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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Čas je prazen prostor, ki ga napolnijo šele dogodki, misli in občutja. 
V tokratni številki Vojč poroča boste lahko brali o mnogih dogodkih in dogodivščinah, ki smo jih 
skupaj počeli na šoli ali izven nje v mesecu septembru. Verjamemo, da so bile mnoge od teh 
takšne, ki bodo v vaših srcih pustile lepe sledi. 

 
 
Prva matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
V torek, 25. septembra 2018, je med 16. in 18. uro potekala prva 
matematična delavnica. Namenjena je bila učencem od 4. do 9. razreda.  
53 udeležencev se je seznanilo z različnimi temami s področja logike. 
Pridobljeno znanje bodo lahko pokazali na tekmovanju v znanju logike. 
Delo v posameznih skupinah so vodili  Barbara Jančič, Jure Štokovnik, Branka 
Čakš, Metka Klinc, Vilma Ošlak in Leonida Godec Starček. 
 
Mirno morje – Nataša Potočnik 
Osmošolca Darijan Solar in Lana Kovač Vrtačnik, šestošolec 
Luka Arnšek ter spremljevalka Nataša Potočnik smo se 
udeležili mednarodnega projekta Mirno morje. Na projektu, 
ki je potekal od 15. do 22. septembra letos,  sodelujejo ekipe 
iz Nemčije, Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Srbije in Kosova. Projekt je namenjen otrokom 
in mladostnikom iz osnovni šol, šol s prilagojenim 
programom, zavodov in begunskih centrov. Posebnost tega 
druženja je, da udeleženci 7 dni bivajo na jadrnici.  
Mi smo bili na jadrnici skupaj z učenci in spremljevalko iz OŠ Vitanje. 
Ves teden smo imeli prekrasno sončno in vroče vreme, zato smo lahko veliko jadrali, plavali, se 
vozili s čolnom in supom, skakali z jadrnice in se imeli super. Skupaj smo pripravljali obroke, 
pomivali posodo, pospravljali ter skrbeli za red in čistočo naše jadrnice. Seveda smo se preizkusili 
tudi v vožnji jadrnice in dvigovanju jader. 

Zvečer smo se udeležili vseh pripravljenih dogodkov (disko, 
predstavitev ekip MM Slovenija, druženje na plaži, 
zaključne prireditve MM 2018), v preostalem času pa smo 
igrali družabne igre, se veliko pogovarjali in spoznavali 
kotičke dalmatinske obale. V torek in sredo smo čez dan 
sodelovali na pripravljenih aktivnostih (risanje zastave, igre 
sodelovanja, strpnosti, vožnja s hitrimi čolni, izdelovanje 
raznih spominkov). 
Zahvalila bi se vsem našim donatorjem, da nas že 11 let 
finančno in materialno podpirajo. Hvala Lions klubu 

Konjice - g. Stanku Kolarju in ge. Renati Kerovec, ge. Mileni Ravnjak - Arami, g. Andreju Fegešu - 
Fegy, ge. Bojani Volovlek - Duseti, g. Karliju Brezovšku - Kabis, ge. Urški Mužar - Občina Vojnik, g. 
Deanu Sinožiću - Sinmed, g. Janezu Gobcu - Mio oprema, g. Juretu Liliji - Parson, ge. Katji Kovačič -
Elektro Kovačič, g. Romanu Janharju - Ključavničarstvo Janhar ter naši ravnateljici ge. Olgi Kovač. 
Pohvalila bi tudi Luko, Darijana in Lano, saj so aktivno sodelovali, bili vedno pripravljeni pomagat 
vsem, ki so rabili pomoč. Širili so dobro voljo in prijateljstvo na naši jadrnici ter med ostalimi 
udeleženci projekta. 
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Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc                               
Z novim šolskim letom je znova priložnost, da skupaj premikamo meje mogočega in 
pripomoremo k ohranjanju narave. Z recikliranjem papirja ohranjamo gozdove, 
varčujemo z energijo in zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov v ozračje. Vse to in 
še mnogo več je botrovalo k odločitvi, da tudi to šolsko leto nadaljujemo  z zbiranjem 
starega papirja. Prva zbiralna akcija je bila izvedena 27. 9. 2018 in zbrali smo 3965 kg starega 
papirja. Vsem učencem, staršem in delavcem šole se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi akcije in 
zbran papir.  
 
Šolsko tekmovanje iz logike – Branka Čakš 
V četrtek, 27. 9. 2018, je na OŠ Vojnik in njenih podružnicah potekalo 33. šolsko tekmovanje iz 
logike. Tekmovanja se je udeležilo 172 otrok iz razredne in predmetne stopnje. Uradnih rezultatov 
še ni. Državno tekmovanje bo potekalo 20. oktobra na OŠ Primoža Trubarja v Laškem. 
 
Kulturni dan za osmošolce – Barbara Ojsteršek Bliznac 
V petek, 21. septembra, so učenci 8. razredov v okviru kulturnega dne obiskali Celje. Najprej so se 
povzpeli na Stari grad, kjer so si ogledali grad in Friderikov stolp, vodiča pa sta jih popeljala skozi  
življenje na gradu v srednjem veku. Nato so obiskali še Pokrajinski muzej Celje in se sprehodili po  
starem mestnem jedru, kjer so spoznavali življenje Celjskih grofov in mesta v tistem času.  
 
 
Sprejem prvošolcev – Simone Golež 
Naše prvošolčke je letos čez šolski prag pospremila čebela Počasnela. Popeljala jih je v svet 
pravljice in skupaj z njimi poletela med šolske klopi, kjer smo se posladkali s tortico in sokom. Ta 
dan nas je pozdravila tudi gospa ravnateljica Olga Kovač in naše prvošolce z diplomami prijazno 
sprejela v šolsko skupnost. Učiteljice so učence ob sprejemu obdarile z rutico in čepico ter jim 
prisrčno čestitale. Zagotovo nam je bilo tako lepo, da se bo prvi šolski dan z zlatimi črkami zapisal v 
naša srca. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Prvi šolski dan  – Maja Kovačič 
Tretji september je bil za naših šest prvošolčkov prav poseben 
dan. To je njihov čisto prvi prvi šolski dan. V šolo so prišli 
nasmejani in polni pričakovanj. Učenci drugega, tretjega, 
četrtega in petega razreda so jih toplo sprejeli s pesmijo. 
Zapeli so jim šolsko himno. Pozdravile so jih še učiteljice Maja, 
Irena, Mojca, Suzana in Maja ter ravnateljica Ogla Kovač. 
Skupaj smo jim izrekli dobrodošlico, jim zaželeli, da bi se v šoli 
dobro počutili in veliko novega naučili. Sprejeli smo jih v 
šolsko skupnost OŠ Vojnik in jim podarili darilca. Dobili so 
rumene rutice, da bodo v prometu dobro vidni,  diplomo ter 
kapico s šolskim logotipom. Prvošolčke je obiskala tudi čebela 
Počasnela. Tudi ona je šla prvi dan v šolo. Pripovedovala jim je 
o svojih dogodivščinah, tudi o tem, kako bi kmalu zamudila 
prvi šolski dan. Učenci so se z njo fotografirali in se na koncu 
posladkali še s slastno tortico. 
 

 
Planinski pohod – Mojca Rezar 
V soboto, 15. 9. 2018, smo se s planinskim krožkom POŠ Socka 
odpravili na prvi letošnji planinski pohod. Obiskali smo sv. Tomaž 
nad Vojnikom. Zjutraj smo se zbrali na parkirišču pred OŠ Vojnik in 
se odpravili po gozdni učni poti proti sv. Tomažu. Spremljala sta nas 
ga. Polona in g. Tomaž Grum. Na poti smo se ustavljali pri tablah 
gozdne učne poti in spoznavali razna drevesa, tla, grmičevje in še 
ostalo gozdno rastje. Ko smo prispeli na cilj, smo srečali udeležence 
čistilne akcije Očistimo Slovenijo in se akciji pridružili še mi.  
Odstopili so nam nekaj vreč za zbiranje odpadkov, ki smo jih nabrali 
na poti v dolino. Še preden pa smo se zares odpravili v dolino, smo 
se na planinski koči okrepčali, se spočili, napisali planinske dnevnike, 
našli pa smo tudi nekaj časa za igro. Čeprav je bilo v petek zvečer 
neurje, smo imeli v soboto lepo vreme. Dobre volje smo se vrnili 
pred OŠ Vojnik, kjer so nas že čakali starši. 
 

 
Obiskal nas je župan – Maja Kovačič 
V četrtek, 20 9. 2018, 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, jim zaželela lepo in uspešno šolsko leto, z njimi pokramljala in si 
ogledala našo podružnico. 
 
Športni dan – Maja Drobnič Grosek 
V petek, 21. 09. 2018, smo izvedli prvi športni dan z vsebinami atletike. Učenci so se preizkusili v 
teku na 600 m in 60 m, metu žogice, skoku v daljino ter skoku v višino. Na koncu smo razglasili 
rezultate vseh udeležencev ter se poveselili. 
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Srečanje starejših krajanov – Mojca Rezar 
V soboto, 22. 9. 2018, so tudi učenci POŠ Socka 
sodelovali s krajšim kulturnim  programom na 
srečanju starejših krajanov v Novi Cerkvi. 
Razveselili in nasmejali so jih s šaljivima 
ljudskima pesmima Mož poseje repo in 
Gospodična zgodaj vstane. Na koncu prireditve 
pa so organizatorji prireditve za vse pripravili 
pogostitev, za kar se jim lepo zahvaljujemo. 
 
 

Vožnja z balonom – Maja Kovačič 
Teden otroka smo na POŠ Socka začeli že kar v petek, 28. 9. 
2018, ko smo se odpeljali na POŠ Nova Cerkev, kjer nas je 
čakal balonar Dušan Bojanovič z Balonarskega društva Vojnik. 
Videli smo, kako se postavi balon, nato pa se dvignili nad šolo. 
Izkušnja je bila zelo zanimiva in pogled s ptičje perspektiv v 
krasnem sončnem dopoldnevu prečudovit. Najlepša hvala 
gospodu Bojanoviču za to novo izkušnjo. 
 

 
 
Naravoslovni tabor »Odprite oči in 
napnite ušesa v naravi« – Maja 
Kovačič  
 
Naravoslovni tabor je letos potekal v 
jesenskem času, in sicer 28. in 29. 
septembra na POŠ Socka. 
 

Dvodnevni tabor je potekal že 
10. šolsko leto. Organizirali smo 
ga za učence petih in šestih 
razred OŠ Vojnik ter vseh treh 
podružničnih šol. Udeležilo se ga 
je 35 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 
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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. Tu smo se  naučili posebnosti iglavcev in listavcev, prepoznavali 
smo krošnje dreves. Naučili smo se novega načina lovljenja, naša zatočišča pred lovilcem so bila 
drevesa. Najprej smo se lahko »rešili« pri iglavcih, nato pri listavcih. Na zabaven način smo tako 
prepoznavali vrste dreves po lubju. Pogovorili smo se tudi o ogljikovem odtisu v gozdu. Spoznali 
smo, kaj to sploh je in kako vpliva na gozd. Na koncu smo izdelali še mandalo iz listov in plodov. 
Delavnice v gozdu je vodil gozdar Boštjan Hren. Zelo smo se razveselili tudi obiska naše 
ravnateljice, ki nas je obiskala in nam zaželela veliko naravoslovne radovednosti, ustvarjalnosti in 
prijetnih trenutkov učenja v naravi.  
V večernem delu smo bili razdeljeni v delavnice. Izdelovali smo ptičje strašilo, ptice, polnili in pekli 
jabolka, spoznavali astronomijo in se igrali miselne igre. Pod vodstvom gospe Maje Drobnič Grosek 
so učenci naredili ptičja strašila iz papirja in ptice, na katere smo v soboto zapisali misli o 
naravoslovnem taboru. Gospa Polona Bastič je v goste pripeljala gospoda Petra Pškarja, ki nam je 
povedal veliko  ekološkem sadjarstvu in o slovenskih jabolkih. Naučili smo se prepoznati 4 vrste 
slovenskih jabolk. Te smo potem napolnili z orehi in medom, jih spekli in še tople pojedli. Bila so 
slastna.  
 

Pod vodstvom gospe Tanje Hedžet smo 
spoznavali astronomijo. Spoznali smo, kaj luna 
sploh je, opazovali nebo skozi teleskop … 
Naučili smo se tudi, kdaj je luno najbolje 
opazovati, katere zvezde vidimo na nebu, 
katere razsvetljuje nebo na naš rojstni dan … 
Miselne igre je za nas pripravila gospa Valerija 
Jakob. Kljub pozni uri so morali naši učenci 
pošteno misliti.  
 
Pred spanjem so otroci poslušali pravljice in 
utrujeni kmalu zaspali. 
V soboto smo v gozdu iskali drobne živali v 
gozdnih tleh in iskali razlike med njimi. Gospa 
Bastič nas je naučila živali razvrščati med 
členonožce in kolobarnike. Pod vodstvom 
gospe Buršič smo igrali gibalne igre v angleškem 
jeziku ter ustvarjali slike iz listov in plodov. Še 
matematika je bila zabavna v gozdu. Z gospo 
Ošlak so učenci merili obseg dreves. Primerjali 
so ga s premerom dreves, v naravi so izmerili 
kvadratni meter in ar. Gozd je bil glavna tema 

tabora. V njem so se pod vodstvom gospe Hedžet orientirali s pomočjo lišajev, iskali gobe in jih 
razvrščali med užitne in neužitne. Igrali so se tudi igro naših babic Kdo vrže palčko bliže storžu.  
Za starše smo pripravili razstavo in kratek kulturni program. 
 
Najlepše bi se zahvalili vsem, ki so nam pomagali, da je naš tabor uspel. Posebna zahvala pa gre 
vsem lastnikom gozda Gobnik, v katerem so učenci pridobivali nova znanja. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

 
 
Igriva košarka, plesna šola – Petra Ofentavšek 
V mesecu  septembru so se nam predstavili: 
gospa Mateja Operčkal z igrivo košarkaško šolo, 
gospod Ivo Knafeljc z judo šolo in gospa Monika 
Kuzman s plesno šolo Jay dance. Učence smo 
razdelili po skupinah in imeli so možnost doživeti 
ter opazovati, kako poteka delo pri posameznih 
dejavnostih. Učenci so se za tisto uro spremenili v 
prave košarkaše in plesalce, nekateri izmed njih  
pa so z velikim navdušenjem začeli tudi z rednim 
obiskom omenjenih dejavnosti. 
 
 

Trgatev stare potomke z Lenta - Vesna Kotnik  
Trgatev je v Sloveniji eden najlepših opravil v 
letu. Je običaj, ki ga starejši rodovi s ponosom 
in veseljem prenašajo na mlajše rodove.  
Tako smo bili učenci POŠ Nova Cerkev z otroki 
Vrtca Mavrica Vojnik, enote Nova Cerkev, in 
otroki Hiše otrok Nova Cerkev tudi letos 
povabljeni na ta velik dogodek. Na zadnji petek 
letošnjega poletja smo  zapeli in zaplesali ob 
otvoritvi trgatve prav posebne trte. 
 

Skupaj s skrbnikom potomke stare trte z Lenta Maribor gospodom Viktorjem Štokojnikom  so 
otroci trgali sadove letošnje letine. Kar 60 grozdov je bilo! Nato so grozdje pomagali stisniti in sok 
tudi pokusiti. 
Turistično društvo Nova Cerkev, ki je prireditev organiziralo, pa je poskrbelo tudi za naše želodčke. 
Izletniška kmetija Mark nas je pogostila z jabolčnim zavitkom. Prav vsi smo si želeli, da bi trgatev 
trajala še kakšno šolsko uro več. 
 
 
Prvi športni dan – Ida Grobelnik 
V torek, 18. 9. 2018, smo imeli prvi 
športni dan.  Do Socke smo se odpeljali s 
kombijem. Sledila je ura hoje na Veliko 
Raven.  Pot je bila zelo strma. Se je pa  
obrestovala, saj smo bilina vrhu deležni 
čudovitega razgleda na dolino proti Novi 
Cerkvi, Vojniku in vse do Celja.  Na poti v 
dolino smo s kratkim postankom  
polepšali dan tudi upokojeni učiteljici 
Katici Pešak. 
 
 

7



 
Prijetno srečanje starejših krajanov – Ida Grobelnik 
 
Vsako jesen nam je v veselje sodelovati na srečanju naših starejših krajanov. Tokrat smo se družili 
22. 9. 2018 v telovadnici šole.  Pred pogostitvijo smo jim spoštovanje  in hvaležnost  med mnogimi 
nastopajočimi izrekli tudi člani folklorne skupine in mladi simpatizerji etno skupine Vrajeva peč. 
 

 
 
Z balonom nad šolsko streho – Ida Grobelnik 
V letošnjem Tednu otroka se bomo osredotočili na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa. 
Iščemo tisto, kar nas  veseli in navdušuje. 
Pred sedemnajstimi leti nas je prvič navdušil dvig z balonom nad streho šole. Doživetje, ki ga je 
večina doživela prvič. Dušan Bojanovič  je od takrat naš obdarovalec, tokrat že petič.  
Čas in ljubezen sta največji darili. Hvala Dušanu Bojanoviču za podarjen čas in naklonjenost našim 
otrokom. 

 
 
 

 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Za nami so prve, zelo težko pričakovane počitnice. Za nami je tudi mesec, v katerem smo 
praznovali teden otroka, imeli veliko tehniških ter  naravoslovnih dni. Spoznavali smo bogato 
kulturno dediščino domačega kraja. Kar precej časa pa smo posvetili tudi branju, saj je oktober 
namenjen tej dejavnosti. Po državi je potekal projekt Beremo skupaj, zato smo tudi v šoli skupaj 
brali, vsi sedmošolci pa so obiskali splošno knjižnico, kjer so za darilo prejeli knjigo. Veliko smo se 
pogovarjali tudi o pomenu branja in o knjigah. O njih zato, ker imajo te tako moč, da ob njih bolj 
vemo, kaj je prav in kako bi moralo biti, da je življenje prijetno, mehko in  svetlo.  
 
