rekvizite za izvedbo športnovzgojnega kartona. Razdelili smo se v skupine in ob pomoči učiteljev 
športne vzgoje ter starejših učencev je delo potekalo hitro in dinamično. Uživali smo v veliki 
telovadnici in na travnatih igriščih matične šole.  
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Planinski pohod – Suzana Jelenski Napotnik 

 

V soboto, 1. aprila 2017, smo se s planinci odpravili na prvi planinski pohod. Naš cilj je bila Mrzlica, ki 

leži na nadmorski višini 1122 m. Pot smo začeli na Podmeji pri lovskem domu. Skozi gozd, čez 

travnike in delno po cesti smo se vztrajno vzpenjali do vrha Mrzlice, od koder smo imeli razgled vse 

do Triglava. Na poti smo odkrili tudi Branetovo planinsko - gozdarsko zavetišče in skrivnostni ključ. 

Uživali smo v toplem in sončnem vremenu, v čudovitem razgledu na Savinjsko dolino, Zagorje, 

Hrastnik in Trbovlje.  

 

 
 

Revija pevskih zborov – Suzana Jelenski Napotnik 

25. 4. 2017 smo z zborčkom naše podružnice nastopili na reviji pevskih zborov OŠ Vojnik, ki je že 

tradicionalno v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  Pevci so odlično in z veseljem  odpeli pesmice, 

še posebej so bili navdušeni nad dvema skupnima pesmima, kjer smo združili svoje glasove prav vsi 

sodelujoči. Vsi si želimo, da bi nas pesem družila še naprej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 

102



 

 

  

103



 

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

Zaključili smo še eno uspešno šolsko leto. 
Upamo, da ste zadovoljni s svojimi rezultati in s svojim delom. Mi smo.  
 
B. Frankl je zapisal: »Ni pomembno, kaj od življenja pričakujemo, ampak kaj vanj 
prispevamo.« 
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. Ob morju, v planinah ali senci na domačem vrtu pa naj vam družbo dela  tudi 
kakšna dobra knjiga. 

 
 

Planinski pohod – Polona Ahtik 
V soboto, 13. 5. 2017, smo se planinci OŠ Vojnik s svojimi mentorji odpravili še na zadnji planinski 
pohod v tem šolskem letu, in sicer na dvodnevni pohod na Pohorje. Vsi nestrpni smo se v soboto 
zbrali na parkirišču pred šolo in se nato z avtobusom odpeljali do Rogle. Kot smo že navajeni, je na 
vrhu precej pihalo, zato smo se kar hitro odpravili na pot proti Lovrenškim jezerom. V zavetju gozda je 
veter pojenjal in pot je postala prav prijetna. Na Lovrenških jezerih smo komaj čakali, da smo odprli 
nahrbtnike in pokukali. kaj so nam pripravile mame. Sonček nas je že prav prijetno božal. Tudi malica 
se je prav prilegla. Nato smo pot nadaljevali proti Ribniški koči. Malce so nas skrbeli oblaki nad nami 
in res nas je malo pred Ribniško kočo zmočilo. Na koči smo se razdelili po sobah, se preobleki in si 
privoščili sladek prigrizek. Prav teknil je. Ob igri je čas do večerje hitro minil. Oskrbnica nam je 
postregla z zelo okusnimi testeninami in naši trebuščki so bili prav zadovoljni. Tuširanje in zaslužen 
spanec sta bila dobrodošla. Zjutraj smo se po obilnem zajtrku odpravili na Grmovškov dom na Kopah. 
Pot ni bila težka. Na začetku je sonce prav prijazno sijalo, žal pa so ga kmalu zatem, ko smo prispeli na 
Kope, prekrili težki oblaki in začela je padati toča. Zaradi slabega vremena smo morali naš pohod 
malce skrajšati, a je bilo kljub vsemu hoje dovolj.  Veseli smo bili, da so nas po končanem pohodu 
pred šolo čakali starši. Z navdušenjem smo jim pripovedovali o lepih dogodivščinah, ki smo jih doživeli 
v teh dveh dneh. 
 
                                                                                    
Roditeljski sestanek za starše učencev šolskih novincev – Nina Smerke 
V ponedeljek, 29. 5. 2017, je na OŠ Vojnik potekal roditeljski sestanek za starše šolskih novincev v 
šolskem letu 2017/18. Gospa Olga Kovač, ravnateljica šole, je v uvodnem nagovoru starše pozdravila 
in jim na kratko predstavila šolo ter učiteljice 1. razredov. Gospa Simone Golež, vzgojiteljica, je 
predstavila organizacijo oddelkov podaljšanega bivanja ter cilje OPB. Šolska svetovalna delavka, ga. 
Nina Smerke, je staršem podala informacije o pomoči staršem preko Šolskega sklada in namenila 
nekaj besed pripravi otroka na šolo. Ga. Mojca Buršič, učiteljica angleščine v prvi triadi, je skupaj z 
otroki pripravila kratko aktivnost, ki jo izvajajo pri neobveznem izbirnem predmetu angleščina. Vodja 
šolske prehrane na šoli je predstavila šolsko prehrano, gospa Nataša Čerenak pa je starše seznanila z 
organizacijo šolskih prevozov. Zaključni del sestanka je potekal ločeno za podružnične osnovne šole in 
matično šolo, kjer so učiteljice starše seznanile o podrobnostih dela v prvem razredu. 
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Matematična tekmovanja – Vilma Ošlak 
V tem šolskem letu sta Jakob Ban in Kamil Wahibi iz 9. razreda  dosegla diamantnega kenguruja, saj 
sta vsa leta osnovnošolskega izobraževanja osvojila vsaj bronasto priznanje pri tekmovanju iz 
matematike. Za doseženo priznanje iskrene čestitke ter veliko uspehov pri nadaljnjem izobraževanju. 
 
Prometni poligon na Ljubečni - Jure  Štokovnik  
V četrtek, 25. 5. 2017, so se učenci petega razreda v spremstvu mentorjev  odpravili na prometni 
poligon na Ljubečni.  Na prometnih površinah so si s kolesom  nabirali pomembne izkušnje, ki  jih 
bodo potrebovali  v realnih prometnih situacijah.  
Vsi udeleženci so delo na poligonu opravili uspešno in brez nezgod, znanje pa kasneje unovčili  pri 
opravljanju praktičnega dela kolesarskega  izpita na ulicah v domačem kraju. 
 
51. srečanje mladih raziskovalcev - Jure  Štokovnik 
Mladi raziskovalci naše šole so se uvrstili v 2. krog na 51. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je 
potekalo v ponedeljek, 15. 5. 2017, v Murski Soboti, in dosegli lep uspeh. 
Zlato priznanje je prejela učenka Nuša Gobec, ki je suvereno predstavila svojo raziskovalno nalogo z 
naslovom Povej brez besed - analiza poznavanja nebesednega komuniciranja v OŠ Vojnik. Njena 
mentorica je bila ga. Simona Šarlah. 
Srebrno priznanje sta dosegla Jakob Ban in Kamil Wahibi, ki sta pod mentorstvom ge. Polone Bastič  
raziskovala in izdelala nalogo Nakup letalskih kart preko spleta. 
Z bronastim priznanjem sta njihov dosežek  v prvem krogu srečanja dopolnili Saša Špegelj in Ana 
Vranc z raziskovalno nalogo Kolesarske steze v občini Vojnik. Njuni mentorici sta bili gospe Vilma 
Ošlak in Barbara Smrečnik Špegelj. 