 
Naravoslovni dan v 7. razredu – Rebeka Žagar 
 
V torek, 2. oktobra 2018, je za učence sedmih razredov potekal naravoslovni dan v Živalskem vrtu Ljubljana. 
Učenci so imeli voden ogled s strokovnim vodstvom in  dve delavnici. Omogočili so jim neposreden stik z 
nekaterimi živalmi (kača, oposum, podgana …). Ogledali so si lahko različne materiale, kot so lobanje, dlaka in 
stopinje ter izvedeli osnovne značilnosti posamezne živalske skupine. Med vodenjem so vstopili tudi v mini 
ZOO, kjer so lahko božali mini ovce, koze in pujse. Na ta način so se učenci učili, kako ustrezno pristopiti k 
živalim. V letošnjem šolskem letu so slišali še dodatno o medvedu. Vodniki so jim posebej podrobno opisali, 
kakšno je njegovo življenjsko okolje v živalskem vrtu ter kako skrbijo zanj. V Vojnik smo se vrnili polni novih 
vtisov in spoznanj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 
 
Prvi tehniški dan za učence šestih, sedmih in devetih razredov smo izvedli v ponedeljek, 1. oktobra.  
Na njem je najprej policist g. Bogdan Robnik šestošolcem in sedmošolcem povedal, kako pomembno je, da so 
v avtomobilu pripeti brez šolskih torb na rami, čeprav se ne peljejo daleč. Opozoril jih je tudi na to, da se po 
avtobusu ne sprehajajo, na primerno obutev med vožnjo s kolesom oziroma kolesom s pomožnim motorjem, 
na pomembnost pripenjanja z varnostnim pasom, na nošenje čelade med vožnjo s kolesom ali kolesom z 
motorjem, odgovoril pa jim  je tudi na vsa zastavljena vprašanja.  
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 ta dan izdelovali izdelke na temo stavbne dediščine v občini Vojnik. Izdelali so kar nekaj 
zanimivih zgradb in sicer kozolec, vodnjak, kmečko hišo in stolp. Risali so mline in detajle, ki jih opazimo na 
stavbah, v različnih tehnikah, in sicer suhi pastel, s kredo na črnem listu, uporabljali oglje ter žgali na vezano 
ploščo. Zbirali in urejali so fotografije na to temo, prav tako pa so raziskovali in zbirali podatke o gradovih, 
graščinah in dvorcih. Vsi ti izdelki, ki so jih sedmošolci ta dan ustvarili, so razstavljeni v Jernejevem domu v 
Vojniku. 
Devetošolci pa so se odpeljali v Velenje točneje na MIC, kjer so profesorji Šolskega centra Velenje za njih 
pripravili delavnice. V okoljevarstveni delavnici so merili pH vode, elektro prevodnost in opravili 
kolorimetrično merjenje hranil v vodi. V delavnici s področja elektrotehnike so ugotavljali prevodnost 
destilirane vode, si ogledali izparevanje grafita, elektronska vezja, robotsko roko, delali z multimetrom in 
merili porabo žarnic. V delavnici na temo robotike so si izdelali in programirali preprosto igračko po načrtu. V 
delavnici na temo računalništva pa so si naredili igrico s programom kodu. V vseh delavnicah so pomagali tudi 
dijaki. 
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Teden otroka na razredni stopnji – Mateja Fidler  
 
Prvi teden v oktobru je namenjen otrokom. Tudi na naši šoli smo te dneve z različnimi dejavnostmi posvetili 
učencem. 
Športni dan, ki je bil atletsko obarvan, smo izvedli v vseh razredih. 
Učence 1. in 2. razreda je obiskal policist. Seznanil jih je tudi z varno potjo v prometu. 
Gasilci so bili tudi udeleženci našega tedna. Z vozili in opremo so prikazali svoje delo, ki je za kraj še kako 
pomembno. Učenci so se tokrat lahko   preizkusili s ciljanjem v tarčo z brentačo. 
Tretješolci so obiskali kmetijo Razgoršek v Šmartnem. Tu so se srečali s preteklostjo in ob različnih 
dejavnostih spoznavali življenje nekoč. 

Tudi kulturno-stavbna dediščina je bila vpeta v naše delo. Z 
ogledi stavb in ustvarjanjem na to temo so spoznavali našo 
preteklost. 
Družabne igre in ogledi slovenskih filmov pa so bili 
poslastica za  četrtošolce. 
Lego delavnice pa so popestrile dan petošolcem.  
Živahno in veselo je bilo v delavnici g. Tomija Majcna. Tam 
so učenci spoznali različne instrumente,  na katere je tudi 
zaigral. Učenci so seveda ob spremljavi tudi zapeli. 
Tehniški dnevi na temo Tetke Jeseni in sprehodi v naravo pa 
so zaključili naš ustvarjalni teden otroka. 
 

 
Plavalni tečaj za tretješolce – Mateja Fidler 
Učenci 3. razredov so tudi letos  obiskovali plavalni tečaj. Vsak dan smo se odpeljali z avtobusom na  bazen v 
Golovec v Celju. 
Plavalni učitelji so prvi dan preizkusili plavalne sposobnosti učencev. Glede na predhodno znanje so jih 
razporedili v skupine. 
Z delom so začeli v manjšem bazenu, kasneje pa je plavanje potekalo v velikem bazenu. Učenci so dobro 
dojemali tehnike plavanja . Zadnja dva dneva so večino časa preživeli v velikem bazenu, kar je bil  uspeh za 
večino učencev. Kljub nekoliko hladnejši vodi so  z veseljem opravljali naloge v njej. 
Kar prehitro je minil teden. Upam, da bodo učenci svoje znanje plavanja še utrdili. Počitnice so idealni čas za 
obisk kakšnega bazena. 
 
Rastem s knjigo – Kulturni dan v 7. razredu – Ivanka Krajnc 
Branje je temeljnega pomena za človeka in njegov vsesplošen napredek. Žal pa opažamo, da zelo upada. Na 
naši šoli mu posvečamo veliko pozornost. Zelo skrbno izbiramo naslove knjig, ki jih prebiramo skupaj z učenci 
in s starši. Izvajamo različne bralne dejavnosti, kot so bralne urice, bralno značko, branje pravljic v bralnem 
kotičku v knjižnici, pravljične krožke … Da bi večali ljubezen do branja, izvajamo tudi različne bralne  projekte, 
in sicer Rastem s knjigo, Knjiga – prijateljica družine ter Bralne urice za starše.  
Usmerjanje mladih k prebiranju kvalitetne literature je zelo pomembno, lahko bi trdila, da kar neprecenljivo, 
saj prispeva k razvoju bralne pismenosti, družinskega branja in bralne kulture.  
»S knjigami pa ne razvijamo le branja, temveč tudi strpnost, občutljivost za sočloveka, s knjigami imamo 
privilegij vstopiti v svetove drugih in razumeti njihove drugačnosti.« /D. Haramija 
V okviru knjižnično-informacijskih znanj v 7. razredu del dejavnosti povežemo s kulturnim dnevom in 
nacionalnim projektom  Rastem s knjigo. Ta v Sloveniji letos poteka že trinajstič.  Njegov temeljni namen je 
spodbujati bralno kulturo. Z njim skušajo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega 
leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. 
Tradicionalni kulturni dan, katerega tema je Rastem s knjigo, obisk Fotografskega ateljeja Josip Pelikan in 
obisk Muzeja novejše zgodovine Celje na Osnovni šoli Vojnik, poteka že 13 let, oziroma od vsega začetka od 
kar je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije razpisala  ta projekt.  
Dve šolski uri pred kulturnim dnevom učenci vedno preživijo v šolski knjižnici, kjer spoznajo temo kulturnega 
dne, okvirni načrt dela, vrste knjižnic, osnove fotografskega ateljeja in muzeja, ki ju obiščejo.  To se je izkazalo 
za zelo pozitivno, saj se učenci tako na kulturni dan pripravijo in na njem potem dobro sodelujejo. 
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Kulturni dan smo izvedli 25. 10. 2018. Učence na njem načeloma spremljajo učitelji slovenščine in 
knjižničarka, ker se tema tega dne navezuje tako na KIZ kot slovenščino v 7. razredu in medpredmetna 
povezava tukaj uspešno poteka. Kasneje jih na posameznih delavnicah ali v knjižnici sprejmejo in vodijo 
vodniki ali pa knjižničarke, spremljevalci pa smo ves čas z njimi. 
Učenci iz vseh štirih razredov so bili razdeljeni v 4 skupine, sodelovali pa so pri naslednjih dejavnostih: 
Osrednja knjižnica Celje – projekt Rastem s knjigo, 
Osrednja knjižnica Celje – ogled knjižnice in knjižni kviz,  
Fotografski muzej Josip Pelikan ter 
Muzej novejše zgodovine Celje – urbani sprehod po mestu, kjer so spoznavali kulturne znamenitosti Celja.  
Kulturni dan se je tudi letos izkazal za uspešnega, saj so učenci na njem osvojili veliko novih znanj. V dar so 
naši sedmošolci v knjižnici prejeli knjigo Avtobus ob treh. Knjigo je napisala pisateljica Nataša Konc 
Lorenzuttu.  Gre za nagrajeno knjigo, zgodba pa govori o velikem prijateljstvu in pogumu. To knjigo so letos 
tudi izbrali za Cankarjevo tekmovanje. 
Knjiga, ki so jo učenci doma prebrali za domače branje, jim je bila všeč.  
To je bil tudi razlog, da smo se na šoli odločili za sistematično nadgradnjo projekta in knjigo vključili v mnoge 
dejavnosti. Pri urah slovenščine so ali pa še bodo imeli temeljito obravnavo, različne pogovore na temo 
prijateljstva in poguma. 
Uvrstili pa smo jo v priporočilni seznam bralne značke, v seznam branja po izbiri za domače branje zadnje 
triade ter projekt Bralne urice za starše.  
V knjižnici je na ogled tudi razstava Utrinki s kulturnega dneva Rastem s knjigo. 
                                                                                                                           
 
Dobrodelna akcija za živali – Simona Šarlah 
 
Ob svetovnem dnevu živali, to je 4. oktobra, je Šolski parlament organiziral dobrodelno akcijo za živali. 
Odločili smo se, da bomo zbirali prostovoljne prispevke za Društvo za zaščito konj, ki ima sedež v Orovi vasi 
pri Polzeli. V društvu, ki je prostovoljna in neprofitna organizacija, najdejo zatočišče živali, ki so lastnikom 
inšpekcijsko trajno odvzete in čakajo na posvojitev novih lastnikov. Trenutno imajo v oskrbi preko 30 konj, 22 
mačk, dva psa, kokoši, osla in veliko zajcev. Skoraj vsi so prišli k njim preko inšpekcijske službe ali iz društva 
proti mučenju živali.  
Zbirali smo hrano za mačke, pse, zajce in konje. Poleg tega so lahko učenci prinesli tudi opremo za te živali: 
posodice za hranjenje, krtače za konje, kameno sol, priboljške, stare odeje in brisače, vrvi s karabinom in 
podobno. Akcija je trajala do 26. oktobra. 
Med samo akcijo smo Društvo za zaščito konj tudi sami obiskali, se pozanimali, kaj vse potrebujejo, in 
prepričali, da bodo stvari prišle v prave roke. Razkazali smo nam celotno društvo, kjer smo se lahko spoznali z 
vsemi živalmi. 
Z veseljem vam sporočamo, da smo skupaj zbrali preko 220 kilogramov hrane za konje, zajce, mačke in pse. 
Učenci in zaposleni na šoli so prinesli tudi za eno veliko škatlo opreme za konje in mačke – vrvi, posodice, 
krtače, praskalnik za mačke in podobno. Poleg tega smo jih razveselili tudi s štirimi velikimi vrečami odej in 
brisač. V kolektivu smo med zaposlenimi zbrali tudi 366 € prostovoljnih prispevkov za nakup sena za konje.  
Društvo za zaščito konj se vam iskreno 
zahvaljuje in vam sporoča, da so vse 
stvari prišle v prave roke in jih bodo z 
veseljem porabili za vse svoje živali, ki 
so našle zatočišče pri njih. V kolikor bi 
še kdo želel oddati kakšen prispevek, 
lahko to stori tudi med letom, in sicer 
ga lahko odda v škatlo v učilnici za 
nemščino. Hkrati vas prijazno 
spominjamo na možnost, da 0,5 % 
dohodnine darujete društvu za zaščito 
konj. Obrazec lahko naročite na 
elektronskem naslovu info@dzk.si.  
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Najlepše se vam zahvaljujemo za pomoč tudi v 
imenu šolskega parlamenta. Vabimo vas, da nas še 
naprej spremljate na instagram in snap chat 
profilih, kjer bomo še naprej objavljali fotografije 
živali in nasvete za ravnanje z živalmi. 
Hkrati pa vas vabimo, da si ogledate fotografije iz 
društva tudi na spletni strani šolskega parlamenta, 
ki jo lahko nadete na šolski spletni strani, pod 
zavihkom »o nas« in zavihkom »skupnost učencev«. 
Na isti strani si lahko ogledate tudi ostale 
dejavnosti, ki potekajo v okviru šolskega 
parlamenta in šolske skupnosti. 
 

 
Volitve v šolski parlament – Simona Šarlah 
 
V petek, 14. septembra 2018 smo na šoli razpisali volitve v šolski parlament. Volitve smo nato izvedli v tednu 
otroka, in sicer v četrtek, 4. oktobra 2018. Potekale so na dveh ravneh. Najprej so vsi oddelki od 6. do 9. 
razreda na razrednih urah izvolili predstavnike razredov, ki so sodelovali na volitvah za poslance. Hkrati pa so 
se lahko učenci osmih in devetih razredov prijavili tudi za predsednika parlamenta. Teh kandidatov je bilo kar 
9, zato smo še pred volitvami izvedli ožji izbor. Rešiti so morali vprašalnik na temo organizacije šole in 
napisati svojo vizijo, po kateri bi delovali v dobrobit šolske skupnosti in s katero bi izboljšali vzdušje na šoli. 
Na volitve se je tako uvrstilo 6 kandidatov za predsednika parlamenta, ki so kasneje napisali svoj program in 
ga predstavili na volitvah. Izdelali so tudi svoje reklamne letake in plakate ter jih izobesili po šoli. 

Na dan volitev je bilo na šoli čutiti pravo volilno 
vzdušje. Po šolskem ozvočenju smo prebrali vse volilne 
programe in razdelili volilne lističe. Glasovali so lahko 
vsi učenci od 6. do. 9. razreda. Volili so parlamentarce, 
vsak učenec po dva predstavnika šestega, sedmega, 
osmega in devetega razreda in enega predsednika 
parlamenta.  
Že naslednji dan, torej v petek, 5. oktobra, so bili znani 
rezultati volitev. Tako smo dobili 20 poslancev, po 5 iz 
vsake generacije in predsednico šolskega parlamenta. 
Tokrat je veliko večino glasov dobila Klara Korošec iz 9. 
c, ki bo s pomočjo preostalih petih kandidatov 
organizirala srečanja Šolskega parlamenta in Šolske 
skupnosti ter jih tudi vodila. Organizirali pa bomo tudi 

razne akcije ter parlamentarni vikend, ki bo predvidoma v spomladanskem času. 
Vsem izvoljenim predstavnikom Šolskega parlamenta iskreno čestitamo za pošten predvolilni boj in jim 
želimo uspešno sodelovanje v akcijah ter na srečanjih, ki bodo potekala tekom šolskega leta. Prvo srečanje 
šolskega parlamenta bo v mesecu novembru, kjer se bomo pogovarjali o zadovoljstvu na šoli in zbirali 
predloge za izboljšanje vzdušja med učenci in zaposlenimi na šoli. 
 
Naravoslovni dan 6. v razredu – Tatjana Hedžet 
2. oktobra 2018 je za  učence 6. razreda potekal  1. naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dne do bile 
kamnine. Spoznavali so nastanek Zemlje, njeno zgradbo, vrste kamnin in njihov nastanek, izvedeli veliko o 
vulkanih in naredili nekaj eksperimentov. Določali so trdoto kamnin, reakcije kamnin s kisom, jih opazovali in 
primerjali. 
 
Naravoslovni dan za učence 8. razreda – Tatjana Hedžet 
Učenci 8. razreda so imeli 3. 10. 2018, 1. naravoslovni dan z naslovom dan eksperimentov. Merili so 
prostornino teles, maso snovi, ploščino dlani, čas, določali povprečne vrednosti, maso koruznih zrn, računali 
gostoto snovi in rokovali z merskimi pripomočki ter se urili v eksperimentiranju. 
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Halloween Disco večer – Simona Šarlah 
 
V petek, 26. oktobra 2018 je Šolski parlament organiziral 
Halloween Disco večer v jedilnici šole. Za zabavo je skrbel DJ 
Illusion. Na ples se je prijavilo rekordno število učencev, kar 
65, ki so lahko prišli našemljeni v stilu noči čarovnic. Zabava 
je trajala 2 uri. Nekaj foto utrinkov pa si lahko ogledate na 
spletni strani Šolskega parlamenta. 
 
 
 
Okrogla miza »izbira poklica – izziv za prihodnost« - Urška Kovač Jurčenko  
 

V četrtek, 11. oktobra, je na šoli potekala okrogla miza na 
temo izbire poklica. Okrogle mize so se kot gostje udeležili: 
Katarina Hohnjec, direktorica in lastnica podjetja HOBY LES, 
Proizvodnja in trgovina, d.o.o.; Maja Vervega, samostojna 
podjetnica, lastnica Lepotnega studia MAJA Maja Vervega 
s.p.; Sebastjan Jug, lastnik podjetja EKSPERA360, 
informacijske tehnologije, d.o.o.; mag. Tatjana Štinek, 
samostojna svetovalka OOZ Celje, ki je tudi vodila okroglo 
mizo.  
Gostje so na srečanju učencem osmih in devetih razredov 
naše šole ter njihovim staršem predstavili svoje poklicne 

poti, predstavili podatke o zaposljivosti posameznih poklicev, spregovorili o deficitarnih poklicih in poklicih 
prihodnosti, podali informacije o različnih štipendijah, svetovali, kako naj učenci načrtujejo svojo poklicno pot 
ipd. Učencem so podali tudi nasvet iz lastnih poklicnih izkušenj in to je, da karkoli bodo na poklicnem 
področju počeli, naj to počnejo z odliko, po svojih najboljših močeh, potem tudi rezultat ne bo izostal. 
 
Nova znanja v  naravi kot učnem okolju - Lidija Eler Jazbinšek 

 
Četrtošolci so  lep in topel jesenski teden  preživeli v planinski šol v naravi. Zaradi 
številčnosti generacije  je bila planinska šola izvedena v dveh zaporednih 
terminih. Bili smo nastanjeni v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje.  
Učenci so na  terenu   pridobivali nova 
znanja o orientaciji, se preizkušali  kot 
vodje skupin  in pridobili  pomembne  
socialne izkušnje ter utrjevali prijateljstva.  
 
Na travniku in v gozdu so utrdili znanje o 
rastlinah in živalih, postali pa so tudi 
vodni detektivi, saj so ob potoku  
raziskovali, preverjali lastnosti vode, 

posebej pa so bili navdušeni, ko so odkrivali pestrost  življenja v 
potoku. Ob obisku kmetije Mernikovih so spoznali škotsko govedo, se posladkali z domačimi dobrotami ter 
doživeli del utripa kmetije. 
Tudi na leto ohranjanja kulturne dediščine nismo pozabili. Učenci so spoznali postopek filcanja in izdelali svoj 
izdelek, ogledali so si staro pohorsko hišo, lepo obnovljeno in s skodlami krito cerkev sv. Kunigunde.  Spoznali 
smo tudi značilne žage. 
 
Vsak dan so bili vključeni tudi v eno izmed športnih dejavnosti. Spoznali in preizkusili so se v lokostrelstvu, 
plezanju, cirkuških spretnostih, igrah z žogo ter orientacijskem teku.  
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 Uživali pa so tudi ob peki jabolk in kruha na ognjišču, ki so ga 
sami pripravili, saj so po navodilih nabrali  raznoliko vejevje, ki 
so ga ob vodenju učiteljev pravilno zložili,  se pogovorili o 
varnem načinu kurjenja ter potem uživali ob peki, še bolj pa pri 
jedi. 
 Otroci so se domov vrnili z novimi izkušnjami, spretnostmi in 
potrditvijo, da je tudi v naravi mnogo zanimivosti in priložnosti 
za igro ter prijetne dogodivščine. 
 
 
 

 
 
Odkrivanje sledov preteklosti v domačem kraju – Nataša Čerenak 
Na naši šoli skozi celotno šolsko leto vključujemo sledove preteklosti v življenje in delo šole, saj je preteklost 
pomemben gradnik pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Letos smo sodelovali v projektu Odkrivanje 
kulturne dediščine v ogledalu preteklosti  v sodelovanju z Občino Vojnik in Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije.  
 

Na tehniškem dnevu so učenci na temo 
stavbne dediščine ustvarili veliko različnih 
likovnih in tehničnih izdelkov, ki spominjajo na 
našo preteklost: Macenovo kmečko hišo iz 
Nove Cerkve, Soržev mlin,  Jesenekovo hišo, 
graščino Tabor, razvaline Lindeškega gradu, 
raznovrstne kozolce, grafiko starinskih vrat na 
Celjski cesti … Za učence je bil izveden tudi 
foto natečaj  na temo stavbne dediščine.  
 

 
Z izdelki smo sodelovali na razstavi, enako pa tudi 
so na skupni prireditvi, ki je bila 17. 10. 2018 v 
Jernejevem domu.  
Ob aktivnostih so se učenci mnogo naučili ter se 
za trenutek poskušali vživeti v življenje naših 
prednikov. Želimo, da se bodo v domačem kraju 
znali ozreti naokrog in prepoznati sledove 
preteklosti.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 

Nastop mladih pevcev - Sabina Penič 

V nedeljo, 21.10. 2018, smo z našim otroškim pevskim 
zborom sodelovali na prireditvi Zapojmo po domače v 
organizaciji Kulturnega društva Socka. 

Predstavili smo se v družbi gospoda Rajka Sentočnika, ki nas 
je spremljal na harmoniki. 

 
Pohod in kostanjev piknik – Petra Ofentavšek  
 

Na s soncen obsijan četrtek, 11. 
11. 2018,  smo izvedli 2. športni 
dan s kostanjevim piknikom. 
Odpravili smo se v  Novake v 
družbi našega turističnega 
društva. Skupaj smo prehodili 
našo lepo okolico  in bližnje 
hribčke. Na poti smo se ustavili 
pri družini Gobec, kjer smo 
naredili postanek, se okrepčali in 
osvežili z domačim bezgovim 
sokom.  
 

Pot smo nadaljevali  po gozdu in mimo ograde s 
konji. Na koncu nas je presenetil prelep pogled 
na vasico Nova Cerkev in našo podružnično šolo, 
kjer so nas že pričakali najmlajši vrtičkarji z 
vzgojiteljicama. Člana TD pa sta poskrbela, da je 
ob prihodu že dišalo po pečenem kostanju. Naša 
kuharica je nekaj kostanja tudi skuhala, da je bilo 
poskrbljeno za vse okuse.  Prijetno druženje 
bomo zagotovo kmalu ponovili. 
 

 
 
Teden otroka - Petra Ofentavšek  
 
V tednu otroka smo želeli našim učencem 
ponuditi kar nekaj kreativnih dejavnosti, za 
katere smo menili, da bi jih lahko počeli tudi 
v prostem času, ki je letošnja tema tedna 
otroka. 
V svojo sredino smo povabili člane in članice 
Turističnega društva Nova Cerkev, ki so z  
nami  obujali star slovenski običaj, in sicer 
ličkanje. Najprej smo s skupnimi močmi  na 
šolskem travniku »okožuhali« koruzo, potem 
pa so nam člani prikazali, kako jo zavežejo 
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tudi na kozolček, ki so ga v ta namen pripeljali zraven. Naslednji teden smo druženje nadaljevali  s pohodom 
po vaseh KS Nova Cerkev in ga zaključili na kostanjevem pikniku. 
V torek smo  učiteljice zakurile taborni ogenj na šolskem dvorišču. Zjutraj smo zamesili testo, ki smo ga navili 
na palice in ga spekli v ognju. Pekli smo tudi jabolka in krompir, na koncu pa še sladke penice. Otroci so rekli, 
da tako slastnega kruha še sploh niso jedli. 
Za naslednji dan smo najeli napihljivo igralo in povabili učence iz Socke ter seveda tudi naše najmlajše iz Vrtca 
Mavrica.  
Za petek pa smo imeli v načrtu peko 
palačink, ki je že kar tradicionalna ob našem 
tednu otroka v Novi Cerkvi.  Zahvala gre 
gospe Ireni Kraljič in gospe Meliti Travnik ter 
njenemu možu.  S palačinkami so razveselili 
vse otroke šole in vrtca. Zadnja aktivnost pa  
je bila plesna delavnica, ki jo je izvedla naša 
zunanja sodelavka ga. Monika Kuzman iz 
plesne šole Jay dance. Učenci so neizmerno 
uživali ob norih ritmih slovenske in tuje 
zabavne glasbe.  
 

 
Gasilci zopet navdušili – Petra Ofentavšek 
 
Na povabilo PGD Nova Cerkev smo si v okviru 
meseca požarne varnosti ogledali prikaz gašenja 
požara. Preizkušali smo svoje spretnosti v 
»špricanju« z gasilsko cevjo. Sledil je ogled 
gasilskega vozila in opreme ter predstavitev 
mokre vaje naših sošolcev gasilcev. 
Predsednik društva g. Slavko Jezernik je kot vsa 
leta doslej zaključil vajo s čokolado in sokom. 
Dragi gasilci, ponosni smo na vas in vaše 
prostovoljno delo. 
 
 
Komemoracija - Mojca Buršič  
 

Tudi letos smo z učenci naše šole 
sodelovali na komemoraciji in pripravili 
kulturni program pri spomeniku padlim 
borcem v Novi Cerkvi. Predstavniki 
Občine Vojnik  in predstavniki krajevne 
organizacije ZB za vrednote NOB so 
položili venec, zapel je šolski pevski zbor, 
recitacije in besedila pa so znova obudila 
spomin na mrtve junake. Andreja Stopar, 
slavnostna govornica in  predsednica 
Zveze borcev za vrednote NOB, se je s 
svojim čustvenim govorom dotaknila 
naših src in nas hkrati opomnila kako 

pomembno je, da o boju za svobodo in mir govorimo z našimi otroki in mladino.  
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Dnevi dejavnosti v 3. razredu – Ida Grobelnik 
 
V mesecu oktobru smo izvedli naravoslovni in tehniški dan.  
4. oktobra smo na kmetiji Razgoršek spoznavali utrip življenja slovenskega kmeta v 19. stoletju. V delavnicah 
smo se naučili spletati kite z ličja, košarice z vej, izdelati milo in okusne domače namaze. Ker pa smo v okviru 
spoznavanja kulturne dediščine v domačem kraju izbrali Soržev kozolec, je bil tehniški dan le nadaljevanje. Po 
ogledu 150 let starega kozolca smo maketo v merilu 1:15 tega tudi izdelali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plavalni tečaj – Ida Grobelnik 
 
V tednu pred jesenskimi počitnicami smo se v bazenu Golovec v Celju učili plavati in nadgrajevali svoje 
plavalno znanje. Veseli smo, da so zadnji dan prišli na zaključek vsi starši in nam zaploskali ob podelitvi 
priznanj. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
 
Kulturna dediščina v našem kraju  – Maja 
Kovačič 
 
Učenci prvega in drugega razreda smo se  
ponedeljek, 1. 10. 2018, odpravili na 
sprehod. Po Socki smo iskali in opazovali 
stare hiše. Opazovali smo njihov izgled, 
velikost in material, ki so ga ljudje 
uporabljali pri gradnji. Izbrali smo si eno 
izmed hiš, jo fotografirali in se vrnili v 
učilnico. Tam smo s pomočjo fotografije 
hišo naslikali. Uporabili smo kombinirano 
tehniko tuš in vodene barvice. Pri svojem 
delu smo uživali in risbice razstavili v 
učilnici.  
 
Igre na napihljivem igralu in kino v šoli – Maja Kovačič 
 

V okviru tedna otroka smo se v sredo, 3. 10. 
2018, odpravili na POŠ Nova Cerkev, kjer 
smo uživali v igri in skakanju na napihljivem 
igralu. To igralo je bilo postavljeno v 
telovadnici in skakanje ter spuščanje po 
njem je bilo res pravi užitek. Ta igra je bila 
polna smeha, veselja in zabave. 
Ko smo se vrnili na našo podružnico, pa nas 
je v šoli čakalo presenečenje. Učilnici 1. in 
2. razreda je bila spremenjena. Pripravljena 
je bila za ogled filma, po šoli pa je dišalo po 
sveže pečenih kokicah. 

 
 
 
Evakuacijska vaja – Maja Kovačič 
 
V četrtek, 4. 10. 2018, smo v sodelovanju s PGD Socka na 
šoli izvedli evakuacijsko vajo. Tokrat smo prvi uporabili nov 
požarni izhod in se vsi srečno »rešili«. Gasilci PDG Socka so 
nam predstavili še nov gasilski avto in gašenje požarov s 
peno. Vsem gasilcem PGD Socka se najlepša zahvaljujemo. 
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Peka kostanja – Maja Kovačič 
 
V petek, 5. 10. 2018, smo delovni teden zaključili malo drugače. Pouk likovne umetnosti smo prestavili na 
šolsko igrišče, kjer smo slikali po asvaltu in ob tem pekli kostanj, ki smo ga prinesli v šolo. Bil je odličen. Ob 
njem pa smo pili domač jabolčni sok. 
 

 
 
Obisk policista – Maja Kovačič 
 
V torek, 16. 10. 2018, je učence 1. in 2. razreda obiskal rajonski 
policist g. Danilo Ungar. Otroke je opozoril na varnost v prometu, na 
uporabo rumene rutke, kresničk, varnostnega pasu, vožnje v 

ustreznih sedežih … Skupaj smo se 
odpravili na sprehod v okolico šole, 
kjer smo pravilno prečkali cesto, 
hodili po novo zgrajenem pločniku in 
ves čas pazili na promet okoli nas. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Pohod na Veliko Raven in komemoracija – Maja Kovačič 
 
V četrtek, 25. 10. 2018, smo se odpravili na pohod proti Veliki Ravni. Tam smo ob grobu dvema neznanima 
partizanoma imeli komemoracijo. Le – te so se udeležili predstavniki Občine Vojnik, Zveze borcev za vrednote 
NOB, krajani in krajanke Socke z okolico. Ob grobu smo se hvaležno spomnili na to, kako srečni in veseli smo 
lahko, da živimo v miru in svobodi.   
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 
 
Mesec oktober je bil tudi pri nas zelo pester in zanimiv, saj se je začel s tednom otroka. 
V torek, 2. oktobra, smo imeli 1. tehniški dan na temo stavbna dediščina. Z učenci smo se pogovarjali in 
obujali spomine na stare čase ter stare stavbe v ožji okolici. V Šmartnem v Rožni dolini je kar nekaj zanimivih 
starih stavb. Z učenci 1.,2. in 3. razreda smo podrobneje spoznali staro panonsko hišo, ki smo jo na koncu 
prejšnjega šolskega leta obiskali in si jo natančno ogledali. Z raznimi likovnimi tehnikami smo ustvarili njeno 
podobo in nekaj najboljših izdelkov poslali na razstavo v Vojnik. 4. in 5. razred  je ustvarjal kozolce, ki prav 
tako krasijo Šmartinsko dolino. 
Sreda, 3. oktobra, je bila namenjena prometni varnosti. V svojo sredino smo povabili policista, ki nas je 
popeljal po varnih poteh, z nami prečkal cesto in nam dal veliko uporabnih varnostnih nasvetov. 
Tretješolci so v četrtek, 4. oktobra, preživeli čudovit dan. Ustvarjali so na kmetiji Razgoršek. Kot vsako leto so 
jih tudi letos lepo sprejeli, pogostili in pripravili čudovite ustvarjalne delavnice, v katerih so izdelovali različne 
izdelke, ki so jih odnesli skupaj s prelepimi spomini domov. 
Nismo pa pozabili tudi na zdravje. Z učenci 1. in 2. razreda ter zobozdravstveno sestro smo 5. oktobra 
preživeli dan z mislijo in dejanji o skrbi za zdravje in lep nasmeh. 
Že naslednji teden smo odšli na športni dan, kjer smo bili ponovno pri gospe Olgi Brežnik, ki nam je pripravila 
razstavo buč. Na obisku pa smo se posladkali tudi z njenimi dobrotami. Ko smo se vrnili domov,  pa smo se 
podložili še s kuhanim kostanjem. Ta dan kosila skoraj nismo rabili. 
V soboto, 20. oktobra, je plesna skupina popestrila program s svojim plesnim nastopom na srečanju starejših 
občanov. 
Od 15. do 19. oktobra  so tretješolci pridobivali plavalne veščine na bazenu v Celju. Vsi so bili zadovoljni, saj 
so pridobili veliko novega in predvsem uporabnega plavalnega znanja. 
Mesec oktober  smo zaključili s komemoracijo, za katero je program pripravila ga. Vesna Sevšek Kolin z učenci  
naše šole. 
 
 

 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Koledarsko leto gre počasi h kraju. Da je res tako, pričajo mnoge dejavnosti pri nas na šoli. Med njimi 
so se zvrstila razna tekmovanja, različni naravoslovni in tehniški dnevi, ekskurzije, priprave na šolski 
bazar in še kaj. 
 
Večina nas sedaj razmišlja o praznovanjih, darilih in čestitkah. 
V teh dneh sem prebrala tole misel: »Dve darili je treba dati otroku: korenine in krila. 
Dom, ki mu daje varnost, ljubezen, toplino, kjer požene korenine, da ne pomete z njim vsak vetrič. 
Gnezdo, v katerem bo razprl krila … nekega dne pa odletel in si spletel svoje, ne pa vse življenje 
»okreval« od otroštva. » 
Pa srečno! 

 
 
  
Intenzivne pevske vaje mladinskega zbora - Emilija Kladnik Sorčan 
 
Naš mladinski pevski zbor je od 16. do 18. novembra 
2018 izvedel tradicionalni pevski vikend v CŠOD 
Murska Sobota. Pevci so pridno vadili vse tri dni in 
usvajali del repertoarja za letošnje šolsko leto. 
Zborovodkinji je pri učenju pomagala korepetitorka 
Vesna Kotnik. Za red, rekreacijo in druženje ob 
večerih pa je poskrbela učiteljica - spremljevalka 
Nataša Potočnik.  

 
 
 
 
Za mlade pevce je udeležba na intenzivnih vajah 
tudi priložnost, da se bolje spoznajo in 
prijateljsko povežejo, kar omogoča boljše 
nadaljnje delo zbora. Pri pokritju stroškov je 
izdatno pomagal naš Šolski sklad. 
 

    
Zimska šola v naravi – Olga Kovač 
 
V četrtek, 8. 11. 2018, smo imeli s starši učencev šestošolcev uvodni sestanek za izvedbo zimske šole v 
naravi. V tem šolskem letu bomo zimsko šolo v naravi izvedli  v času od 11. do 15. 2. 2019 na Rogli. 
Starše smo seznanili s potrebno opremo, ceno izvedbe in načinom plačila stroškov. Podrobneje smo jih 
seznanili tudi s samo organizacijo tega tedna. 
Gospod Suholežnik je staršem predstavil  potrebno smučarsko opremo in jih seznanil z  načinom 
pridobivanja potrebne fizične kondicije pri urah športne vzgoje. 
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Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak 
 

23. novembra 2018 so na šoli potekale ustvarjalne delavnice za učence od 
šestega do devetega razreda. Namenjene so bile nadarjenim učencem in 
vsem tistim, ki radi ustvarjajo in razvijajo ročne spretnosti. 
Delavnic se je udeležilo 28 učencev.  
Učenci  so izdelovali božične aranžmaje in adventne venčke pod vodstvom 
gospoda Dušana Žgajnerja, poslikavali lesene obeske pod vodstvom gospe 
Katje Kovač, izdelovali božično dekoracijo pod vodstvom gospe Branke Čakš, 
trikotne voščilnice pod vodstvom gospe Monike Dimec, okraske za božično 
drevo pod vodstvom gospe Eve Verdev, smrečico in bučko 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 in polni novih ter izvirnih idej. Nekaj teh 
izdelkov je bilo na razpolago tudi na šolskem bazarju.  
                                                                                  

 
Jesensko srečanje 1. b razreda z bodočimi prvošolčki – Anka Krajnc 
 
Na deževen dan smo s prvošolci odšli v 
enoto vrtca Levček. Nekateri učenci in tudi 
učiteljica smo bili tokrat tam prvič. Ob 
prijaznem sprejemu vodje enote in 
vzgojiteljic smo se podružili v njihovi 
telovadnici, zapeli pesmice tudi ob 
spremljavi kitare in zaplesali. Ob zaključku 
našega srečanja smo z veseljem popili 
domač zeliščni čaj, ki nam ga je postregla 
gospa kuharica. S pesmijo in plesom smo 
pregnali dež ter s prijetnimi občutki na 
ponovno snidenje odšli v šolo. 
 