Roditeljski sestanek za 8. razrede – Amalija Kožuh 

V torek, 23. 5. 2017, je ob 17. uri v jedilnici OŠ Vojnik potekal skupni roditeljski sestanek za starše 
osmošolcev. 
Najprej je gospa Amalija Kožuh staršem na kratko predstavila program ekskurzije na Gorenjsko. 
Povedala je tudi, da bodo učenci zjutraj za na pot dobili šolsko malico, na osnovni šoli v Radovljici pa 
bodo imeli kosilo. Povedala je še, da učenci s sabo ne smejo imeti sladkarij, slanih prigrizkov in 
energijskih napitkov, naj pa imajo s seboj še  vodo ali sadje. Poudarila je, da je za uspešno izvedeno 
ekskurzijo potrebno, da učenci upoštevajo vsa pravila vedenja na ekskurziji, ki so zapisana na 
obvestilu za ekskurzijo. 
V nadaljevanju sestanka je spregovorila nekaj besed gospa Polona Bastič, ki je staršem dejala, da je 
bila šola v tem šolskem letu vključena v projekt Uživajmo v zdravju, ki je bil podprt z evropskimi 
sredstvi. Nato je besedo predala gospe Barbari Ramšak s Centra za krepitev zdravja, ki je starše 
opozorila na nekaj ključnih problemov, ki se pojavljajo pri mladostnikih (pijejo veliko sladkanih pijač,  
ne jejo dovolj zelenjave, se premalo gibljejo). Predstavila jim je prehransko piramido in jo  skupaj s 
starši pokomentirala. Predstavila je tudi slabosti energijskih napitkov. Seznanila jih je z aplikacijo VEŠ 
KAJ JEŠ in jo priporočila za uporabo. Starši so opozorili  še na druge težave (kako izbrati zdrava živila v 
trgovinah, zlasti sadje, ki je skoraj vso  škropljeno; mladi  pogosto sledijo trendom  in reklamam 
nezdrave prehrane ipd.). Na koncu je gospa Ramšak poudarila, da morajo biti starši vztrajni pri 
ponujanju zelenjave in sadja svojim otrokom ter jim pomagati tudi z lastnim zgledom. 
Po sestanku so sledili še individualni razgovori v matičnih učilnicah posameznega osmega razreda. 
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Sprehod po panonski Sloveniji – Vesna Kotnik 
 
V torek, 23. 5. 2017, smo se petošolci OŠ Vojnik z 
učenci podružnic Šmartno v Rožni dolini in Nove 
Cerkve potepali po panonski Sloveniji. 
Pot nas je najprej popejala v Razkrižje, kjer smo 
stopili skozi čas v prazgodovino in si ogledali 
vsakdan pračloveka. Izlet smo nadaljevali v 
Gorišnici, pri Dominikovi domačiji, ki je tipičen 
primer obpanonske hiše z gospodarskimi poslopji. 
Po kratkem postanku na OŠ Gorišnica, kjer smo se 
okrepčali, smo pot nadaljevali na Ptujskem gradu. 
Tam smo si ogledali stalne muzejske zbirke. Za konec pa so nas vodniki popeljali še po srednjeveškem 
mestnem jedru Ptuja. 
Izlet smo prijetno utrujeni in polni novih doživetij zaključili v poznih popoldanskih urah.  
 
Gostovanje čeških zborov v Vojniku - Emilija Kladnik Sorčan 
Med 1. in 4. junijem so našo šolo zopet obiskali prijatelji s Češke - otroška pevska zbora Slavíček iz 
Jirkova in  Hlásek iz Chomutova. Ker letos mineva dvajset let našega poznanstva in sodelovanja, smo 
ob tej priložnosti izdali bilten, ki na kratko povzema namen, vtise in kronologijo naših srečanj. Tudi 
koncert "Ahoj, zapoj z menoj", ki smo ga izvedli v petek, 2. 6., v vojniškem kulturnem domu, je 
izzvenel v luči obletnice. Vsi trije zbori so se predstavili s pestrim naborom skladb, posebej pa je 
zapela tudi komorna zasedba nekdanjih pevk s Češke. Na koncu smo se združili pri tradicionalnem 
skupnem petju s slovenskimi in češkimi narodnimi pesmicami. Program je povezovala ga.Rozmari 
Petek, na koncertu pa so bili z nami poleg vodstva šole tudi župan g.Branko Petre ter nekdanja 
ravnateljica ga.Majda Rojc in nekdanji župan g.Beno Podergajs. Naša ravnateljica ga.Olga Kovač se je 
vsem, ki so prispevali k temu dolgoletnemu sodelovanju, posebej zahvalila. Z gosti sta prišli tudi 
dolgoletni zborovodkinji Liana Jichová in Eva Steinbachová ter korepetitorki Hana Malá in Hana 
Jichová.  

 
Preostale dneve so gostje preživeli v družinah 
naših pevcev, potovali na morje, si ogledali 
Postojnsko jamo ter se družili na skupnem pikniku. 
Slovo je bilo kot vedno ganljivo in v upanju, da se 
bo sodelovanje nadaljevalo.  
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Nastop na medobčinski reviji - Emilija Kladnik Sorčan 
V Celjskem domu je 10. 5. 2017 potekala vsakoletna revija Pesemca, kjer se predstavijo zbori 
osnovnih in srednjih šol iz Celja in okolice. Naš mladinski zbor  je ob klavirski spremljavi g. Simona 
Jagra uspešno nastopil s tremi skladbami. Strokovna spremljevalka je nastop in izbor skladb pohvalila.  
 
Zaključne ekskurzije na razredni stopnji – Mateja Fidler 
Tudi v tem šolskem letu smo v mesecu maju imeli zaključne poučne ekskurzije, ki jih nestrpno 
pričakujemo. 
Učenci drugih razredov so se letos podali na vzhodni konec Slovenije . Obiskali so Vulkanijo in grad 
Grad. Na zanimiv način so spoznavali središče Zemlje in uživali v delavnicah na gradu. 
Središče Slovenije, Vaško situlo in življenje pastirjev pa so spoznali tretješolci. Skozi pripoved in petje 
so bile dogodivščine med pastirji še prijetnejše. 
Šolski muzej in Hiša eksperimentov je bila cilj četrtošolcev. Ogledali pa so si tudi središče Ljubljane in 
uživali v živalskem vrtu. 
V vzhodni del Slovenije pa so se podali tudi naši petošolci. V Razkrižju so si ogledali prazgodovinsko 
vas. Na Ptujskem gradu pa so se seznanili z življenjem v preteklosti. 
Naši prvošolci pa se bodo na ekskurzijo podali šele v sredini junija. Pot jih bo peljala na Gorenjsko, 
kjer bodo spoznali vragolije Kekca in njegovih prijateljev. Verjetno jih bo med potjo presenetil tudi 
Bedanec. Več o izletu nam bodo razkrili, ko se bodo vrnili.   
 