 
Slovenski knjižni sejem – Ivanka Krajnc 
 
Od  20. do 25. 11. 2018 je v Ljubljani potekal 34. slovenski knjižni sejem. Več kot 20 000 različnih knjig, 
množica spremljevalnih kulturnih in kulinaričnih prireditev, srečanja s pisatelji in pesniki, ilustratorji, 
domačimi in tujimi založniki ter mnogimi znanimi osebnostmi so pritegnili množico knjigoljubov v 
Cankarjev dom, kjer je potekal sejem. Da je letos Cankarjevo leto, je bilo več kot očitno tudi tukaj. Razne 
prireditve, razstave in bele krizanteme na vsaki stojnici so pričale o tem. 

Del tega kulturnega utripa smo doživeli tudi mi. S knjižničarskim krožkom smo 23. novembra odšle v 
Ljubljano. Najprej smo se ustavile v Frančiškanskem samostanu, kjer smo imele priložnost obiskati 
izjemno knjižnico s približno 70 000 enotami, med katerimi je 5 srednjeveških rokopisov in 111 
inkunabol. 

Pretežna večina gradiva je teološka, pohvalijo pa se lahko z zanimivimi redkimi a dragocenimi knjigami 
iz zgodovine, domoznanstva, medicine ter enciklopedijami. Učenke so imele moč videti originale na 
vseh pisnih podlagah,  kot so ploščice, papirus, pergament ... Obisk te knjižnice, ki je sicer zaprtega tipa, 
bo učenkam gotovo ostal v trajnem spominu. Pater je bogastvo knjižnice predstavil zelo zanimivo, saj 
sta dve uri tukaj minili, kot bi mignil. 
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Nato smo si ogledale stari del mesta, Tromostovje, Prešernov spomenik 
ter tržnico, nato pa pot nadaljevale do Narodne in univerzitetne knjižnice. 
Za tem pa smo odšle na knjižni sejem, kjer se je trlo obiskovalcev. Naše 
učenke so uživale ob sprehajanju med knjižnimi stojnicami ter listanju 
zanimivih knjig. Ker so bile te tudi po ugodnih cenah, so si jih nekatere 
tudi kupile. Prav tako pa smo na sejmu izbrali nekaj knjig za šolsko 
knjižnico. 
Po ogledu sejma smo se sprehodile še čez okrašeno mesto ter zavile v 
kakšno prodajalno. V večernih urah pa smo se vesele in polne lepih vtisov 
vrnile v Celje. 
 
 
 
 
Ekskurzija  na Goričko – Nataša Jager 
 

V sredo, 7. 11. 2018, so devetošolci odšli na naravoslovni dan v 
Prekmurje. Na poti so opazovali naravne in družbene značilnosti 
Obpanonske Slovenije ter reševali tematske učne liste. 
Ob prihodu na Goričko so se razdelili v skupine, ki so tekom celega dne 
krožile med različnimi delavnicami. Obiskali so doživljajski park Vulkanija, 
na tematskih delavnicah na OŠ Grad pa spoznavali naravne in družbene 
značilnosti krajinskega parka Goričko.  
Pri lončarski delavnici niso spoznavali le značilnosti starih obrti, ampak so 
svoje dlani ogreli v glini in izdelali prekrasne glinene izdelke. Narečna 
delavnica je bila dinamična, zabavna in poučna, saj nas je popeljala v svet 
prekmurske izreke.  Pri kulinarični delavnici pa so po pripravi 
prekmurskih dobrot zaigrale še brbončice, saj smo na koncu vsi 
sodelujoči uživali ob slovenskih dobrotah onkraj Mure. 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk – Polona Bastič 

16. 11. 2018 smo na šoli ponovno obeležili projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in z njim dan slovenske 
hrane. Tudi letos smo bili pozorni na izvor živil in izbrali lokalne dobavitelje.  
Polbeli kruh nam je v krušni peči spekla gospa Hilda Goršek s kmetije Goršek. Mleko so nam pripeljali s 
kmetije Podpečan. Med so pridelali čebelarji Čebelarskega društva Vojnik. Ekološka jabolka smo dobili 
s kmetije Pšaker Petra, odlično domače maslo pa so 
proizvedli na kmetiji Flis. 
Prvo šolsko uro smo namenili prehranjevanju. Vsi razredi 
so zajtrk pojedli v razredih s svojimi razredniki in 
sorazredniki ter dali poudarek tudi bontonu pri mizi. Drugo 
uro smo se pogovarjali o prednostih lokalno in ekološko 
pridelane hrane. 
Učenci in učitelji smo bili s projektom zelo zadovoljni. Pri 
prehranjevanju pa nas letos ni preganjal šolski zvonec. 
Zaposleni v šolski kuhinji pa so bili navdušeni nad tem, da 
zavrženih živil ni bilo. Naj bo tako še v bodoče. 
 
 

26



Tehniški dan v 9. razredu – Polona Bastič 
 
Tehniški dan je potekal na temo aditivi v živilih, izvedli pa smo ga po zaključku slovenskega 
tradicionalnega zajtrka. Devetošolci so spoznali najpogosteje uporabljene vrste aditivov, prebirali 
deklaracije in s pomočjo spletne starani Ni nam vseeno odkrivali zdravju škodljive aditive. Z metodo 
kromatografije so pri eksperimentalnem delu dokazovali barvila. 
Večina je presenečeno ugotovila, da se v žvečilkah, lepo obarvanih bonbonih, čipsu z okusom ter v 
ostalih predelanih živilih skrivajo prave mešanice aditivov. 
Za zaključek smo si ogledali oddajo na temo dodatkov v prehrani in skupaj razmišljali, kako se jim lahko 
izognemo. Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. Izobražujmo se in naj nam ne bo vseeno, kaj jemo. 
Naš jedilnik naj bo pester in raznolik, sestavimo si ga iz živil, ki jim ni  nič dodanega ali odvzetega.  
 
 
Šolsko in državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – Polona Bastič 
 
V želji, da bi tudi mladi spoznali to kronično nenalezljivo bolezen, prepoznali njene znake in bili 
ozaveščeni o tem, kako jo preprečit, je letos pod okriljem Zveze društev diabetikov Slovenije potekalo 
že 20. tekmovanje o znanju iz sladkorne bolezni, Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 15 učencev in 
učenk 8. ter 9. razreda.   
Nivo bronastega priznanja so dosegli 4  učenci: Klara Juteršek, 9. c, Saša Špegelj, Aljaž Golob in Vid 
Benčina iz 9. b. 
Na državnem tekmovanju pa sta Saša Špegelj in Aljaž Golob bronastemu dodala še srebrno priznanje. 
 
 
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje – Polona Bastič 
 
Raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije je bila tema letošnjega tekmovanja. Šolskega 
tekmovanja so se udeležile 3 učenke 8. in 9. razreda.   
Najuspešnejši sta bili Špela Ramšak iz 8. a in Lana Robačer iz 9. c, ki sta dosegli nivo točk za bronasto 
priznanje. Na državnem tekmovanju pa bo šolo zastopala Špela Ramšak. Čestitamo. 
 
 
 

DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA                                                           
                                              
   
Skrb za zdrave zobe - Maja Kovačič 
 
Učenci prvega in drugega razreda smo imeli 7. 11. 2018 naravoslovni dan. Obiskala nas je zobna sestra 
Barbara Krajnc. Povedala nam je zgodbico, ob kateri so otroci spoznali, kako pomembna je skrb za 
zdrave zobe. Teorijo smo nato podprli še s prakso in se zobke naučili tudi pravilno umivati. Pogovarjali 
smo se o zdravi prehrani in o tem, kako to, kar pojemo, vpliva na naše zobe.  
Odpravili smo se še v ZD Vojnik, kjer je naše zobke pogledala še zobozdravnica. 
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Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane – Maja Kovačič 
 
Tretji petek v novembru je na šoli potekal tradicionalni slovenski zajtrk. Letošnje leto je bil res pravi 
zajtrk, saj smo ga pojedli takoj, ko smo pričeli s poukom. Pozajtrkovali smo domač med, v krušni peči 
pečen kruh, mleko in jabolka. Zajtrk je bil odličen. Pogovarjali smo se še o zavrženi hrani in sklenili, da 
si jo bomo na krožnik vedno dali le toliko, kolikor jo bomo pojedli. 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

»Novo leto, novo leto 
znova se je prismejalo, 
kaj bo tebi, meni  dalo, 

kaj bo dalo vsem ljudem? 

Da vsakdo na tem planetu 
našel bi zavetje toplo, 

našel bi svoj košček kruha, 
da bi dobri stisk roke 

našel pot v vsako srce.« /M. Batič/ 

Veliko sreče, prijateljev, pravih poti in odločitev vam želimo v novem letu. Mesec 
december je bil zelo praznično obarvan. O tem, kaj vse smo počeli, kje vse smo 
sodelovali, koga osrečevali, vam poročamo v tej številki Vojča. 

Prijetno branje vam želimo. 

 

Kulturni dan za 9. razred – Emilija Kladnik Sorčan 

Devetošolci so 19. decembra obiskali Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer so si ogledali 
baletno predstavo Hrestač ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. Pravljična zgodba za vse 
generacije, posredovana skozi izraznost klasičnega baleta, je za večino pomenila prvi neposredni 
stik s plesno-gledališko umetnostjo, učenci pa so ob tem spoznali tudi najpomembnejšo kulturno 
ustanovo mesta Maribor. 

 
Kulturni dan za učence od 6. do 9.razreda – Emilija 
Kladnik Sorčan 

Zadnji delovni dan v letu 2018 je vsem učencem 
predmetne stopnje prinesel praznično vzdušje. Najprej so 
po oddelkih prisluhnili proslavi, ki so jo pripravili učenci 
Šolskega radia OŠ Vojnik z mentorico Barbaro Ojsteršek 
Bliznac na temo bližajočega se dneva samostojnosti in 
enotnosti. Nekateri oddelki so izvedli tudi medsebojno 
obdarovanje, si čestitali in zapeli. Po okusni malici pa je 
sledil v Celju ogled  filmske predstave Gajin svet. Strošek je 
za vse učence poravnal Šolski sklad OŠ Vojnik, izbira 
slovenskega filma pa se je ponovno izkazala kot zadetek v 
polno.   
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Nastopi Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik na Božičnem Vojniku – Emilija Kladnik Sorčan 

Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik se je v jesenskih mesecih marljivo pripravljal na decembrske 
nastope. V okviru Božičnega Vojnika je bila zelo bogata koncertna ponudba in del le-te so bili tudi 
naši mladi pevci. 23. in 26. decembra so nastopili kot gostje na koncertu dalmatinskega estradnega 
umetnika Marka Škugorja. Predstavili so se s tremi božičnimi skladbami pod vodstvom 
zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan. Na klavirju jih je spremljal Simon Jager, z violino in flavto pa 
sta sodelovali Monika Petek ter Pina Berk. Po koncertu se jim je Marko Škugor tudi osebno 
zahvalil. 

Drugi nastop pa so mladi pevci izvedli 28. decembra na Pop-rock koncertu, ki so ga oblikovali 
vojniški domačini, ki se aktivno ukvarjajo z glasbo. Ob že uveljavljenih solistih so otroci nastopili 
kot spremljevalni zbor v skladbi Barcelona in s skupino Feferoni izvedli še rock uspešnico Another 
brick in the wall. Za učence je bila to nova izkušnja, ki so jo odlično opravili. 

 

Obisk Božička na razredni stopnji  – Mateja Fidler 

Mesec december je mesec pričakovanj. Vsi že nestrpno pričakujemo prihod dobrih mož. Tudi v šoli 
smo živeli v tem pričakovanju. Vsako jutro nas je v avli pričakala okrašena in razsvetljena smrečica. 

Zadnji dan pouka pa so bila pod njo darila. Seveda, Božiček prihaja. Glasba, petje in zvok 
kraguljčkov so pripeljali med nas Božička in njegovega škratka. Skupaj z njima smo zaplesali, zapeli 
in se veselili. Nejc, Nik in Bine pa so nam zaigrali na harmoniki in trobenti.  

Po rajanju pa sta nam razdelila lepo zavita darila. Radovedni in polni pričakovanj smo jih odnesli v 
učilnice. Zanje smo se lepo zahvalili in jima zaklicali: »Se vidimo naslednje leto!« 
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Šolsko tekmovanje iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje 2018/2019 
Amalija Kožuh 

Cankarjevo tekmovanje 2018/2019 je  povezano z Evropskim letom kulturne dediščine in 
Cankarjevim letom, zato so bila za branje izbrana klasična in sodobna dela slovenskih avtorjev. 

Učenci so v prebranih besedilih odkrivali podobo otroštva , mladosti nekdaj in danes, se srečevali z 
drugačnimi svetovi kot jih živijo oz. srečujejo danes, a kljub temu z enakimi ali podobnimi 
vrednotami književnih junakov. 

Šolsko tekmovanje za 2. in 3. triado  je potekalo 11. 12. 2018. Udeležilo se ga je 23 učencev. 

Bronasto priznanje so osvojili: Tinkara Štravs, 4. r. , POŠ Socka, Tjaša Krivec, 5. b, Tjaša Leber, 5. b, 
Vita Hažič, 7. c, Hana Ravnak, 7. d, Jakob Pehar, 8. a, Pina Berk, 9. b. 

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo. 

 

Predbožični bazar - Klavdija Winder Pantner 

Mesec december vsako leto prinaša svojo čarobnost. To so dnevi, ko se življenje za trenutek ustavi,  
naše misli in pozornosti pa so namenjene najbližjim, ki nam resnično veliko pomenijo. Tudi Šolski 
sklad OŠ Vojnik v tem mesecu ne počiva. S pomočjo vseh zaposlenih in otrok smo tudi tokrat 
združili moči in pripravili predbožično tržnico. Pripravili smo kratko kulturno prireditev, ki je odprla 
vrata tržnice. V krasnem sobotnem dnevu so nas z obiskom na njej počastili mnogi obiskovalci, kar 
seveda pomeni, da podpirajo našo akcijo. Z majhnimi koraki vsi skupaj rišemo nasmehe na obraze 
tistih, ki potrebujejo pomoč, in hkrati vsem učencem naše šole, saj Šolski sklad naše šole podpira 
tudi mnogo drugih projektov. V želji, da bo leto 2019 uspešno in srečno, voščimo tudi vsi, ki 
združeno skrbimo za uspešno delovanje našega Šolskega sklada. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

Miklavžev sejem - Suzana Jelenski Napotnik 

V nedeljo, 2. 12. 2018, so se učenci predstavili z različnimi izdelki na Miklavževem sejmu v Novi 
Cerkvi. Izdelali so voščilnice, svečnike, različne lesene igre, novoletne okraske in drobna darilca, ki 
si jih podarjamo in z njimi razveseljujemo svoje najdražje.  

 

Novoletna prireditev Muc Mehkošapek – Mojca Rezar 

V sredo, 12. 12. 2018, so se vrtčevski in šolski otroci predstavili našim najdražjim na božično-
novoletni prireditvi z naslovom Muc Mehkošapek. Pravljico smo si izposodili pri Bini Štampe 
Žmavc. Hoteli smo spomniti na to, da smo včasih preveč zaposleni s stvarmi, ki nas oddaljujejo 
drug od drugega, da si premalokrat vzamemo čas zase in za bližnje ter da se nam vse preveč mudi. 
Z glasbo,  s plesom, z igro in deklamacijo smo udeležencem prireditve polepšali eno urico in jih 
spomnili, da si je treba kdaj pa kdaj vzeti vsaj za muco časa. 

 

Tehniški dan – Maja Drobnič Grosek 

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. 

 

Čarovnik na obisku – Maja Kovačič 

V sredo, 19. 12. 2018, smo odšli na POŠ Nova Cerkev, kjer nas je pričakal čarovnik Jole Cole. 
Zabaval nas je s čarovnijami, v katerih so sodelovali tudi učenci, in z zabavnimi šalami. 

Najlepša hvala Turističnemu društvu Nova Cerkev in Krajevni skupnosti Nova Cerkev, ki sta nam 
omogočila ogled te čarovniške predstave. 
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Jelkovanje in proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Maja Drobnič Grosek 

Učenci POŠ Socka so se prijetno zabavali na 
zadnji šolski dan v letu 2018. Najprej so 
pripravili proslavo v čast naši državi Sloveniji. 
Učenci 5. razreda so nam razložili, kako se je 
Slovenija osamosvojila, za tem pa smo imeli 
krajši kulturni program.  

Nato nas je obiskal Božiček  in nam prinesel 
kup daril. Po malici smo jih odprli 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 V NOVI CERKVI 

Okrog sveta do srca – Mojca Buršič 

11. 12.  2018 smo na naši šoli pripravili novoletno prireditev z naslovom Okrog sveta do srca. 
Učenci z učiteljicami POŠ Nova Cerkev ter otroci z vzgojiteljicami iz vrtca Mavrica smo občinstvo 
popeljali okoli sveta. Ogledali so si lahko pirate in morske deklice s Karibov, občudovali afriško 
petje in ples, spoznali samovšečne francoske kuharje in prelepe kan kan plesalke, prepoznali 
pogum naših najmlajših ter prisluhnili otroškemu pevskemu zboru POŠ Nova Cerkev. Po dolgi 
pustolovščini smo se na koncu vsi strinjali, da je povsod lepo, a doma je najlepše. 

 

Čarovnik Jole Cole na obisku - Petra Ofentavšek 

V prazničnem decembru nas vedno obdarijo tudi KS Nova Cerkev in Turistično društvo Nova 
Cerkev. Letos so nam omogočili čarovniško predstavo.  Medse smo povabili tudi naše prijatelje iz 
šole Socke, bodoče šolarje iz vrtca Mavrica in šolarje iz Hiše otrok Montessori. 

Čarovnik nam je predstavil svoje trike in ob njih 
smo vsi neizmerno uživali. Nekateri učenci pa so 
Joletu Coletu tudi pomagali čarati. Predstava je 
hitro, prehitro minila, mi pa upamo, da jo bomo 
še kdaj ponovili.  
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Miklavžev praznični sejem na vasi - Petra Ofentavšek 

V Novi Cerkvi smo imeli na prvo decembrsko nedeljo že tradicionalni praznični sejem na vasi. 
Krajanom smo predstavili naše novoletne izdelke in zanje nabrali kar nekaj prostovoljnih 
prispevkov. Zaradi mrzlega vremena in mraza so 
se otroci  zamenjali pri stojnicah, vmes pa 
pogreli s toplim čajem, ki ga je pripravilo 
Turistično društvo Nova Cerkev. Obiskovalci 
sejma so lahko izbirali med adventnimi 
namiznimi dekorji, smrekicami in voščilnicami. 
Izdelke so predstavili tudi učenci iz POŠ Socka in 
otroci Vrtca Mavrica. 

 

 

Rajanje z Božičkom - Petra Ofentavšek  

Na zadnji šolski dan so nam najprej  učenci 5. razreda pripravili proslavo ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, kmalu za tem pa nas je obiskal Božiček. Zelo smo ga bili veselili, pripravili smo mu nekaj 
glasbenih točk in mu zaplesali. Na šolo je prinesel zvrhan koš daril, za vsak razred posebej, nekaj pa 
tudi za oddelek podaljšanega bivanja. Med igrami so bile  ustvarjalne igre, nekaj družabnih iger, 
kvizov in obilo lego kock, ker so ponovno aktualne, saj se vsi radi igrajo z njimi. Božičku smo dali 
kar nekaj obljub, na koncu pa smo se mu zahvalili za obisk in ga prosili, da nas obišče spet 
naslednje leto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

spoštovani starši! 

 

Pred nami je najkrajši mesec, a mesec, 

v katerem se na veliko in široko govori 

o ljubezni. Govori se seveda tudi o 

počitnicah pa o kulturi … 

 

Februar naj bo mesec, ko ne bomo 

pozabili nase. Naj bo tudi priložnost, da 

svojim bližnjim in vsem, ki so nam pri  

srcu, pokažemo, kako radi jih imamo. 

Presenetimo jih z majhno pozornostjo, 

s cvetom z bližnjega travnika ali zgolj z 

lepo in iskreno besedo. Da se to da in 

da »deluje«, so dokazali naši šolski 

parlamentarci. Tudi to je kultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj je kultura? 
 

»Otrok mamo vpraša, 
kaj je to kultura, 

kdo se z njo ponaša? 
Le ta začudena obstane, 

saj resno jo vprašanje gane. 
Skromno mu obrazloži, 

in takole odgovori: 
kultura nas sprejme, 

ko se rodimo, 
raste z nami, 
ko se igramo, 
hodimo v šolo, 
v službo hitimo. 
Ko smo veseli, 

z nami se smeje, 
ko žalostni smo, 

nam dušo ogreje, 
pesmi in knjige nam piše, 

slike nariše, 
les obdeluje, 

kamen oblikuje, 
pravljice bere, 
solze izpere, 

se z lutkami igra, 
iz ekrana smehlja, 
naravo ohranja, 
stavbe vzdržuje, 

staro z novim povezuje. 
Prijazno z vsemi se rokuje, 

prešerno poje, lepo pozdravlja, 
ob odhodu se poslavlja, 

je naša zgodovina 
in domovina. 

Od rojstva do smrti z nami živi, 
kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi.« 

/Ida Semenič- adisa/ 
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Tehniški dan – Vilma Ošlak 

 

V torek, 8. januarja in v sredo 9. januarja 2019, so imeli učenci sedmih razredov tretji tehniški dan na 

temo alternativni viri energije.  

Ta dan so obiskali interaktivni multimedijski 

center GEN-i svet energije v Krškem. Ogledali so si 

razstavo o virih energije, kako narašča število 

prebivalcev na Zemlji, kako narašča poraba 

energije, kakšno onesnaženje povzročajo 

posamezne države, koliko ogljikovega dioksida 

spustimo v zrak, spoznali smo delovanje 

posameznih elektrarn, njihove prednosti in 

slabosti, vpliv na okolje in podnebne spremembe. 

Ogledali so si tudi eksperimentalnico, kjer so videli plazemsko kroglo, magnetno polje, maketo 

visokonapetostnega daljnovoda. Prav tako so si ogledali, kako deluje generator in lebdenje v nevidnem 

polju.  

Vodenje je bilo strokovno in kvalitetno ter primerno starosti naših učencev. 

                                                                                                                                    

 

Izbirno tekmovanje za Preglovo priznanje - Edi Fidler  

                                               

21. januarja 2019 je bilo šolsko izbirno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova bronasta priznanja. 

Državnega tekmovanja, ki bo 30. marca na OŠ Rimske Toplice, se bosta udeležila osmošolca Antonio 

Krajnc in Anita Rojc, ki sta istočasno prejemnika bronastega Preglovega priznanja. Zaželimo jima veliko 

znanja in zbranosti ob reševanju nalog na državnem nivoju. 

   

Gledališka predstava  Kosovirja na leteči žlici – Mateja Fidler  

 

V SLG Celje smo si ogledali predstavo Kosovirja na leteči žlici. Priljubljeno knjižno uspešnico pisateljice 

Svetlane Makarovič so igralci prikazali v čudoviti  igri. 

Obisk gledališča je vedno veliko doživetje. Tudi letos  smo učenci  RS bili deležni  tega  dogodka. 

Dogodivščine kosovirjev  Glala in Glili so nas zelo prevzele. Čudoviti kostumi, glasba, leteči žlici s 

paradižniki so bili prava paša za oči. Predstava je čisto prehitro minila. Polni lepih vtisov smo se odpeljali  

v Vojnik. 

 

2. matematična delavnica – Leonida Godec Starček 

 

16. januarja 2019 je med 16. in 18. uro potekala druga matematična delavnica. Namenjena je bila 

učencem od 4. do 9. razreda.  

34 udeležencev se je seznanilo z različnimi postopki spretnega računanja. 

Delo v posameznih skupinah so vodili  Barbara Jančič, Branka Čakš, Metka Klinc, Vilma Ošlak in Leonida 

Godec Starček. 
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Mesec prijaznosti – Simona Šarlah 

 

Človek je družabno bitje. Brez družbe preprosto ne bi mogel preživeti. Če naredimo nekaj, kar ni dobro le 

za nas, temveč tudi za druge, smo srečnejši. Prijazni ljudje imajo veliko globokih prijateljskih vezi. Če je 

nekdo pripravljen pomagati in zna pohvaliti druge, velja za bolj simpatičnega in tudi bolj privlačnega. 

Šolski parlament se je odločil, da bo mesec december razglasil za mesec prijaznosti. Od začetka meseca 

pa vse do četrtka, 20. decembra, so organizirali različne dejavnosti za širjenje prijaznosti med vsemi, ki 

vsakodnevno vstopajo v šolske prostore. Mesec prijaznosti se je zaključil z božičnim disko večerom za 

vse osmošolce in devetošolce, ki je bil 20. decembra v jedilnici šole. 

K sooblikovanju meseca prijaznosti smo povabili tudi vse učence naše šole. Na oglasne deske šole smo 

obesili plakate z napisom TABLA PRIJAZNOSTI. Učence in vse zaposlene smo povabili, da na njih zapišejo 

kakšno prijazno misel, pozitivno sporočilo, ki je namenjeno točno določeni osebi ali pa vsem okoli nas. 

Pozvali smo jih tudi, da v tem mesecu vsak dan naredijo nekaj dobrega za soljudi – lahko za prijatelja, 

prijateljico ali pa popolnega neznanca. Nekaj idej smo napisali tudi na oglasno desko parlamenta. Poleg 

tega smo jih opozorili, da ne smejo biti prijazno samo do drugih, ampak tudi do sebe. Vsak si zasluži 

velikodušnost, sočustvovanje in prijaznost. 

Priprave na mesec prijaznosti so se začele že veliko prej. Parlamentarci Klara, Ana, Anita, Jurij, Denis in 

Pina so skupaj z mentorico že en mesec prej začeli z barvanjem prodnikov, na katere so napisali 

pozitivna sporočila. V drugem tednu meseca so tako te prodnike, lično zavite, razdelili med vse 

zaposlene na šoli in jim tako sporočili, da cenijo njihovo prijaznost in delo. 

V tretjem tednu meseca prijaznosti (tik pred počitnicami) pa so parlamentarci med vsemi učenci 

predmetne stopnje delili t.i. emotikone in sličice, na katere so napisali spodbudne misli in prijazne citate 

za učence.  

Tako so parlamentarci v zadnjem mesecu leta razdelili preko 50 prodnikov in preko 300 emotikonov s 

prijaznimi mislimi. Verjamemo, da so uspeli v tem času na obrazu narisati kak nasmeh več in povzročili 

verižno reakcijo prijaznih dejanj. 

Mesec prijaznosti smo zaključili s prijetno božično zabavo, ki je tokrat trajala kar tri ure in se je je 

udeležilo kar 60 osmošolcev in devetošolcev. Vendar širjenje pozitivne energije in prijaznega vzdušja s 

tem še ni konec. V mesecu februarju nadaljujemo z delitvijo prijaznih misli tudi zaposlenim na Občini 

Vojnik, v Zdravstvenem domu Vojnik in zaposlenim na podružnicah. 

Vsem parlamentarcem se na tem mestu zahvaljujemo za predano in vztrajno delo in jim sporočamo, da 

je prijaznost jezik, ki ga lahko slišijo gluhi in berejo slepi. S svojo pozitivno energijo, nasmehom na obrazu 

in nalezljivo dobro voljo so ogromno naredili za odlično vzdušje na šoli. Veseli smo, da jih imamo! 

 

 

Območno tekmovanje iz angleškega jezika – Anja Korošec 

 

17. januarja 2019 je v Šentjurju na Osnovni šoli Franja Malgaja potekalo območno tekmovanje iz 

angleškega jezika. Tekmovanja so se udeležili trije učenci: Ema Ban, Aljaž Golob in Vid Benčina. Vsi trije 

so se na tekmovanju odlično odrezali, srebrno priznanje pa sta prejela Ema Ban in Vid Benčina. Slednji se 

bo udeležil tudi državnega tekmovanja v mesecu marcu. 

Vsem trem tekmovalcem iskreno čestitamo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
  

 

Nastop OPZ - Sabina Penič 

 

19. 1. 2019  je Turistično društvo Nova Cerkev obeležilo 

50-letnico delovanja. Na slovesnem občnem zboru smo 

z otroki Otroškega pevskega zbora nastopili ob glasbeni 

spremljavi g. Rajka Sentočnika in se s tem zahvalili za 

večletno sodelovanje.  

 

 

 

 

Zimski športni dan v Vizorah - Petra Ofentavšek 

 

Učenci in učitelji POŠ Nova Cerkev smo se odpravili  na pohod proti Vizoram. Opremo za 

sankanje so nam peljali prijazni šoferji naših kombi prevozov.  V Vizorah sta nas pričakala 

gospod Kotnik in gospa Preložnik, ki sta nas najprej razveselila s slastnim čajem. Gospod Franci 

nam je razložil pravila za vožnjo po hribu.  

Ko nas je zazeblo, smo se pogreli v hiški smučarskega društva pri gospe Andreji. Tam smo tudi 

malicali hrenovke in dober domač kruh. 

Dodobra smo se nasankali in »nabobali«, na koncu pa smo se spuščali kar brez vsega, saj je bil 

teren dovolj gladek. Dopoldne je hitro minilo in morali smo se odpraviti proti šoli. Vsakič znova 

se veselimo tega športnega dneva v Vizorah, ki je postal že kar tradicionalen. Zadovoljni in veseli 

smo, da nas člani smučarskega društva vedno radi sprejmejo. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

Mednarodni projekt Holiday Card Exchange, 1. in 2. razred – Maja Kovačič, Irena Rudnik 

V letošnjem šolskem letu že osmič sodelujemo v mednarodnem projektu Holiday Card Exchange. Letos 

smo se projektu pridružili učenci 1. in 2. razreda z učiteljicama Majo in Ireno. 

Izdelali smo voščilnice za svoje prijatelje po svetu in pri tem zares uživali. Potrudili smo se, da bodo naši 

novi prijatelji veseli. V voščilnice smo napisali voščilo v slovenskem in angleškem jeziku in v pismu, ki ga 

je prevedla naša razredničarka, predstavili naše navade in običaje ob praznovanju božiča in novega leta 

ter našo lepo deželo Slovenijo. 

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. Vsake voščilnice smo se zelo razveselili in jih 

ponosno odnesli domov pred novoletnimi počitnicami. 

Letos smo sodelovali z naslednjimi šolami:  

• HSIN-GANG ELEMENTARY SCHOOL iz Tajvana, 

• THE EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL OF NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY iz Tajvana,       

• ZŠ s MŠ iz Slovaške, 

• MOGILEV SECONDARY SCHOOL #8 iz Belorusije, 

• ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BARDZIE Z FILIĄ W 

PRZYŁĘKU iz Poljske, 

• SPRING RUN ELEMENTARY iz ZDA, 

• IES FRANCISCO DE GOYA iz Španije. 

Prejete voščilnice, polne dobrih želja, smo razstavili v učilnici. Razstavo so si tako lahko ogledali tudi 

učenci ostalih razredov. 

Za promocijski material o Sloveniji in Celju  se lepo zahvaljujemo TIC-u Celje. 

 

Nastop učencev na seji kulturnega društva Nova Cerkev – Mojca Rezar 

 

V soboto, 19. 1. 2019, je imelo Kulturno društvo Nova Cerkev sejo. Letos obeležujejo 50 let delovanja. S 

kratkim kulturnim programom  smo začetek seje popestrili učenci POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka. Pevski 

zbor POŠ Nova Cerkev je zapel dve ljudski pesmi, učenci naše šole pa so se predstavili s plesoma Mi 

delamo snežaka in Urca. Udeleženci seje so bili navdušeni nad nastopom naših otrok. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
 

Januarja smo počeli … – Milanka Kralj 

 

Novo leto in nove dogodivščine so se pričele že v začetku januarja, ko smo odšli v SLG Celje, kjer smo si 

ogledali predstavo Kosovirja na leteči žlici. Predstava je bila odlična, učenci so uživali in domov odšli 

zadovoljni ter nasmejani. 

 

V tem mesecu pa smo v Šmartnem v Rožni dolini praznovali poseben jubilej, 200-letnico šolstva. V ta 

namen smo pripravili prireditev in s tem obeležili častitljiv jubilej. Z učenci, otroki iz vrtca  in člani 

kulturnega društva Šmartno v Rožni dolini smo pripravili predstavitev razvoja šolstva od 19. do 21. 

stoletja. Prireditve so se v velikem številu udeležili krajani in kot posebni gostje ga. državna sekretarka 

Martina Vuk, podžupanja Celja ga. Breda Arnšek, župan Vojnika g. Branko Petre, številni ravnatelji iz 

bližnje in daljne okolice, predstavniki sveta šole ter nekdanji učitelji in delavci šole. Dom krajanov je ob 

igri, plesu in pesmi kar zaživel in domov pospremil nasmejane goste naše prireditve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Prišla je tiho, skoraj neopazno. Za mnoge najlepši čas. Čas nežnega ptičjega petja, brstenja, 
cvetenja, toplih žarkov …   
V preteklem mesecu smo precej dejavnosti na šoli posvetili kulturi, nekaj tudi ljubezni,  vmes 
pa se že pripravljali na pomladne praznike, predvsem na pustovanje. Ko smo se mnogi pridno 
učili in tekmovali, so šestošolci smučali na Rogli in uživali v zimski šoli v naravi.  
O vsem tem ter še o drugih dejavnostih na naši šoli pa preberite v tej številki Vojča. 

 
Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 
Učenci šestih  razredov  so imeli 5. februarja 2019 tretji tehniški dan. Tema je bila les. Ta dan so 
si izrezali obesek iz lesa ter pripomoček za ostrenje konic svinčnika, spoznali pomen gozda, vrste 
in lastnosti lesa. Nekaj teh lastnosti so tudi sami preizkusili, prav tako so s štetjem branik 
poskusili določiti približno starost drevesa, seznanili so se tudi s stroji in pripomočki za obdelavo 
lesa. 
Namen tega tehniškega dneva je, da se učenci seznanijo  z nekaj teoretičnega znanja s področja 
lesa, s tem pa nam pri rednih urah tehniškega pouka več časa ostane za izdelavo izdelkov iz lesa.  
Učenci so ta dan najbolj uživali pri rezanju izdelkov iz lesa, saj jih je veliko izmed njih prvič 
uporabljajo ročno rezljačo. 
 
Koncert BQL v počastitev slovenskega kulturnega praznika – Emilija Kladnik Sorčan 
V ponedeljek, 4. 2. 2019, je v telovadnici OŠ Vojnik nastopil popularni duet BQL s Koroške s 
koncertom Slovenske ljudske so QL. Pela in igrala sta za vse naše učence od 4. do 9. razreda in 
tudi za vrstnike z OŠ Frankolovo. Njun spored je obsegal slovenske ljudske pesmi, kombinirane s 
popularno glasbo in je bil glede na vsebinsko zasnovo zelo primeren za obeležitev kulturnega 
praznika. Izvajalca sta učencem približala na videz nezdružljive glasbene zvrsti in tako zabrisala 
meje med njimi. Simpatičen nastop je popestrila tudi pevka Ula Ložar. Učenci so bili nad 
koncertom navdušeni, pevca pa sta se na koncu še fotografirala z vsakim oddelkom posebej. Pri 
plačilu vstopnine je pomagal tudi Šolski sklad. 
 