 

Tehniški dan za učence osmih razredov – Vilma Ošlak 
 
V torek, 6. junija, smo za učence osmih razredov izpeljali tehniški 
dan na temo kovine. Tehniški dan je potekal na Šolskem centru 
Celje, kjer so profesorji te šole za naše učence pripravili delavnice. 
Pokazali so jim postopek rezkanja na rezkalnem stroju, kjer so si 
izreskali kocko v kocki, izdelali so si skirco ter piščalko, prav tako so 
spoznali in si ogledali CNC stroje in izdelavo igralne kocke. Ta dan so 
lahko tudi risali z računalniškim programom, si izdelali zidno polico 
za rože s postopkom točkovnega varjenja, upogibanja in barvanja. 
 

Naši učenci so v večini uživali pri delu, saj so imeli možnost uporabljanja novih strojev za obdelavo 
kovin, ki jih na naši šoli nimamo. 
 
 
Uvajalne urice za bodoče prvošolce – Anka Krajnc 
Tudi letos smo v mesecu juniju medse povabili bodoče prvošolčke, jih sprejeli v avli razredne stopnje, 
kjer smo skupaj zapeli uvodno pesem, nato pa v dveh skupinah stopili v prva razreda, kjer so nas 
pričakali prvošolci. Pomerili smo stolčke in pregledali najljubše izbrane zvezke. Prvošolci so se 
poslovili, mi pa smo s spretnimi prstki ustvarili gosenico, ki se bo čez poletje zabubila. Meseca 
septembra, ko se bo razvila v prelepega metulja, pa bo poletel iz vrtca v našo šolo. Bodoče prvošolčke 
smo presenetili še z malice. Nato smo  jim zaželeli prijetne počitnice. 
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Plesna produkcija – Mateja Fidler   
Ob zaključku šolskega leta je v navadi, da se nam predstavijo tudi  učenci plesnega krožka. Sredino 
popoldne so nam popestrili plesalci od 1. do 5. razreda in folkloristi. Z otroškimi plesnimi igrami so 
nas razveselili najmlajši. Zvoki harmonike in člani folklorne skupine pa so nas v mislih ponesli   kar na 
plesišče. Petošolci so nas popeljali v bolj moderne ritme.  
Vsekakor pa smo se strinjali z zadnjim plesom, ki je nosil naslov Mi gremo pa na morje. Ne gremo še 
kar, ga pa željno pričakujemo. 
Hvala plesalcem in mentorici  gospe Milanki Kralj za prijetno in razgibano urico druženja.   
 
 
 
Zborovski  BUM 2017 - Emilija Kladnik Sorčan 
 Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik se je 13. 6. 
udeležil množičnega srečanja slovenskih šolskih 
zborov Zborovski BUM 2017, ki je potekal na 
stadionu Ljudski vrt v Mariboru. Ob spremljavi 
orkestra in solistov mariborske Opere so izvedli 
koncert opernih melodij. Prisostvoval je tudi 
častni pokrovitelj dogodka predsednik RS Borut 
Pahor. Naši pevci so v Maribor potovali z vlakom 
in to je bilo tudi zadnje doživetje v letošnjem, 
pevsko zelo pestrem šolskem letu. 
 
Tehniški dan v 6. razredu – Vilma Ošlak 
Šestošolci so imeli četrti tehniški dan v torek, 20. 6. 2017. Ta dan so skupaj z učitelji tehnike prvi dve 
šolski uri ponovili nekaj o vrstah lesa, njihovih lastnostih, uporabi, polizdelkih in predelavi lesa. 
Po malici so se zbrali v telovadnici, kjer jih je pričakala Joškova banda, jim nekaj zaigrala, gospod Žlaus  
pa jim je povedal nekaj o ljudski glasbi in inštrumentih, na katere igrajo. V naslednji uri so se učenci 
razdelili na štiri skupine. Nekaj učencev je odšlo v glasbeno učilnico z gospo Emilijo Kladnik Sorčan, 
kjer so peli, nekaj v učilnico za tehniko z gospodom Dušanom Žgajnerjem in gospo Petro Strnad, kjer 
so izdelovali inštrumente, nekaj jih je odšlo poleg gospe Metke Klinc in gospe Vilme Ošlak v 
računalniško učilnico, kjer so raziskovali o ljudskih glasbilih, nekaj pa jih je ostalo v telovadnici in so 
poskusili zaigrati na inštrumente, ki jih je imela Joškova banda ta dan s sabo. 
 Zadnjo šolsko uro so se zopet vsi zbrali v telovadnici, kjer so skupaj zapeli in zaigrali ter se poveselili. 
 
Poletna šola v naravi – Polona Ahtik 
V začetku meseca junija smo učitelji in naši petošolci preživeli pet krasnih dni v poletni šoli v naravi na 
Debelem rtiču. V osrčju prekrasnega zdraviliškega kompleksa so bile otrokom poleg plavanja in drugih 
vodnih aktivnosti ponujene različne zanimive dejavnosti, ki so obogatile njihov vsakdan. V prav 
posebnem spominu pa jim je ostal izlet s turistično ladjo ob naši obali z Debelega rtiča v Piran. 
Pet dni je minilo kot bi mignil, ostalo pa je veliko lepih spominov na dni, ki smo jih preživeli skupaj. 
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Ekskurzija v 1. razredu – Anka Krajnc 
 
Težko pričakovana Kekčeva dežela nas je pričakala v vsej lepoti z nekaterimi pravljičnimi junaki, in 
sicer Mojco, Kekcem, Brincljem, Bedancem in Pehto, ki nas je pogostila s svojim zeliščnim čajem in 
domačim pecivom.  
Kekec je priklical dobro voljo z besedami in s pesmijo, učenci pa skrbno čuvajo skrivnost, ki je ne 
smejo izdati. 
Ob jezeru Jasna smo namočili noge, se ohladili, pomalicali in se igrali. Prijetno vzdušje se je 
nadaljevalo tudi na avtobusu do doma, saj so pogumni učenci prepevali njim ljube pesmi, 
najpogosteje pa seveda Kekčevo. Nasmejani, malce utrujeni in z lepimi vtisi smo se vrnili domov, kjer 
so učence pričakali njihovi starši. 
 