 
Kulturni praznik – Barbara Ojsteršek Bliznac 
Dan pred kulturnim praznikom, Prešernovim dnevom, smo v okviru šolskega radia pripravili 
krajšo proslavo, s katero smo želeli spomniti na pomen Franceta Prešerna za Slovence in kulturo 
nasploh. Učencem smo zastavili tudi nagradni vprašanji in jih za pravilni odgovor tudi nagradili.  
 
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička – Rebeka Žagar 
Tekmovanje Kresnička je šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda 
osnovne šole. Bistveni del tekmovanja so eksperimenti, ki so jih učenci izvedli v šoli in doma. Za 
vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh poskusov. Vsebine 
so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v 
katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno.  
Tekmovanja, ki je potekalo 6. februarja letos, se je udeležilo 128 učencev. Najuspešnejši so 
prejeli bronasto priznanje. Teh je bilo 50. 
Iskrene čestitke vsem. 
 
Informativni dnevi – Urška Kovač Jurčenko 
Vse srednje šole so 15. in 16. februarja letos za učence osnovnih šol organizirale informativni 
dan, na katerem so devetošolci lahko pridobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju 
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na posameznih srednjih šolah ter druge informacije povezane s srednješolskimi programi, saj 
bodo morali do 2. aprila že oddati prijave za vpis v 1. letnik srednje šole. 
Informativni dan je potekal v petek, 15. februarja, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja, ob 
9. uri. Devetošolci v petek tako niso imeli pouka, ampak so namesto pouka obiskali srednje šole, 
na katerih so želeli pridobiti informacije o vpisu. Vsak učenec se je lahko udeležil treh 
predstavitev na treh različnih šolah. Učenci so se informativnega dne večinoma udeležili skupaj 
s svojimi starši.  
 
Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje – Marjana Rojc 
23. 1. 2019 je na OŠ Mozirje potekalo območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje. Učenci osmega in devetega razreda so letos prebrali Cankarjevo Moje življenje in 
Möderndorferjevo delo Kit na plaži. Območnega tekmovanja sta se udeležila Jakob Pehar iz 8. in 
Pina Berk iz 9. razreda, ki sta na šolskem tekmovanju v decembru 2018 dosegla največje število 
točk in osvojila bronasto Cankarjevo priznanje. Na območnem tekmovanju je Pina dosegla tudi 
srebrno priznanje. 
 
Zimska šola v naravi za šestošolce – Olga 
Kovač 
Letos smo zimsko šolo v naravi izpeljali že v 
februarja in ugotovili, da je to bil odličen 
termin. Na Rogli so nas pričakale urejene 
proge z novozapadlim snegom, poleg tega so 
nas skozi cel teden spremljali prijetni 
vremenski pogoji.  
Pričetek letošnje zimske šole v naravi je bil 
12. februarja. Po jutranjem zbiranju in 
nalaganju opreme smo se odpeljali na Roglo. 
Ko smo se namestili v sobe in opravili 
testiranje, smo pripravili natančen program 
dela za cel teden. Prvi dan smo spoznali tudi pravila obnašanja na smučišču. Že naslednje jutro 
smo razdeljeni v 7 skupin pričeli z učenjem alpskega smučanja. Uživali smo na snegu in tudi pri 
drugih dejavnostih v popoldanskih ter večernih sprostitvenih aktivnostih. 
Zadnji dan smo pričakali starše na smučišču Mašin žage in jim predstavili naše znanje ter se nato 
zbrali še v Snežni dvorani hotela Planja, kjer smo prejeli diplome. 
Z Rogle smo se vrnili utrujeni a zadovoljni in ponosni na naše smučarsko znanje. Posebej veseli 
smo bili počitnic, ki so nam omogočale počitek ali utrjevanje osvojenega skupaj s starši.  
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Februar v tretjem razredu - Ida Grobelnik 

V okviru knjižnične vzgoje nas je obiskala knjižničarka  s 
centralne šole gospa Ivanka Krajnc. 
Prebrala nam je čudovito knjigo Snežinke z napako. Pokazali 
smo ji, kako obvladamo knjižnični bonton in izposojo. Skupaj 
smo izdelali izkaznice, ki jih sedaj uporabljamo pri izposoji 
gradiva. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

V sklopu pustnih ustvarjalnih delavnic smo izvedli  drugi 
roditeljski sestanek. Povzeli smo naše dosedanje delo, 
dosežene rezultate in se strinjali, da bo najtrši oreh v drugem 
polletju poštevanka.  

Hvala babicam, ki so nam že drugič sešile vreče iz blaga, tokrat mnogo večje. 
Naš decembrski projekt Imam svojo vrečko se je nadaljeval tudi v februarju.  Karnevalski publiki 
bomo pokazali, kako resno mislimo. 
 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku - Petra Ofentavšek 
 

Na proslavi, ki smo jo učenci POŠ Nova Cerkev 
posvetili kulturi, smo se zbrali učenci naše 
podružnice in naši najmlajši otroci iz Vrtca 
Mavrica. Skupaj smo se spomnili doktorja 
Franceta Prešerna, pesnika, ki je s svojo poezijo 
ljudem na glas govoril o stvareh, ki takrat niso 
bile enostavne. Njegove misli o narodih in 
odnosih do njih bodo še dolgo navzoče v naših 
glavah.  
Ta dan so člani glasbeno-ustvarjalnega krožka 

predstavili svoje delo z Orffom instrumentarijem. K sodelovanju pa so povabili še prvi razred in 
otroke vrtca. 
Ena izmed pesmi, ki jo vsi poznamo, je tudi pesem Nezakonska mati, ki jo je Prešeren posvetil 
materi svojih otrok, in sicer Ani Jelovšek. Uglasbila pa jo je naša gostja gospa Brigita Petre. Njen 
glas in zvok kitare nas je popeljal čisto drugam, v čisti svet glasbe. Hvaležni smo bili za njen 
nastop in čas, ki si ga je vzela za nas. 
Uživali smo v proslavi, ki je bila pravo medgeneracijsko druženje.  
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Pustne delavnice s starši - Petra Ofentavšek 
Vsako leto imamo v predpustnem času skupaj z otroki in s starši pustne delavnice. Tudi letos 
smo imele učiteljice izvirne zamisli in nastalo je obilo  čudovitih skupinskih mask. Prvi razred je 
izdelal lisičke Zvitorepke, drugi ribje akvarije, tretji vrečke za večkratno uporabo, četrti stojnice z 
različnimi prodajnimi artikli, petošolci pa so se prelevili v prave Ribničane s suho robo. 
 

Pred delavnicami smo imeli še krajše 
roditeljske sestanke, kjer smo obdelali nekaj 
aktualnih tem. Nekateri starši  so se udeležili 
še individualnih razgovorov. 
Druženje med starši, otroki in učitelji je vedno 

zanimivo, polno smeha, dobre volje in zanimivih 
idej. 
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POŠ SOCKA 
 
Izdelava peščenega filtra -  Suzana Jelenski Napotnik 
Učni predmet naravoslovje in tehnika omogoča izkustveno učenje in veliko praktičnega dela. 
Četrtošolci so tako pri učni uri sami izdelali peščeni filter, časopisni filter in mlinček. Najbolj jih 
je navdušilo in presenetilo spoznanje, kako se voda v naravi lahko sama mehansko očisti in kako 
dragocena je pitna voda za življenje na tem planetu. 
 
Likovni natečaj Cinkarne Celje - Suzana Jelenski Napotnik 
Med šolskim letom z učenci sodelujemo na različnih natečajih, kjer pokažemo svojo 
ustvarjalnost, kreativnost, natančnost, vztrajnost in iščemo nove ideje. Prijavili smo se tudi na 
likovni natečaj Cinkarne Celje, kjer smo izdelali štiri komplete družabne igre spomin. Oddelek 
podaljšanega bivanja in učenci vseh razredov so ustvarili štiri različne, a vsebinsko podobne igre 
spomin, s katerimi si krajšamo čas v jutranjem varstvu, med odmori in v usmerjenem prostem 
času. 
 
Pustna delavnica s starši - Suzana Jelenski Napotnik  
V torek, 26. 2. 2019, smo pripravili pustne delavnice, kjer smo s pomočjo staršev izdelali 
skupinsko pustno masko.  Z njo  se bomo predstavili na že 32. tradicionalnem pustnem 
karnevalu v Novi Cerkvi. Starši so nam pomagali krojiti,  šivati in izrezovati obrazne maske. 
Tokrat bomo mačke, navihane, igrive in prijazne. Učiteljice smo zelo vesele nad pozitivnimi 
odzivom in pripravljenostjo staršev pri izdelovanju pustnih mask, saj je druženje vedno prijetno, 
sproščeno in zanimivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniška obdelava: Jure Uranič 
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 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
»Pomlad je takrat, 
 ko nehaš knjigo brat', 
 ker raje sanjaš v dolini  
 ali na zeleni planini. 
 
 Pomlad pride počasi,  
 v tisti snežni zimski masi 
 ko jo toplo sonce stanjša 
 in nam zvonček srce ozaljša. 
 
 A kdor vidi pomlad le v naravi,  
 jaz menim, da ni pri pravi,  
 prava pomlad se vendar v srcu poraja 
 in se v najlepših čustvih nahaja.  
 
Najlepša od vseh je srčna pomlad, 
 ki pride, ko imaš nekoga rad 
 in ga ljubiš bolj kot drevesa in trave 
 in čutiš, da brez njega ni prave zabave. » 
                              /Nina Cankar/ 
 

Res je, najlepša je pomlad, ko imaš nekoga rad, ko z njim se družiš, pa naj bo v šoli, 
na tekmovanjih, planinskih pohodih …  
O vsem tem in mnogih drugih dejavnostih v mesecu marcu preberite v tej številki 
Vojča. 
 
 
Tretja matematična delavnica – Leonida Godec Starček 
 
14. marca 2019 je med 16. in 18. uro potekala tretja 
matematična delavnica. 
Namenjena je bila učencem od 4. do 9. razreda. 44 
udeležencev se je pripravljalo na tekmovanje v znanju 
matematike. Delo v posameznih skupinah so vodili  g. Jure 
Štokovnik, ga. Branka Čakš, ga. Metka Klinc, ga. Vilma Ošlak 
in ga. Leonida  Godec  Starček. 
 
 
 
Glasbeni večer na Dobrni – Emilija Kladnik Sorčan 
 
V torek, 26. 3. 2019, se je v kavarni hotela Vita na Dobrni odvil nastop, ki ga je pripravila za 
tamkajšnje goste Osnovna šola Vojnik. V glasbenem večeru se je predstavil Ženski zbor z naborom 
ljudskih in popularnih skladb. Sodelovale pa so tudi učenke Pina Berk in Eva Leskošek ter Hana 
Ravnak ob kitarski spremljavi ge. Ksenije Kramaršek.  
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Šolsko tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak 
 
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 21. marca 2019 za učence od prvega do devetega razreda 
potekalo šolsko tekmovanje v matematiki Mednarodni matematični kenguru. Udeležilo se ga je 200 
učencev . Bronasto priznanje je osvojilo 69 učencev.  Alina Crnčec iz 5. razreda, Gašper Kolar iz 
sedmega, Svit Dimović iz osmega Urh Videčnik in Beti Kočet iz devetega razreda pa so se uvrstili na 
državno tekmovanje, ki bo letos potekalo v mesecu aprila na OŠ Frana Roša v Celju. 
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, želimo uspešno 
pripravo in čim boljše rezultate. 
 
Šolsko tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
 
Šolskega tekmovanja iz fizike se je udeležilo 13 učencev 8. razreda in 7 učencev 9. razreda. 
Bronasto Stefano priznanje so osvojili: 
Špela Ramšak, 8. a, Miha Žiga Vilč, 8. a, Anita Rojc, 8. d,  Aljaž Bratušek, 8. b, Svit Dimovič, 8. b, Beti 
Kočet, 9. b, in Urh Videčnik, 9. c. 
 
Na področno tekmovanje so se uvrstili Špela Ramšak, Miha Žiga Vilč, Anita Rojc, Beti Kočet  in Urh 
Videčnik.  
Čestitamo. 
 
Področno tekmovanje iz fizike – Tatjana Hedžet 
 
Tekmovanje je potekalo 15. 3. 2019 na OŠ Hudinja v Celju. Udeležili  so se ga 4 učenci iz naše šole. 
Srebrno Stefanovo priznanje iz znanja fizike so osvojili Špela Ramšak in Miha Žiga Vilč iz 8. a, Anita 
Rojc iz 8. d ter Beti Kočet iz 9. b razreda. Na državno tekmovanje se je uvrstila Anita Rojc. 
Čestitamo. 
 
Gregorjevo – Mateja Fidler 
 

Gregorjevo, lep slovenski praznik in 
običaj. Tudi tretješolce je navdušil, da 
smo pri pouku izdelali iz naravnih 
materialov gregorčke in jim dodali 
svečke. 
Ob spremljavi harmonike smo se 
odpravili od šole proti reki Hudinji. Ob 
pomoči gasilcev, staršev in učiteljic smo 
jih spustili v vodo. Ker se je že mračilo, 
so se prižgane svečke lepo videle. 
Veseli smo, da smo tudi mi prispevali 
delček k ohranjanju slovenskega običaja. 
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Mini Planica – Mateja Fidler 
 
Smučarski skoki. To pa bo zanimivo. Veselje, 
pričakovanje pa še vožnja z avtobusom v Šmartno v 
Rožni dolini.  
Na igrišču je že bila postavljena skakalnica. Pričakali 
so nas organizatorji, ki so nam razložili, kako bodo 
potekali skoki. Preoblekli smo se v kombinezone, si 
nadeli čelade in pripeli smuči. Povzpeli smo se po 
stopničkah in najpogumnejši so se že spustili. Joj, 
kakšno veselje! Po treh skokih smo napravili še 
skupinski posnetek, seveda pa ni manjkala tudi 
podelitev medalj in priznanj.  
Navdušeni smo se vrnili v šolo v Vojnik. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA  
 

Športni dan – Suzana Jelenski Napotnik 
 
 
 
 
 
V petek, 1. 3. 2019, smo se odpravili na zimski športni 
dan. Kot že nekaj let zapovrstjo smo se tudi letos 
odpravili v Velenje na drsališče, kjer smo preživeli 
nepozaben športni dan. Nekateri so prvič preizkusili 
drsalke in se kaj hitro navadili nanje. Preizkusili smo se 
v zabavnem poligonu in igranju hokeja. Hokejsko 
društvo  Velenje nam je posodilo hokejsko palico, pak 
in gol. Ob malici in toplemu čaju ter vragolijah na ledu 
nam je dopoldne hitro minilo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pustni karneval v Novi Cerkvi – 
Maja Kovačič 
 
V soboto, 2. 3. 2019, smo se učenci in učiteljice POŠ Socka udeležili pustnega karnevala v Novi 
Cerkvi. Na sončen dan smo se predstavili s skupinsko masko Mačke in ob pesmi Mice Mace zaplesali 
naš mačji ples ter se sprehodili med obiskovalci. Seveda pa je bil naš namen tradicionalen: odgnati 
zimo in priklicati pomlad. Upamo, da nam je uspelo in da smo tudi v srca obiskovalcev priklicali 
pomlad, na njihove obraze naslikali nasmeh in dobro voljo. Hvala KS Nova Cerkev za sladke krofe.  
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Pust na vasi – Maja Kovačič 
 
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. Najlepša 
hvala vsem  krajanom, ki smo jih 
obiskali, saj so nam tudi letos 
pripravili sladka presenečenja in s 
tem razveselili naše pustne šeme 
- otroke. 
 
 

 
 
Mini Planica – Maja Kovačič 
 
V sredo, 6. 3. 2019, smo se učenci od 1. do 3. 
razreda odpravili na podružnično osnovno šolo 
v Novi Cerkvi. Tam nas je na igrišču že čakala 
postavljena mini skakalnica, trener in dva 
smučarja skakalca. Predstavili so nam 
skakalnico, opremo, potrebno za smučarske 
skoke in tehniko skakanja na smučeh. 
Vsi smo dobili startne številke, čelade in smuči 
ter se odpravili na zaletišče. Vsak je skočil kar 
desetkrat. Nekateri so bili bolj drugi pa malo 
naj uspešni in so skakalnico zamenjali kar za 
tobogan. Ob tem pa so se ves čas neizmerno 
zabavali. 
Za pogum so vsi učenci dobili priznanje,  
medaljo v obliki Argeta paštete in povabilo na 
smučarske skoke na skakalnici v vaši 
neposredni bližini, to je v Vizorah. 
 

Tehniški dan – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V petek, 8. 3. 2019, smo imeli četrtošolci tehniški dan z naslovom Elektrika. Spoznali smo električno 
shemo in kako se imenujejo elementi v električni shemi. Preizkusili smo se v sestavljanju 
električnega kroga, spoznali, kako svetijo žarnice v zaporedni in vzporedni vezavi. Zelo všeč pa nam 
je bilo oglašanje brenčača. Ob interaktivnem gradivu smo se seznanili z  nevarnostjo elektrike in za 
kaj nam elektrika v življenju služi. Spoznali smo, da je uporaba elektrike zelo povezana s sodobnim 
načinom življenja. 
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Skrb za zdravje in telo – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V petek, 15. 3. 2019, smo imeli četrtošolci naravoslovni dan in sistematiko zob v ZD Vojnik. 
Naravoslovni dan z naslovom Skrb za zdravje zob in telo nam je pripravila zobna sestra Barbara, ki 
nam je predstavila pomen zdravih zob za naše zdravo telo. Naučili smo se pravilno ščetkati in nitkati 
zobe, spoznali smo zgradbo stalnih zob in kaj se z njimi zgodi, če ne skrbimo za ustrezno ustno 
higieno. Poleg pravilne in zdrave prehrane je zelo pomembno pitje vode, zato imamo v razredu 
navado, da si vzamemo vsak dan 5 minut za zdravje, ko popijemo vodo, prezračimo učilnico in malo 
potelovadimo.  
 