 
 
 
BLAZNO RESNO O ŠOLI NA VALETI - Marjana Rojc 
 
Vojnik, 14. 6. 2017 – Tudi letošnji devetošolci so svojo osnovnošolsko pot sklenili z valeto. Ta je letos 
slonela na literarni osnovi, na knjigi Dese Muck Blazno resno o šoli. S pomočjo blazno resnih, če 
verjamete, vrstic o šolskem življenju nas je dvainsedemdeset učencev popeljalo od prvega do 
zadnjega šolskega dneva. Ob tem so nizali utrinke iz svojih osnovnošolskih dogodivščin in uspehov, 
program popestrili z glasbenimi točkami ter predstavitvami posameznih oddelkov. Najbolj uspešni so 
za svoje dosežke prejeli priznanja, ki jih je podelila gospa ravnateljica Olga Kovač, pa tudi posebna 
priznanja gospoda župana Branka Petreta. Devetošolci so valeto začeli in sklenili s plesom. Slednjega 
so odplesali s svojimi starši. Verjamemo, da so osnovno šolo zaključili z lepimi vtisi in še lepšimi 
spomini, in jim želimo uspešno pot izobraževanja tudi še naprej. 
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Brihtne glav'ce - Valerija Jakop 
 
Že nekaj let na naši šoli v okviru programa Delo z nadarjenimi učenci organiziramo tabor »Brihtne 
glav'ce.« Tabor je nagrada učencem, ki med šolskim letom aktivno sodelujejo na različnih prireditvah, 
delavnicah, tekmovanjih, natečajih in tako osebno rastejo, hkrati pa prispevajo k ugledu in uspešnosti 
šole.  
 
Tudi letos je bil tabor dvodnevni.  

V sredo, 21. junija, smo v popoldanskem času 
učencem pripravili »tris« dejavnosti s področij 
športa, umetnosti in čuječnosti. Pri športnih 
aktivnostih, ki so bile izvedene pod okriljem 
Športnega društva Svizec, so se učenci preizkusili 
v različnih disciplinah; najprej v igrah z nekoč 
nepogrešljivim športnim pripomočkom, a danes 
že skoraj pozabljenim - frizbijem. Noro so uživali! 
Svoje motorične spretnosti, ravnotežje  
 

in koordinacijo so nato preizkusili s številnimi 
cirkuškimi rekviziti. Nova in nadvse zabavna 
izkušnja, nekateri so presenetili celo sami sebe. 
Na šolski zelenici so preverili še natančnost 
ciljanja v tarčo z lokom in oblikovali mega milne 
mehurčke. Res je bilo mega! 
 
 
 
 

Mlajše »brihtne glav'ce« so po sadnem 
odmoru ustvarjale z mikano volno - 
tehnika polstenje/filcanje volne v 
Kamrici. Ponudili so jim tudi 
posamezne, že uporabljene kose (les, 
kovina, papir), ki so pod spretnimi prsti 
in z dodatkom barv dobili novo, 
unikatno in predvsem uporabno 
podobo. Starejše »brihtne glav'ce« so 
medtem likovno ustvarjale z 
akademsko slikarko. Različne 
kompozicije so s čopiči in z akvarelom 
prenašali na platna in nastale so 

edinstvene umetnine.  
 
 
Šolska kuhinja je pripravila zelo okusno in zdravo večerjo. Za prste oblizniti! 
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Za umirjen zaključek dneva in poglobljeno doživljanje samega sebe je poskrbela delavnica čuječnost. 
Učenci so se učili svojo pozornost usmeriti na trenutno izkušnjo v danem trenutku ter se v njem 
zavedati svojih misli, telesnih občutij in zunanjega dogajanja. Na najdaljšo noč v letu so ob ptičjem 
žvrgolenju izvedli vaje čuječega dihanja, čuječega opazovanja, čuječega poslušanja in vajo okušanja z 
rozino.  
Šolske učilnice so za eno noč dobile podobo skupnih spalnic. V spanje in sladke sanje so jih ponesle 
družabne miselne in strateške igre, podoživljanje dneva, filmski navdušenci pa so dan zaključili v 
šolskem kinu. 

Drugi dan, v četrtek, 22. junija, so učenci 
preživeli v Doživljajskem parku Vulkanija pri 
Gradu na Goričkem. Doživeli so potovanje 
skozi lavino cev v globino goričkega vulkana, 
potovanje skozi zgodovino vesolja in Zemlje s 
pomočjo 4D-stereoskopske tehnike ter 
potovanje po geoloških značilnostih. S 
turističnim vlakom Oli so se zapeljali skozi 
vulkansko pokrajino do kamnoloma 
bazaltnega tufa, kjer so iskali vulkansko 
kamnino in mineral olivin ter se po 
panoramski poti vrnili nazaj do Vulkanije.  

Po obilnem kosilu na OŠ Grad, ki je bilo kot naročeno po željah učencev, s sladolednim desertom 
seveda, so se polni novih vtisov in doživetij odpravili domov. 

Doživljaje tabora najboljše predstavijo misli učencev:  

 "Bilo je zabavno in zanimivo, spoznal sem nove športe in tehnike umirjanja." (T. K.) 

 "Dobila sem nove izkušnje." (S. Š.) 

 "Zdelo se mi je zelo zanimivo, saj takšnih tem nisem vajena početi v svojem vsakdanu." (N. G.) 

 »Najbolj všeč mi je bila delavnica s cirkuškimi rekviziti in čuječnost, saj sem le-to že doživel in 
to ponoviti je bilo res doživetje.« (J. K.) 
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 » Izvedel sem veliko novega. Najbolj mi je bila všeč čuječnost, saj sem to počel prvič.« (U. Č.) 

 »Posebej všeč mi je bila čuječnost pri gospe Mojci in športne igre pri gospodu Berku. Najbolj pa 
likovna delavnica in seveda malica in večerja. Posebej lepo je bilo v Vulkaniji in na panoramski 
vožnji z vlakom.« (N. A.) 

 »Zelo je bilo super, da smo se lahko sprostili in živeli v tem trenutku. Super, da smo spoznali 
nove športne rekvizite in si izdelali »piling«. Ni nujno, da je hrana tako »zdrava«, da bomo 
»nasiteni«. Super nova izkušnja v Vulkaniji in pridobitev znanja.« (P. B.) 

 »Naučil sem se nekaj novega, bilo je poučno.« (N. K.) 

 »Bilo je zabavno. Morali smo bili 45 minut v tišini.« (M. P.) 

 »Prvi dan je bilo zanimivo, naučil sem se novih stvari, kot so umirjanje, izdelati milo z volno. 
Dan je hitro minil. Drugi dan je bilo odlično in zabavno,  še več takih dni.« (J. J.) 

 »Bilo mi je zelo všeč, najbolj, ko smo bili na delavnici čuječnost. Zanimiva je bila predstavitev 
nastanka Zemlje in vesolja v 4D.« (E. K.) 

 »Bilo je lepo in fajn. Upam, da se še kdaj utaborim tabora.« (D. L.) 

 »Super, odlično, zelo zanimivo in nekaj novega.« (A. B.) 

Iskrena hvala vsem izvajalcem in 
sooblikovalcem delavnic: g. Mateju Berku 
(ŠD Svizec), ge. Nataši Kveder (Kamrica), 
ge. Lidiji Eler Jazbinšek, ge. dr. Mojci Kralj, 
ge. Suzani Švent, ge. Poloni Sevšek, ge. 
Manci Potušek ter Šolskemu skladu OŠ 
Vojnik. 

 

Valerija Jakop, Urška Jurčenko Kovač, Nina 
Smerke (organizatorice tabora) 
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Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 
 
Za nami je zadnja zbiralna akcija odpadnega papirja, ki je potekala 31. 5. 2017.  Skupaj smo zbrali  
3121 kg.  
Vsem učencem, staršem in delavcem šole se zahvaljujemo za zbran papir.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
Ekurzija v panonski del  Slovenije – Klavdija Winder Pantner 
V torek, 23. maja 2017, smo se učenci petega in četrtega razreda odpravili na končno ekskurzijo v 
panonsko Slovenijo. Najprej smo se z avtobusom odpeljali proti Razkrižju pri Ljutomeru, v 
prazgodovinsko vas, kjer smo videli, kako je živel človek pred petsto tisoč leti, kaj je jedel in kako se je 
preživljal. Jedli smo kruh, ki je bil pečen brez kvasa,  in ribo brez soli ter ulovljeno in pečeno na 
prazgodovinski način. Pot smo nadaljevali do Gorišnice. Obiskali smo tipično panonsko hišo. Učenci 
petega razreda smo bili osupli nad hišo, saj je ta hiša predstavljena tudi v naših učbenikih. Ogledali 
smo si stanovanjski in gospodarski del hiše, staro  posode iz gline ali lesa.  Ker smo bili že pošteno 
lačni, smo odšli na kosilo na OŠ Gorišnica. Nato smo se ustavili še na Ptuju, najstarejšem mestu, kjer 
smo si ogledali grad in se sprehodili po starih grajskih prostorih, si ogledali muzejske zbirke ter slišali 
veliko starih legend. Lahko smo si kupili tudi spominek. Z gradu smo se odpravili še na ogled 
srednjeveškega mesta Ptuj in si ogledali staro mestno jedro. Vodnik  nam je razložil zgodovino mesta 
Ptuj. Videli smo tudi znanega igralca iz serije Dragi sosedje, in sicer Nenada  Nešo Tokalića  in ga 
prosili za avtogram. Po končanem ogledu smo si privoščili sladoled.  
 

 
 
Obiskali smo Goričko - Klavdija Winder Pantner 
Vsako leto se z učenci veselimo zaključnega izleta. Letos smo se drugošolci odpravili v Vulkanijo na 
Goričko. Prav tako smo si ogledali grad Grad, ki velja za enega največjih gradov v Sloveniji.  
Zagotovo lahko potrdim, da je najbolj učence navdušila Vulkanija. Krtek Oli nas je popeljal skozi svoj 
podzemni svet in nam pokazal, kako delujejo vulkani in kako je nastalo vesolje. V sobi s 3D 
prezentacijo so se učenci skoraj dotaknili galaksij in skupaj z zvezdami odpotovali v daljno preteklost. 
Najbolj razburljiva je bila vožnja z Oli vlakom, ki je ponudila pravi adrenalinski spektakel. 
V drugem delu našega izleta smo si ogledali grad Grad, kjer nas je zmaj iz legende pospremil skozi čas 
in nam pomagal najti zlato krono.  Skozi čas in zanimive grajske igre nas je popeljala prijazna 
animatorka, ki nam je razkazala vse najbolj skrite kotičke gradu. Polni lepih vtisov smo se varno vrnili 
domov.  
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Mlad zeliščar, mlad čebelar – Klavdija Winder Pantner 
Na naši šoli smo v mesecu maju izvedli predstavitev dela 
čebelarja in zeliščarja. Učenci so spoznali, kako poteka 
delo čebelarja, kaj vse potrebuje za svoje delo in kako 
skrbi za čebele. Povedal nam je, kako pridobimo med in 
kako čebele varujejo svoje družine. Čebele so zelo 
pomembne, zato jih moramo paziti in jim omogočiti 
pogoje za dobro življenje. 
 
Prav tako smo v istem dnevu spoznali delo zeliščarja, ki 
nam je pomagal pripraviti naravni zeliščni napitek. Prav 
tako smo skupaj poimenovali zelišča v zeliščnem vrtu in se 

sprehodili po domačem travniku. Bilo je zanimivo in poučno. 
 
Ekskurzija v  3. razredu - Natalija Mažič 
Tretješolci smo se v torek, 23. 5. 2017, odpeljali v 
Vače. To je v kraj, za katerega je večina otrok prvič 
slišala. Ponaša se s prelepo pokrajino in z bogato 
zgodovino. Prostrani travniki so ljudem v preteklosti 
omogočili, da so večinoma pasli. Pastirci so na svoji 
paši peli pesmi, se igrali pastirske igre in srečevali 
različne živali. Vse to smo tudi  mi tukaj doživeli. Prav 
tako pa smo izvedeli, zakaj je pomembna situla iz Vač. 
Na koncu  dneva smo še v središču Slovenije (GEOSS-
u) videli državne simbole in zapeli himno. Bilo je lepo 
in prijetno.  
        
 
 
Planinski pohod po obronkih Celja – Natalija Mažič 
Planinci smo se tokrat odpravili raziskovat našo bližnjo 
okolico. Ugotovili smo, da v resnici celjskih gričkov 
sploh ne poznamo. Iz mestnega parka smo se peš 

odpravili najprej na razgledno 
točko Miklavški hrib. Pogled je 
segal daleč, tako smo lahko 
poimenovali vsa hribovja v 
okolici. Nato smo se odpravili na 
Anski vrh, od tam pa na 
drevesno hišico. Zanimiva, šest 
metrov visoka hišica, je na nas 
naredila največji vtis. Uživali 
smo v lepem vremenu, 
zanimivih igralih ter nabiranju 

borovnic.    
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Planinski pohod na Blegoš  – Suzana Jelenski Napotnik 
Člani planinskega krožka POŠ Socka in Nova Cerkev smo se  maja v spremstvu vodnikov PD Vojnik 
odpravili na Blegoš. Na pohod smo povabili tudi starše, babice in dedke. Vzpon je trajal uro in pol, z 
vrha Blegoša pa se nam je odprl čudovit razgled na Kamniške Alpe, Karavanke in vse tja do Triglava. V 
krasnem vremenu je bil to čudovit izlet, druženje in povezovanje treh generacij. Mladi planinci se že 
veselimo našega naslednjega pohoda. 
 