Planinski pohod – Mojca Rezar 
 
V soboto, 16. 3. 2019, smo se s planinskim krožkom odpravili na Janče v Posavskem hribovju. Tokrat 
smo se pridružili mladim planincem iz POŠ Nova Cerkev. Zraven smo povabili še starše, brate, sestre, 
stare starše, tako da se nas je skupaj nabralo 100 pohodnikov s spremljevalci in vodnikoma vred. 
Tokrat smo izkusili tudi vožnjo z vlakom, ki je bila za nekatere prvotna izkušnja. Zjutraj smo se zbrali 
na železniški postaji v Celju in skupaj počakali na vlak. Rezervirana smo imeli dva vagona. Po dobri 
uri vožnje smo prispeli na železniško postajo Laze, od koder smo se povzpeli na Janče. Na vrhu smo 
se spočili pred planinskim domom, kjer smo se okrepčali s kosilom, nato pa se igrali in družili na 
velikih igralih. Ogledali pa smo si tudi »mini živalski vrt«. Nazaj smo se vrnili na železniško postajo 
Jevnica, od koder smo se z vlakom odpeljali proti Celju. Vrnili smo se z lepimi izkušnjami. Za lepo 
doživetje se zahvaljujemo planinskima vodnikoma g. Benu Podergajsu in g. Darku Klančniku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Očiščevalna akcija – Maja Drobnič Grosek 
 
Tudi letos smo z učenci namenili nekaj časa čiščenju okolice šole. Ugotavljali smo, da kljub veliki 
ekološki osveščenosti otrok in odraslih še vedno najdemo kar nekaj smeti, ki ne spadajo v naravo. 
Pridno smo jih pobrali in se ob tem pogovarjali, kako nevarne so smeti za naravno okolje, kako lahko 
škodijo rastlinam in živalim in v končni fazi tudi nam. Učenci so zagotovili, da se bodo bolj potrudili, 
da bodo tudi sami boljši Zemljani in prispevali k čisti in bolj zdravi Sloveniji. 
Najlepša hvala KS Nova Cerkev, ki nas je za naš trud nagradila s sladoledom. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV  
 
Eksperimenti v naravi – Ida Grobelnik 
 
Na pomlad preden se breze olistajo, nam 
ponujajo izjemno zdrav sok., ki je obogaten z 
minerali in hranili. Proučili smo način točenja in 
v enem dopoldnevu pridobili dobra 2 litra 
drevesnega soka breze v šolskem parku. Koristi 
brezovega soka so bile znane že v zgodovini.  
Sezona točenja traja le dobra dva tedna, potem 
bomo izvrtane luknje v deblih zadelali s cepilno 
smolo. S tem drevesu prav nič ne škodimo, celo 
pomladimo ga. 
 

Planinci na Jančah – Ida Grobelnik 
 
Za nami je čudovit planinski pohod na Janče.  Razgledni hrib Posavskega hribovja smo brez težav 
osvojili v družbi staršev, babic in dedkov. Na planinskem domu, ki slovi po odličnih kulinaričnih 
dobrotah, smo se razveselili igral in malega živalskega vrta. 
Prav posebno doživetje je bila vožnja z vlakom, ki je kljub slabim trem uram v obe smeri bila kar 
prekratka. 
Našemu nepogrešljivemu spremljevalcu in organizatorju Benu Podergajsu se za nepozabno 
doživetje zahvaljujemo. Hvala za spremstvo tudi Darku Klančniku. 
 

 
Plavajoče lučke v Polžah – Ida Grobelnik 
 
Slovenski praznik ljubezni – gregorjevo 
postaja vse bolj priljubljen.  V Novi Cerkvi 
so barčice plavale že peto leto. Kljub 
hladnemu večeru se nas je zbralo veliko. 
Plavajoče lučke so imele tokrat daljšo pot, 
saj je KS poskrbela za očiščena bregova 
kanala vse od jezu. V organizacijo dogodka 

so se vključili še gasilci, ki so 
skrbeli za varnost obiskovalcev in 
plovbo gregorčkov. Turistično 
društvo nas je tudi tokrat 
razvajalo s toplim čajem in 
domačimi dobrotami. 
 
 
Pohvala otrokom in staršem za 
izdelavo čudovitih gregorčkov. 
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Pustni karneval v Novi Cerkvi - Petra Ofentavšek  
 
V Novi Cerkvi je letos na pustno soboto potekal  že 32. tradicionalni pustni karneval pod vodstvom 
Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev in Krajevne skupnosti Nova Cerkev v sodelovanju z 
društvi in organizacijami, šolami, vrtci in tudi posamezniki. Več kot polovica pa je bila otroških 
skupinskih mask. Veseli smo, da nam ne zmanjka idej za kreativne pustne šeme. Velik del mask so 
ustvarile zanimive ideje učiteljic, pridne roke učencev in njihovih staršev na delavnicah, ki smo jih 
imeli v predpustnem obdobju po roditeljskih sestankih.  Za posebno veselje pa poskrbijo tudi skrbno 
pripravljene glasbene spremljave in hudomušni napovedniki, ki spravijo v smeh mlado in staro ter 
vsakič znova požanjejo veliko navdušenja. Organizatorji so poskrbeli tudi za slastne krofe in sokove, 
da smo se pustne maske lahko malce okrepčale. Zahvala gre vsem, ki so kakorkoli prispevali k 
pustnemu karnevalu. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI – MILANKA KRALJ 
 
 
V soboto, 9. marca 2019, je plesna skupina z ljudskimi plesi popestrila občni zbor društva upokojencev 
Šmartno v Rožni dolini. 
 
 23. 3. 2019 se je na naši šoli prvič odvijal Angleški vikend Junior za 3. razrede OŠ Vojnik s 
podružnicami. Najprej smo se spoznali s skupnimi plesi. Nato so potekale  štiri delavnice: športna, 
pravljična, pevsko-plesna in poskusi. Vikenda se je udeležilo 23 tretješolcev. Ob zaključku smo z učenci 
pripravili kratko predstavitev za starše učencev. Nato je gospa ravnateljica podelila priznanja vsem 
prisotnim tretješolcem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniška obdelava: Jure Uranič 
 

60



61



Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
 

»Toliko je vredno brati in pisati, da z zlatom in srebrom povrniti ni mogoče; 
zakaj v dobrih bukvah človek najde zvestega 

prijatelja v veselju in v žalosti tolažnika.« 
/A. M. Slomšek/ 

 
O branju, pisanju in knjigah se je v preteklem mesecu povsod veliko govorilo. Tudi na naši šoli. Smo 
pa tudi tekmovali, imeli tehniške ter naravoslovne dneve, različne projekte … Več o tem preberite v 
tej številki Vojča. 
 
Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak  
 
V petek, 12. aprila 2019, so na šoli potekale ustvarjalne delavnice na temo velika noč za učence od šestega do 
vključno devetega razreda. Namenjene so bile nadarjenim učencem in vsem tistim, ki radi ustvarjajo in razvijajo 
ročne spretnosti. Udeležilo se jih je 28 učencev. 

Ta dan so učenci izdelovali  zajčke iz lesa pod 
vodstvom gospe Vilme Ošlak, košarice z ročajem 
pod vodstvom gospe Monike Dimec, namizno 
dekoracijo pod vodstvom gospe Branke Čakš in 
zajčke iz volne pod vodstvom gospe Katje Kovač.  
 Naši učenci so zopet dokazali, da so polni idej in 
pripravljeni delati tudi v popoldanskem času. Vse 
izdelane izdelke so odnesli domov in so jih za 
praznike  lahko uporabili kot dekoracijo zase ali 
pa za svoje bližnje. 

                  
                                                                                                                                                                          
   

Tekmovanje iz matematike – Vilma Ošlak  
 
V mesecu aprilu je na OŠ Frana Roša v Celju  potekalo državno tekmovanje iz matematike. Na njem so sodelovali 
tudi učenci iz naše šole in vsi osvojili srebrno Vegovo priznanje. To so: Alina Crnčec, 5. razred, Gašper Kolar, 7. 
razred, Svit Dimović, 8. razred, ter Urh Videčnik in Beti Kočet, 9. razred.  
Vsi naši učenci so se kar nekaj časa intenzivno pripravljali na to tekmovanje in upamo, da bodo dosežena 
priznanja pripomogla k temu, da se bodo teh tekmovanj udeleževali še naprej. 
 
Ekskurzija knjižničarskega krožka – Ivanka Krajnc 
 
April je mesec, ki je posvečen knjigi. Povsod se je govorilo o pomenu branja in se odvijalo veliko dejavnosti, ki so 
bile povezane s knjigami in knjižnicami. Praznovali smo mednarodni dan otroške knjige, pa svetovni dan knjige 
… Odvijale so se Noči branja, srečanja s književnimi ustvarjalci, obiski knjižnic … Nekaj tega tudi na naši šoli. 
S članicami knjižničarskega krožka smo 18. aprila odšle na poučno in zelo zanimivo  ekskurzijo v Celje. V Osrednji 
knjižnici Celje smo se udeležile srečanja z mladinsko pisateljico Mašo Ogrizek. Za tem smo si ogledale zanimiv 
domoznanski oddelek, kjer so nam pokazali nekaj največjih dragocenosti knjižnice, ki so vezane na celjsko 
območje. Pred knjižnico je bila ta dan tudi knjižna tržnica in dekleta so si lahko izmenjala ali pa vzela kakšno 
zanimivo knjigo. 
Obiskale pa smo tudi knjigarno Mohorjeva družba. Obisk je bil zelo zanimiv. Pokazali so nam ves knjižni program, 
darilni program ter arhiv. Tukaj smo lahko videle njihove knjižne bisere ter vse letne zbirke Mohorjeve družbe. 
Dekleta so bila poleg tega še obdarjena, med drugim so prejela lepe Slomškove knjižice. Naši šolski knjižnici pa 
so podarili knjigo A. M. Slomška Blaže in Nežica v nedeljski šoli.    
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Vesela šola – Lidija Eler Jazbinšek 
 
Vesela šola je izobraževalni projekt, ki se mu na naši šli vsako leto 
pridružijo tisti  učenci od 4 do 9. razreda, ki želijo na hudomušen, igriv 
način  raziskovati različne aktualne teme, širiti splošno znanje in 
razgledanost. »Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju 
znanja, veščin in spretnosti« 
Vsako leto ponudi zanimive teme, s katerimi se učenci seznanijo v reviji Pil 
ali pa na spletnem portalu, kjer preverjajo svoje pridobljeno znanje. 
 V letošnjem šolskem letu so veselošolci spoznavali lutke in lutkovno 
gledališče od začetkov do danes,  pPoti, ki jih ubira denar, Nikolo Tesla-
moža, ki je elektrificiral svet, slikarstvo na Slovenskem,  H2O, kam in kako 
odteka voda, spoznavali retoriko, arhitekturo, se poglobili v svet živali in 
rastlin.  
Po raziskovanju tem in osvajanju novega znanja je 13.marca sledilo šolsko 
tekmovanje, ki se ga je udeležilo 5 četrtošolcev, 1 petošolka, 4 šestošolci, 
3 sedmošolci in 2 devetošolki. 
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Ana Marguč, Evita Hebar, Lara 
Jazbinšek in  Blaž Marčič.  Vsi štirje so na državnem tekmovanju usvojili 
srebrna priznana. Čestitamo.  
  

 
 
Koncert pevskih zborov Oš Vojnik "Zapoj z menoj"  - Emilija Kladnik Sorčan 
 
V četrtetk, 25. 4. 2019, se je v dvorani POŠ Nova Cerkev odvilo vsakoletno srečanje pevskih zborov naše šole. Z 
izborom treh pesmi je nastopilo sedem zasedb: združeni otroški zbor 1., 2. in 3.razreda OŠ Vojnik pod vodstvom 
Klavdije Winder Pantner, otroški zbor POŠ Šmartno pod vodstvom Vesne Kolin, otroški zbor POŠ Socka z 
zborovodkinjo Suzano Jelenski Napotnik, otroški zbor POŠ Nova Cerkev z zborovodkinjo Sabino Penič, otroški 
zbor 4. in 5. razreda OŠ Vojnik ter mladinski zbor pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan. Zaposlene je zastopal še 
ženski zbor. Pevce sta spremljala Vesna Kotnik na klavirju in z Orffovo skupino ter harmonikar Zoran Kolin. 
Program je povezoval učenec Vid Benčina, zbrane pa je nagovorila tudi ravnateljica Olga Kovač. Mladi pevci, ki 
so predstavili del svoje letošnje ustvarjalnosti, so zaključili s tradicionalnim skupnim petjem. 
 
Angleški vikend – Gregor Rojc  
 
12. in 13. 4. 2019 je na OŠ Vojnik potekal zdaj že tradicionalni Angleški vikend, ki so se ga udeležili učenci 
predmetne stopnje. Na šoli smo organizirali različne delavnice. Učenci so se imeli priložnost pogovarjati z 
angleško govorečim gostom, letos nas je obiskal upokojeni polkovnik ameriške vojske – gospod Darko Krainer. 
Vsi učenci pa so bili navdušeni nad Shakespearjevo predstavo Sen kresne noči, ki so jo za nas uprizorili dijaki ene 
od mariborskih gimnazij. Učenci so prenočili na šoli in se polni lepih vtisov v soboto odpravili domov. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Plavalni tečaj v 1. razredu - Maja Kovačič 
Učenke prvega razreda so se aprila udeležile enotedenskega plavalnega tečaja na bazenu Golovec, kjer so se 
naučile drsenja na vodi, plavanja, različnih vodnih iger, predvsem pa so uživale v vodi. Vse so uspešno prestale 
tudi preizkus znanja plavanja in se zadnji dan plavalnega tečaja uspešno predstavile staršem. 
 
Življenje nekoč – Maja Kovačič 
Z učenci prvega in drugega razreda smo imeli naravoslovni dan. V sredo, 17. 4. 2019, smo obiskali Soržev mlin v 
Polžah pri Novi Cerkvi, kjer nas je prijazno sprejel g. Oton Samec. 
Pogovarjali smo se o kmečkih opravilih, 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 tudi tehtnico za moko. 
Po ogledu mlina smo odšli pogledat vodno kolo, ki poganja žago. Videli smo, kako zgleda pogon žage in tudi, 
kako z njo žagajo deske. Gospod Samec nam je pokazal še hiško, v kateri je nekoč živel »žagmojster«. Komaj smo 
se načudili njeni majhnosti in skromni opremljenosti. 
Ogled je hitro minil, ker nam je bil zelo zanimiv.  
Gospodu Otonu Samcu se najlepše zahvaljujemo za gostitev in zanimiv prikaz življenja nekoč. 
 
ŠVK v Vojniku – Irena Rudnik 
Učenci od 1. do 5. razreda so v Vojniku v šolski telovadnici in na šolskem igrišču po postajah uspešno opravili 
naloge športno-vzgojnega kartona.    
 
Naravoslovni dan v tretjem razredu – Maja Drobnič Grosek 
3. razred je 19. aprila obiskal tovarno Vivapen, kjer smo si ogledali nastanek nalivnih peres in različnih drugih 
pripomočkov za pisanje. Učenci so se spoznali z različnimi poklici in stopnjami izdelkov za pisanje, ki jih kasneje 
lahko kupijo v trgovinah.  
Nato smo se odpravili v Simbio, podjetje za ravnanje z odpadki. Tam smo si ogledali različna odlagališča, 
vodička pa nam je razložila, kako odpadke zbirajo, ločijo in morebiti predelajo. 
Dan je bil zelo zanimiv in poučen. 
 
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 in poučnih nalog resnično uživajo. Ob koncu šolskega leta pa s 
spričevalom prejmejo še posebno priznanje. 
 
Zelo lačna gosenica – Irena Rudnik 
Učenci od 1. do 5. razreda so si ogledali krajšo predstavo, ki so jo pripravile vzgojiteljice vrtca Mavrica. Na 
simpatičen način so se z dovršenimi kostumi prelevile v zelooo lačno gosenico, ki je vsak dan pojedla nekaj sadja 
ali zelenjave in se nazadnje po počitku v bubi spremenila v čudovitega metulja. V zgodbi se je za vsakogar našlo 
nekaj poučnega: števila od 1 do 5, zdrava prehrana - sadje in zelenjava, dnevi v tednu in nenazadnje razvoj 
metulja. Učenci so zbrano prisluhnili in zelo uživali. Najlepša hvala vzgojiteljicam, da so nas povabile na 
predstavo. 
 
Evropska vas -  Irena Rudnik 
Učenci 1. in 2. razreda so v okviru projekta Evropska vas spoznali nekatere glavne značilnosti Avstrije. Ogledali 
so si poučno oddajo Ribič Pepe na temo cesarski Dunaj. Ob glasbi znanega skladatelja W. A. Mozarta so nato 
poustvarjali, kar se jim je najbolj vtisnilo v spomin. Izdelali so avstrijsko zastavo, »zgradili« gradove z okolico, 
naslikali park z gredico v obliki violinskega ključa pred Mozartovo hišo v Salzburgu, gore itd. Doma pa si bodo za 
kosilo privoščili dunajski zrezek, za sladico pa Mozartovo kroglico ali Sacher tortico. 
 
Evropska vas v tretjem razredu  – Maja Drobnič Grosek 
Letos smo se pri projektu Evropska vas posvetili naši sosednji državi Avstriji. Z učenci smo izdelali knjižico z 
značilnostmi Avstrije in se o njenih znamenitostih tudi pogovorili. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Izkustveno učenje – Ida Grobelnik 
 
Prve pomladne sončne žarke smo izkoristili za sprehod do potočka. Opazovali smo živali in rastline, ki so se kazali 
toplemu soncu. V potoku smo opazili mrest in prve paglavce. Nekaj smo si jih »izposodili« in jih odnesli v učilnico. 
Namestili smo jih v akvarij. Že po nekaj dneh nas je čakalo mnogo presenečenj in novih zanimivih ugotovitev. 
Opazili smo, kako paglavci z zobci strgajo dele alg, kako 
hitro postajajo večji in živahnejši. Pri nekaterih smo opazili 
že šibke zadnje noge. 
Predvidevamo, da bodo  po prvomajskih počitnicah naši 
paglavci že bolj podobni žabicam. 
Vsi se strinjamo, da se v naravi počutijo mnogo bolje, 
zato se bomo od njih poslovili in jih vrnili tja, kjer je 
njihov dom. 