 
 
 
Opazovanje rasti in razvoja žab – Suzana Jelenski Napotnik 
V oddelku podaljšanega bivanja smo šest tednov opazovali razvojne stopnje žab od mresta , ki je bil 
zajet v reki Hudinji ob očiščevalni akciji v kraju, pa do majhnih žabic.  Otroci so skrbeli in hranili 
paglavce, jim redno menjevali vodo in jih natančno opazovali. Sprotna opažanja so beležili na 
opazovalni list, ob tem pa še spoznavali značilnosti in vrste žab v Sloveniji ter drugod po svetu. Ob 
branju pravljice z naslovom Paglavec Kvako pa so nastala likovna dela, ki smo jih tudi razstavili. To je 
bila prava doživljajska šola in izkustveno učenje, ki ga otroci pomnijo vse življenje.  
Žabicam smo ob njihovem izpustu v mirnem predelu Hudinje zaželeli  varno in srečno žabje življenje. 
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Mednarodni projekt Daffodils and Tulips -  Suzana Jelenski Napotnik 
V oddelku podaljšanega bivanja smo se v tem šolskem letu pridružili mednarodnemu projektu, v 
okviru katerega smo na šolskem vrtu posadili čebulice narcis in tulipanov ter spremljali njihovo rast. 
Posadili smo jih v obliki srca, v sredini so bile posajene čebulice tulipanov, rob srca pa so bile narcise. 
S samo obliko zasaditve  sporočamo otrokom po svetu, da se imamo radi, da imamo radi naravo in 
vsa živa bitja v njej. V projekt je vključenih 14 različnih držav iz vsega sveta, narcise in tulipani pa po 
svetu cvetijo v različnih delih leta glede na podnebje in pogoje, ki jih imajo za svojo rast. Na našem 
vrtu so zacvetele narcise, tulipani pa ne, saj smo ugotovili, da smo imeli živalskega obiskovalca, ki so 
mu šle čebulice tulipanov v slast. Da je bil na obisku voluhar, so ugotovili otroci sami, ko so z motiko 
odkopali del vrta in našli ogromno luknjo. Zato smo naredili načrt, kako bomo naslednje leto zaščitili 
čebulice, da bomo lahko uživali ob pogledu na različne vrste in barve tulipanov. V mesecu maju, ko so 
narcise odcvetele, smo iz njihovih listov spletli kitke in jih povezali v obliko srca. V okviru projekta smo 
spremljali vreme, vremenske pojave, padavine, merili temperaturo zraka in zemlje ter ugotavljali, 
kdaj je podnebje ugodno za rast cvetlic. Ker imamo radi naravo, ker jo otroci čutijo, zaznavajo in z 
veseljem opazujejo, se bomo tudi v prihodnje vključevali v takšne in podobne projekte. 
 
Zaključek likovnega natečaja - Suzana Jelenski Napotnik 
V podaljšanem bivanju otroci radi ustvarjajo. Zaradi tega smo se odzvali na likovni natečaj, ki ga že 
vrsto let pripravlja Cinkarna Celje. Slikali smo na bombažne majčke  z barvami za tekstil. To je bilo za 
otroke nekaj novega.  Vsak je poslikal svojo majico, motive pa smo poslali na natečaj. Nanj je prispelo  
preko 1200 izdelkov iz osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Naše poslikave žal niso bile nagrajene, smo 
pa prejeli tolažilne nagrade. Na zaključku v Celju, v Osrednji knjižnici Celje, so nam pripravili lep 
sprejem, krajši kulturni program, razstavo nagrajenih poslikav, diaprojekcijo vseh prispelih izdelkov in 
bogato pogostitev. Tudi v bodoče bomo ustvarjali in naše izdelke pošiljali na različne likovne in 
literarne natečaje.  
  
Praznik čebel na vasi  – Suzana Jelenski Napotnik 
V nedeljo, 21. 5. 2017,  se je v Novi Cerkvi predstavilo Čebelarsko društvo Vojnik. Ob prazniku čebel 
smo pripravili tudi delavnice za otroke, kjer so lahko barvali, sestavljali ali izdelali različne izdelke.  
 
Sadili  smo rožice  – Maja Kovačič 
V četrtek, 4. 5. 2017, so nas obiskali člani TD Nova Cerkev, ga. Boža, ga. Zvezdana in g. Miha. S seboj 
so prinesli cvetlice, nekaj enoletnic, nekaj trajnic in nekaj zelišč. Otroci so si nato po skupinah izbrali, 
kaj bodo posadili. Otroci vrtca, 1. in 3. razreda so zasadili 
cvetlična korita, ki smo jih postavili na okenske police naše 
šole. Otroci 2. razreda so nekaj cvetlic posadili v skalnjak 
pred šolo in nekaj zelišč na zeliščni vrt. Četrto in petošolci pa 
so posadili celo drevo, in sicer lipo, ki nam bo dajala prijetno 
senco pred šolo.  Posejane rastline so otroci nato zalili in 
bodo za njih skrbeli skozi celo šolsko leto.  
Vse rastline nam je podarilo TD Nova Cerkev. Najlepša hvala 
vsem, ki ste pripomogli, da otroci spoznavajo cvetlice in  
zelišča, se naučijo njihovega pomena za ljudi in živali ter 
tega, da bodo znali poskrbeti, da bodo njihove rastlinice 
dobro uspevale.  
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Tekmovanje za čiste zobke – Lea Rezar 
Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci POŠ Socka sodelovali v projektu Zdravi in čisti zobki. Skozi 
celo šolsko leto je učence obiskovala zobna sestra, ki je pridno pregledovala zobke in jih tudi 
ocenjevala. Letošnji zmagovalci so bili učenci drugega razreda.  1. 6. 2017 odšli na podelitev nagrade v 
Cineplexx Celje. Za nagrado je vsak učenec dobil zobno ščetko, zobno kremo, priznanje in komplet 
flomastrov. Poleg tega pa so si najprej ogledali predstavo Avč, moj zob, ki so jo pripravili dijaki 
predšolske vzgoje v Celju. Nato je sledil še ogled filma Smrkci – skrita vas. Učenci so sklenili, da bodo 
za svoje zobke skrbeli tudi med počitnicami in prihodnje šolsko leto. 
 
 
 
Planinski izlet na Brnico – Suzana Jelenski Napotnik 
V soboto, 3. 6. 2017, smo se odpravili na zadnji 
planinski izlet v tem šolskem letu. S kombijem smo 
se pripeljali do Kasaz, od tam pa ob reki Savinji 
nadaljevali pot do visečega mosta. To je bilo 
doživetje! Prečkanje tega mosta je za nekatere 
pomenilo nekaj novega, saj se je ob naših korakih 
rahlo zibal. Pot nas je vodila ob vznožju travnika do 
gozdne poti, kjer pa so nas čakale naravne ovire. 
Dan prej je bilo neurje, ki je izruvalo nekaj dreves, ki 
so ležala preko poti. A to za pogumne planince ni 
predstavljalo nobenih ovir. Pot v gozdnem zavetju 
se je do planinskega doma na Brnici  počasi in rahlo 
vzpenjala.  Senčna pot nas je kmalu pripeljala na 
vrh, kjer je bilo veliko borovnic. Posladkali smo se z 
njimi in si jih nabrali nekaj tudi za domov.  Nato nas 
je pot popeljala tudi do prav posebne jase, kjer so 
označene energijske točke. Zanje vedo le domačini. 
Tukaj smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika in 
nadaljevali pot do planinskega doma na Brnici 
(457m), od koder je čudovit razgled. Prehodili smo 
10 km lahke in nezahtevne poti, ob zaključku pa se v 
Šempetru posladkali s sladoledom. 
 
 
 
Uvajalne urice za bodoče prvošolčke – Maja Kovačič 
Bodoče prvošolčke smo 13. junija povabili v šolo. Z učenci 1. razreda smo jih odšli iskat v skupino 
vrtca, dve učenki pa so pripeljali starši, nato pa smo se skupaj odpravili v šolo. Spoznavali smo se ob 
socialnih igrah, prebrali knjigo Mavrična ribica in ustvarjali. Veselili smo se njihovega prihoda v šolo, 
saj so že pravi korenjaki, ki komaj čakajo prvi šolski dan. 
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Folklora na vasi – Maja Kovačič 
Z učenci POŠ Socka smo se udeležili 
prireditve TD Nova Cerkev Folklora na 
vasi. Zapeli smo slovenske ljudske 
pesmi. Na flavtico sta nas spremljali 
dve učenki krožka Blok flavtice, in 
sicer Sara Selčan ter Lea Potočnik, na 
harmoniko pa je zaigral Jaka Božnik.  

 
 
Zmagali v zbiralni akciji odpadnega papirja – Maja Kovačič 
V tem šolskem letu smo zopet sodelovali v tradicionalnem zbiranju odpadnega papirja, ki ga je 
organiziralo podjetja Simbio. V tej akciji je letos sodelovalo 28 šol, 10 podružničnih šol, 4 srednje šole 
in 7 vrtcev. Vsi skupaj smo zbrali 650 ton odpadnega papirja. 
Na podružnični šoli v Socki smo papir pridno zbirali skozi celo šolsko leto tako učenci, učiteljice, starši 
in krajani Socke. S skupnimi močmi smo zbrali kar 257 kg odpadnega papirja na učenca šole in tako 
zmagali. Za nagrado je družba Simbio povabila 3 predstavnike učencev in mentorico na zaključno 
prireditev, ki je potekala na Mestni tržnici Celje. Tu nas je zabaval čarovnik Sam Sebastijan, prejeli 
smo bon za 150 €, pogostili pa so nas tudi s pico in sokom.  
Najlepša hvala vsem, ki nam pomagate pri zbiranju odpadnega papirja in podjetju Simbio za čudovito 
dopoldne in nagrado. Obljubimo, da se bomo še naprej trudili in skrbeli za okolje.  
 
 
Obisk petošolcev v Vojniku  – Sabina Javornik 
Tudi letos so se petošolci z veseljem odzvali povabilu in dan preživeli na matični šoli v Vojniku. Najprej 
jim je gospod  Aleš Kolšek razkazal šolo, jih seznanil z nekaterimi dogovori, ki veljajo na šoli, in jih 
predstavil nekatere učitelje in delavce šole. 
Po malici so se odpravili v medgeneracijski center Kamrica, kjer so se preizkusili v šivanju in si izdelali 
obesek za ključe. Po vrnitvi v šolo jih je v knjižnico povabila gospa knjižničarka, kjer so preživeli 
prijetno uro. 
V telovadnici so se z bodočimi sošolci bolje spoznali in igrali različne moštvene igre. Kljub negotovosti 
ob prihodu v drugo okolje, se naslednjega šolskega leta prav vsi veselijo. 
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Zaključna ekskurzija v Kekčevo deželo – Sabina Javornik 

V četrtek, 15. 6. 2017, smo se s prvošolci odpravili na zaključno ekskurzijo. Na celodnevni izlet smo se 

odpravili že zgodaj zjutraj. Na avtobusu smo se družili s prijatelji s POŠ Nova Cerkev in POŠ Šmartno v 

Rožni dolini. Pot nas je vodila v Kranjsko Goro, kjer smo naš avtobus zamenjali z Bedančevim. Po 

skrivni poti smo prispeli do Kekčeve dežele. Radovedni smo oprezali po gozdni pokrajini in iskali 

Kekčeve sledi. Odpravili smo se po poti, ki nas je vodila do Bedančeve hiše. Hitro smo rešili ujeto 

Mojco, ki nam je kasneje povedala vse skrivnosti Kekčeve dežele. Rešili smo Brinceljna, se pogovarjali 

z Bedancem in ga s sovjimi zvoki prestrašili. Spoznali smo Kekca, ki nas je skozi skriven predor popeljal 

do svoje hiše. Z veseljem smo obiskali tudi Pehto, ki nam je postregla z okusnim pecivom in čajem. Ko 

smo Bedančev avtobus zopet zamenjali z 

našim, smo se že veselili okusnega kosila s 

sladoledom. Sončen dan in visoke 

temperature smo izkoristili za osvežitev ob 

hladnem potočku. Na poti proti domu smo 

podoživljali celoten dan, učenci pa so dejali, da 

jim bo še dolgo ostal v spominu. 

 
 
Gledališka predstava  – Sabina Javornik 
Torek, 20. 6. 2017, je bil za učence POŠ Socke 
dan, ki so se ga še posebej veselili. Povabljeni so 
bili v POŠ Nova Cerkev. Gledališko predstavo 
Čepica sreče so uprizorili člani dramskega krožka 
pod vodstvom gospe Barbare Ojsteršek Bliznac. 
Učenci so bili nad predstavo zelo navdušeni. 

  
Športni dan – Maja Drobnič Grosek 
Tudi letos smo se učenci POŠ Socka kar peš odpravili na Dobrno. S kakšnim namenom, se sprašujete? 
Pa še v takšni vročini? Verjemite, da smo imeli dober razlog. Sladoled je vreden vsakega koraka in 
znoja.  
Pohod ni bil tako naporen, saj nas je prijetno hladila senca, ob pogovoru in druženju pa je tudi hoja 
hitro minila. Tam smo si privoščili sladoled, se poigrali na igralih, nato pa nas je kombi odpeljal nazaj v 
šolo. 
 
Športni dan  – Maja Drobnič Grosek 
Za predzadnji šolski dan smo izvedli športne 
igre v parku pri graščini, nato pa si priredili 
»zabavo na plaži«. Z glasbo, brisačami in 
kopalkami smo zasedli igrišče šole in se zabavali 
z vodnimi baloni ter hladno vodo.  
Bil je res poseben dan, ki si ga bodo učenci 
zagotovo zapomnili. 
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Kulturni dan – Maja Kovačič 
Zadnji šolski dan so učenci POŠ Socka pod 
mentorstvom učiteljic Maje Drobnič Grosek, 
Sabine Javornik in Lee Rezar pripravili proslavo 
ob dnevu državnosti. Proslavi je sledila svečana 
podelitev spričeval in priznanj. Nato pa smo se 
učenci in učiteljice še zadnjič v tem šolskem letu 
podružili in se ob koncu dneva poslovili ter si 
zaželeli vesele in sončne počitnice. 
 
 
 
Posadili smo lipo – Lea Rezar 
V sklopu projekta ENO in v sodelovanju s Turističnim društvom Nova Cerkev smo 5. maja letos 
posadili lipo in uredili okolico šole s posaditvijo cvetlic.  Pred posaditvijo drevesa in rožic  smo imeli 
kratek program učencev.  Čez celo leto bomo lahko spremljali in opazovali drevo od brstenja do 
cvetenja. Letos smo bili še posebej veseli sodelovanja s Turističnim društvom Nova Cerkev, ki nam je 
priskrbelo rože, ki smo jih posadili v koriti in tako polepšali okolico šole. S sodelovanjem v projektu 
ENO učencem tako privzgajamo odgovornost do narave in širimo naše vezi z domačim krajem in širšo 
okolico. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Tri generacije v objemu kraljestva Blegoša - Ida Grobelnik 
 
Jutro, sobota, maj. Tri stvari, ki 
poženejo svet na lepše. 
Sobotno jutro  6. maja se je 
razvilo v prekrasno 
medgeneracijsko druženje. 
Člani planinskega krožka  smo 
na planinski pohod povabili 
svoje starše, babice in dedke. 
 Odpravili smo se na lažjo 
hribovsko turo v Škofjeloško 
hribovje. Vzpon na zeleno kapo 
Blegoša je trajal uro in pol. Z 
vrha se nam je odprl enkraten 
razgled na ratitovško pogorje in 
visoke soriške vasice, Kamniške 
Alpe in Karavanke vse tja do Triglava. 
 
Tudi mi smo doživeli tisti lep Blegoš, kamor sta se namenila Janez in Meta iz Cvetja v jeseni. 
Mladi planinci z mentoricami se zahvaljujemo gospodu Benu Podergajsu in gospodu Mirku Blazinšku 
za odlično organizacijo nepozabnega pohoda treh generacij. 
Druženje mladosti in modrosti je najboljša šola za življenje. 
Dragi starši, babice in dedki, ostanite takšni,  kot ste. Veselimo se že naslednje skupne dogodivščine. 
 
Ob dnevu čebel - Mojca Buršič 
V nedeljo, 21. 6. 2017, smo z učenci  sodelovali na prireditvi TD Nova Cerkev. Posvečena je bila 
čebelarstvu. Otroci so sami in s pomočjo staršev ter učiteljic sestavljali “čebelje sestavljanke”, uživali v 
različnih pobarvankah in izdelovali papirnate čebelice ter čebelarske medaljone. Poleg delavnic so 
otroci lahko poskusili med lokalnih čebelarjev ter slaščice domačink.  
 
Zaključna ekskurzija drugošolcev – Damjana Ferlic 
23. maja so drugošolci odšli na ekskurzijo v vzhodni del Slovenije. 
Obiskali so Vulkanijo in se s krtkom Olijem odpravili v središče Zemlje, doživeli nastanek vulkana, 
spoznavali nastanek vesolja in našega planeta. Lahko si predstavljate kako razburljivo doživetje je bilo 
to. Obiskali so tudi Grad Goričko, si s pomočjo legend in otroških grajskih iger ogledali njegove 
znamenitosti. Na koncu so našli celo zmajevo krono. 
Ob vseh teh dogodivščinah jih je na OŠ Grad čakalo še zelo okusno kosilo. 
Polni vtisov in dogodivščin so se proti večeru vrnili domov in že kovali načrte, da se bodo v te lepe 
kraje še vrnili.  
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Zeliščni vrt v visoki gredi - Jolanda Klauški 
Merkur je s projektom »Zavihajmo rokave – za lepšo šolo« postavil izziv vsem slovenskim osnovnim 
šolam ter s pomočjo donacij dodatno spodbudil in okrepil skrb osnovnošolcev za ureditev šole 
oziroma šolske okolice, da bodo preživete ure tam še prijetnejše. Tudi POŠ Nova Cerkev se je odzvala 
in na natečaju osvojila visoko gredo in rastline za njeno zasaditev. 

Sredi maja smo res zavihali rokave.  V gozdu smo nabrali vse potrebno (veje, listje, smrečje) in po 
plasteh napolnili svojo visoko gredo. Za volno in zemljo so poskrbele članice TD Nova Cerkev in ob 
pomoči »mojstra« Mihe iz Klučarjeve domačije je bilo kmalu vse nared za saditev. Posadili smo 
zelišča, ki jih bomo koristno uporabili mi in tudi  čebelice.  

 

Namen postavitve grede je bil dosežen. Izkustveno učenje in nazorno prikazan postopek postavitve 
visoke grede so učenci osvojili. Ostaja nam skrb za zasajene rastline in ponos, da smo okolico šole 
polepšali in naredili nekaj koristnega za okolje.  

 
Vseslovenski projekt  Varno na kolesu 2017 – Petra Ofentavšek 
Petošolci smo se prijavili na projekt, ki je potekal na 280-ih šolah po vsej Sloveniji. Sodelovali smo v 
treh sklopih (Opazovanje šolskih poti, Didaktični pripomočki v prometu in Promocijsko gradivo Kolo v 
vsakdanjem življenju). Posamezni sklopi so bili zelo zahtevni, saj so morali  sodelovati vsi učenci in 
njihovi starši.  Vključili smo tudi lokalno skupnost, ki se je zelo dobro in aktivno odzvala na naše 
predloge. Poleg vsakega sklopa so bile še dodatne aktivnosti, ankete in veliko fotografiranja in 
dokumentiranja. Na delovni sestanek, na katerem smo predstavili nevarne točke in predloge za 
izboljšanje,  smo povabili predsednika Sveta za preventivo v prometu občine Vojnik, gospoda Slavka 
Jezernika in člana strokovne komisije gospoda Albina Ojstrška.  Urediti smo si morali kolesarski 
kotiček, hodili smo po vaških poteh in iskali nevarne točke na poti v šolo. V KS Nova Cerkev smo 
uspešno postavili nekaj ogledal in obnovili talne cestne označbe. 
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Regijska prireditev je bila na OŠ Polzela, kjer so 
nam pripravili lep program in ob odhodu tudi 
kolesarski poligon ter razgovor s policisti. 
Učenci 5. razreda  POŠ Nova Cerkev smo 
dosegli  1. mesto in postali regijski zmagovalci. 
S tem smo se uvrstili na sklepno prireditev v 
Ljubljani, ki je potekala 25. maja v Koloseju. 
Tam pa smo zasedli 2. mesto v državi in si 
priborili denarno nagrado v višini 800 € .  
 

 

 
 

 
Nastop OPZ – Sabina Penič 
V petek, 12. 5. 2017, smo z Otroškim pevskim zborom POŠ Nova Cerkev sodelovali na prireditvi na 
Frankolovem ob 65-letnici delovanja Društva upokojencev Vojnik. Predstavili smo se s pesmijo Tri 
planike, katero je na harmoniko spremljal gospod Rajko Sentočnik, drugo pesem pa smo zapeli skupaj 
s Pevskim zborom upokojencev Vojnik s pomenljivim naslovom Vsakdo mora imeti prijatelja. 
  

 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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