 
Šopek večnih rož – Ida Grobelnik 
 
Že naši predniki so si tudi pozimi radi pričarali 
pridih cvetja. Tako so se pojavile prve rože iz blaga 
in papirja. Nekoč so šopke iz krep papirja nosile 
tudi neveste. Da se znanje o tej umetnosti ne bi 
izgubilo, skrbijo še naše babice. Tokrat nas je pred 
velikonočnimi prazniki obiskala Mašina babica in 
nas popeljala v svet rožic iz krep papirja. Vsak si je 
izdelal živobarvni  «pušeljc«, ki ga je ponosno 
odnesel domov. Hvala gospe Mlakar za poučno in 
zanimivo dopoldne. 
 

Naravoslovni dan – Ida Grobelnik 
 
Tretješolci smo obiskali podjetje , ki že preko 50 let ustvarja za tiste, ki pišemo. 
To je uspešno celjsko podjetje Vivapen, ki  vedno prijetno preseneča že ob 
vstopu. Sprejmejo nas, kot »visoke« goste s prisrčno zapisanim pozdravom. 
Tudi to dokazuje njihovo odličnost. 
Da se dolgo potovanje začne s prvim korakom v pravo smer, nam dokazujejo 
že skoraj dve desetletji, odkar našim učencem predstavljajo proizvodnjo pisal. 
Ker so nas obdarili z nalivnimi peresi, ki smo jih že preizkusili, lahko potrdimo, 
da pišemo še lepše. 
Temu je sledil še ogled Simbia -  centra ločenega zbiranja odpadkov Bukovžlak. 
Bili smo začudeni nad neverjetno veliko količino različnih odpadkov. Pohvalili 
smo se, da tudi mi pomagamo naravi, saj uporabljamo vrečke iz blaga in 
osveščamo starejše o nevarnostih uporabe plastičnih vrečk. 

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

 

Zaključili smo še eno šolsko leto. Ponosni smo na rezultate in dosežke, ki smo jih osvojili v 
šoli in izven nje. Veliko jih je bilo.  

Pred vami so počitnice. Vsak dan izkoristite za kaj  lepega. Vzemite si čas za prijatelje, 
sošolce, sorodnike in tudi za kakšno dobro knjigo. Dragocenega časa ne zapravljajte za 
igranje igric na računalniku in drugih mobilnih napravah. Naj vas omrežijo bližnji gozd, 
travnik, hribi, morje, prijatelji … Naužijte se njihove lepote in miru.   

 

Bralne urice za starše – Marjana Rojc 

7. maja 2019 je na OŠ Vojnik potekala zaključna prireditev projekta Bralne urice za starše, v sklopu 
katerih smo starši in učitelji letos prebrali dve zanimivi deli – Avtobus ob treh avtorice Nataše Konc 
Lorenzutti in Delfinja vzgoja dr. Shimi K. Kang. Prvo delo so prebrali tudi sedmošolci, saj so knjigo 
prejeli v dar v projektu Rastem s knjigo. Gre za mladinski roman o življenju mladostnikov, o 
prijateljstvu in gradnji odnosov med vrstniki in starši. Delfinja vzgoja je priročnik o vzgoji 
mladostnikov v motivirane in samostojne osebnosti.  

Zaključno prireditev Bralnih uric vsako leto popestrimo tako, da v goste povabimo nekega 
strokovnjaka. Letos nas je obiskal g. Miha Kramli, terapevt in vodja Centra za zdravljenje nekemičnih 
odvisnosti. Spregovoril nam je o vrstah zasvojenosti in nam postregel s primeri in napotki pri 
preprečevanju nekemičnih odvisnosti. 

                                                                                                       

Mladinski pevski zbor na reviji – Emilija Kladnik Sorčan 

Letošnja revija šolskih zborov Pésemca za območje občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna je bila 15. 5. 
2019 v Celjskem domu. Naš mladinski zbor pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan je nastopil v 
večernem delu ob 19.30. Predstavil se je s tremi skladbami, na klavirju pa ga je spremljala Nataša 
Lazić. Revijo je spremljala strokovnjakinja, ki bo podala opisne ocene. 

 

Nastop v Špesovem domu – Emilija Kladnik Sorčan 

Tudi v tem šolskem letu so učenci razredne stopnje OŠ Vojnik obiskali stanovalce Špesovega doma in 
se jim predstavili s kulturnim programom. V sredo, 15. 5. 2019, so se v dopoldanskem času zbrali 
pevci OPZ 4. in 5.razreda, člani folklorne skupine ter mladi glasbeniki iz 2. a  ter izvedli pester, 
predvsem glasbeno obarvan program. Organizatorka je bila Lidija Vrečko, zbor in folklorno skupino 
pa sta pripravili mentorici Emilija Kladnik Sorčan in Milanka Kralj. Gledalci so nagradili otroke z 
aplavzom, ki so se ob odhodu posladkali in obljubili, da naslednjo pomlad spet pridejo. 

Matematična tekmovanja – Vilma Ošlak 

V tem šolskem letu sta Beti Kočet iz 9. b in Urh Videčnik iz 9. c osvojila  diamantnega kenguruja, saj 
sta vsa leta osnovnošolskega izobraževanja dosegla vsaj bronasto priznanje pri tekmovanju iz 
matematike. Za doseženo priznanje iskrene čestitke ter veliko uspehov pri nadaljnjem izobraževanju. 
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Nagradni koncert za mladinski pevski zbor – Emilija Kladnik Sorčan 

V četrtek, 23. 6., se je v Celju na turneji po Evropi ustavil vrhunski mešani zbor Cantantes de Manila. 
Njihovega koncerta v Narodnem domu se je udeležil tudi naš mladinski zbor in za učence je bila to 
izvrstna nagrada za celoletni trud, ki so ga vložili v petje in nastope. Vsi udeleženci - pevci celjskih 
osnovnih in srednjih šol, so doživeli izjemno izkušnjo, za kar smo posebej hvaležni organizatorju g. 
Tomažu Marčiču s 1. gimnazije Celje. 

Prireditev za starše – Rebeka Žagar 

V četrtek, 9. maja, je potekala prireditev Zemlja pleše za starše učencev 7. b in 7. d razreda. Otroci so 
pripravili izviren in pester program, kjer ni manjkalo petja, plesanja, igranja na instrumente, 
gimnastike, twirlinga in prav tako igre. Bilo je lepo in ustvarili smo lepe spomine. Starši so bili 
navdušeni. 

 

Hrup je za ušesa strup – Polona Ahtik 

V četrtek, 30. 5. 2019, je našo šolo obiskal gospod Aleš Kolar, diplomirani dramski igralec. Brezplačno 
je uprizoril predstavo z naslovom Hrup je za ušesa strup. Predstavo so si ogledali učenci 4. in 5. 
razreda. 
Predstava je bila namenjena seznanjanju s škodljivimi posledicami hrupa ter načini varovanja pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. Na nevsiljiv in zabaven način so bile predstavljene 
naslednje teme: 

▪ kako je sestavljeno človeško uho; 
▪ kako hrup vpliva na uho in človeka; 
▪ predstavitev nekaterih značilnih ravni hrupa v decibelih; 
▪ zakaj je hrup škodljiv; 
▪ posledice hrupa; 
▪ stres kot posledica hrupa; 
▪ kako hrup vpliva na učence in učitelje; 
▪ kako preprečimo prekomerni hrup; 
▪ pravilno poslušanje glasbe; 
▪ kako se uporablja osebna varovalna oprema. 

Medobčinsko atletsko tekmovanje – Polona Ahtik 

V mesecu maju se je ekipa naših učencev udeležila medobčinskega posamičnega atletskega 
tekmovanja, ki je bilo 8. 5. 2019 na atletskem stadionu Kladivar v Celju. Najuspešnejši s tega 
tekmovanja, Lana Robačer, Anže Hren, Tiven Grum, Jurij Jurčenko, Alja Preložnik in Gašper Krajnc, pa 
so se udeležili tudi področnega posamičnega tekmovanja , ki je bilo prav tako v Celju, in sicer 20. 5. 
2019. Tudi s tega tekmovanja smo prišli kot zmagovalci, saj sta Lana in Anže prepričljivo osvojila prvi 
mesti. Tudi ostali tekmovalci so se izkazali po svojih najboljših močeh in jim zato iskreno čestitamo. 

Roditeljski sestanek – Polona Ahtik 

V četrtek, 9. 5. 2019, smo imeli roditeljski sestanek za starše naših petošolcev, ki se v mesecu juniju 
(od 17. 6. do 21. 5.) odpravljajo v poletno šolo v naravi. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo letovali v 
Mladinskem zdravilišču Debeli rtič. Staršem smo predstavili program dejavnosti, ki bo ponujen 
otrokom, čas odhoda in prihoda, seznam potrebščin za nemoteno bivanje v šoli v naravi ... Odgovorili 
smo tudi na mnoga vprašanja, ki so nam jih postavili starši.  
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Zlati bralci na nagradnem izletu – Ivanka Krajnc 
 
27. 5. 2019 je Društvo Bralna značka Slovenije in  ZPMS v Cankarjevem domu v Ljubljani  
pripravilo osrednjo zaključno prireditev za zlate bralce, osnovnošolce, ki so vseh devet let brali za 
bralno značko. Letos so zlati bralci v dar dobili pesniško zbirko Oblike neba, ki jo je prav zanje posebej 
preoblikoval Boris A. Novak.  
 
  
Program je vodil Boštjan Gorenc Pižama, ki se je pogovarjal s slavnostnima gostoma 
prireditve Borisom A. Novakom in Marjanom Mančkom, program pa je sooblikovala Ljoba Jenče. 
  
14 učencev OŠ Vojnik, nekaj iz Frankolovega ter Dobrne, s katerimi smo se skupaj z avtobusom 
odpeljali v Ljubljano, je bilo na slovesnosti še s približno 1300 zlatih bralcev in njihovih mentorjev 
iz vse Slovenije in slovenskih šol v Italiji.  
 
Slavnostni govorci so zlatim bralcem čestitali za devetletno branje in jim osvetlili izjemen pomen 
branja za življenje.  
 
Pred to prireditvijo smo si z bralci iz Frankolovega ter Dobrne v Ljubljano ogledali Vodnikovo 
domačijo ter zanimivo predstavitev v njej. Dan smo zaključili v Atlantisu, kar je bilo vsem članom 
našega izleta zelo všeč.   
 
 
Sprejem med člane RK – Mateja Fidler 

Vsako leto v mesecu maju obeležujemo teden RK. Tudi na naši šoli v tem tednu sprejmemo med 
mlade člane RK učence drugih razredov. 

Učencem pripravimo kratek kulturni program in jim povemo kakšno nalogo opravljajo  člani te 
organizacije. Učence je nagovorila tudi predsednica RK v Vojniku  gospa Ivanka Plešnik. Učenki  
Marina in Lea iz 8. d pa sta ob predstavitvi vsem učencem razdelili tudi priložnostna darilca, ki so jih 
prispevali iz Območne organizacije RK Celje, RK Vojnik in šole Vojnik. Upamo in želimo, da bo kdo 
izmed teh mladih v prihodnosti deloval in pomagal  v tej organizaciji. 

 

Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 

Za nami je še zadnja zbiralnega akcija papirja, ki je potekala 30. 5. 2019. Najbolj uspešna razreda pri 
zbiranju sta bila 1. b (4219 kg) in 8. b (3117 kg) in si prislužila ogled filma v kinu.  

V tem šolskem letu smo skupaj zbrali 19 468 kg papirja.  

Vsem učencem, staršem in delavcem šole se zahvaljujemo za zbran papir.  

 

Zaključna prireditev »Tekmovanje za zdrave zobe« - Kristina Krivec 

Učenci 3. a so se kot zmagovalni razred v tekmovanju za zdrave zobe« udeležili zaključne prireditve v 
Celju, v kinodvorani  Cineplex. Po krajšem programu in podelitvi nagrad so si ogledali risani 
film.                                                                                                                                                      
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Tehniška dneva – Vilma Ošlak  

Šestošolci so v sredo, 5. junija, imeli četrti tehniški na dan na temo postanimo arhitekti, ki so ga 
izvedle štiri arhitektke iz Centra arhitekture Slovenije. Prvo šolsko uro so imeli predavanje v šolski 
jedilnici, kjer so jim arhitektke predstavile, kaj vse mora arhitekt pri svojem delu vedeti, upoštevati in 
obvladati, da so oblikovani končni izdelki uporabni in bodočim uporabnikom zanimivi. Prav tako so 
jim bili predstavljeni elementi oblikovanja, kot so uporabnost in ustvarjalnost, ki vsebuje obliko, 
barve in teksture, vse to pa se mora povezati v harmoničnost. 

Sledilo je delo po razredih. Delo v vsakem razredu je vodila ena arhitektka. Učenci so delali v 
dvojicah. Najprej so po skandinavske dizajnu uten.silo iz leta 1969 izdelali iz praznih manjših škatlic 
uporaben izdelek za shranjevanje pisarniških potrebščin.  Nato pa so iz praznih plastičnih lončkov 
izdelali svetilke, ki so lahko bile samostoječe, stenske ali viseče. Le-te so okrasili s samolepilnimi 
folijami. V učilnici za tehniko so preizkusili kako izdelane makete svetilk oddajajo prejeto svetlobo kar 
s pomočjo lučke na telefonu. Peto šolsko uro so učenci izdelke ocenjevali in izbrali najboljše. 

Po odzivu šestošolcev so  ti pri ustvarjanju uživali in se naučili nekaj novega. 

V petek, 7. junija, pa so imeli četrti tehniški dan osmošolci na temo kovine. Ta dan so se odpeljali v 
Celje na Šolski Center Celje, kjer so jih prijazno sprejeli ravnateljica, svetovalna delavka in profesorji 
Strojne šole.  

Osmošolci so bili razdeljeni v šest skupin in vsaka je krožila med tremi različnimi dejavnostmi. Ta dan 
so si izdelali piščalko iz medenine, skiro, stojalo za rože, kocko v kocki, igralno kocko ter formo iz 
posebnega peska za izdelavo form za vlivanje kovin. Spoznali so tudi druge postopke preoblikovanja 
kovin, si ogledali talilnico in kovačnico, spoznali zlitino iz cinka, magnezija, aluminija in bakra, iz 
katerega so vlili obesek. 

Osmošolci so ta dan spoznali postopke obdelave kovin, ki jih na naši šoli nimajo možnosti videti in z 
njimi delati. 

 

Angleška bralna značka – Mojca Buršič 

V mesecu maju so tretješolci, četrtošolci in petošolci OŠ Vojnik tekmovali za angleško bralno značko.    
Skupaj je bralo 98 otrok. Osvojili so 33 zlatih in 14 srebrnih priznanj.  
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.  
 

Prireditev ob zaključku šolskega leta – Amalija Kožuh 

Na začetku smo najprej s kratkim kulturnim programom obeležili dan državnosti. Z recitacijami svojih 
besedil so nastopili Tara Bukšek, Ožbej Vačovnik Kotnik, Hana Ravnak, Nika Brezlan in Vid Čeperlin. 
Glasbeno točko sta na flavti izvedli Sara Kunst in Vita Hažič. Nato je sledila predstava učencev 
gledališkega krožka z naslovom Mulci proti doktorju Zlobi pod mentorstvom Barbare Ojsteršek 
Bliznac in Monike Dimec, ki je prikazala znane konflikte med otroki in starši in kako se jih da uspešno 
rešiti. 

V drugem delu prireditve je ga. ravnateljica skupaj z razredničarkami podelila priznanja oz. pohvale 
učencem, ki so dosegli uspeh na območnem oz. državnem tekmovanju. Nato je prebrala pismo 
šolskega ministra g. Pikala in zaželela vsem učencem prijetne počitnice. 
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Naravoslovni dan za osmošolce - Urška Kovač Jurčenko 
 
21. junija je za osmošolce na naši šoli potekal naravoslovni dan na temo zdravja. Učenci so imeli prve 
tri šolske ure predavanja o prehrani, ki jih je izvedla ga. Polona Bastič v sodelovanju s strokovnimi 
delavkami Centra za krepitev zdravja. Nato pa so učenci prisluhnili še predavanju »Nemirno telo, 
mirno srce", ki sta ga izvedla zakonca Polonca in Tomaž Sokol. Predavanje je postavilo področje 
spolnosti v okvir človekovega dostojanstva in celostne ljubezni. 
 
 
Nacionalno preverjanje znanja 2019 – Urška Kovač Jurčenko 
 
V mesecu maju je na vseh osnovnih šolah potekalo nacionalno preverjanje znanja. Učenci devetih in 
šestih razredov so 7. maja pisali pisni preizkus iz slovenščine, 9. maja iz matematike, 13. maja pa iz 
angleščine. Te dneve je pouk na šoli prvi dve šolski uri potekal drugače, saj smo morali učencem, ki so 
pisali preizkuse, zagotoviti nemoteno delo. Učitelji, ki smo sodelovali pri nacionalnem preverjanju 
znanja kot nadzorni učitelji, pa smo se vsako jutro srečali na timskem sestanku in se pripravili na 
izvedbo posameznega preverjanja znanja. 
V mesecu juniju so bili znani rezultati nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce in šestošolce - 
učenci so lahko na vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopali preko spletne strani 
eRica http://npz.ric.si . Staršem smo omogočili vpogled v ovrednotene naloge na šoli skupaj z učitelji 
tudi v času popoldanskih govorilnih ur. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

Dan odprtih vrat - Petra Ofentavšek 

Na delovno soboto so učenci 4.  razreda povabili svoje starše  na dan odprtih vrat. Starši so lahko  
skupaj z nami preživeli utrip šolskega dne. Učenci  so komaj čakali, da se v šolska leta novih znanj, 
izkustev, dogodivščin, prijetnih druženj vrnejo tudi starši. Imeli smo uro športa, kjer smo se na koncu 
pomerili tudi s starši,  in sicer v odbojki in igri med dvema ognjema, pri matematiki smo pokazali 
znanje poštevanke in hitrega ter spretnega računanja. Dan pa smo zaključili z uro glasbe, kjer smo za 
starše pripravili pravi mali koncert. Bili smo veseli, da smo lahko pokazali svoje znanje in z njim 
razveselili tudi svoje starše. 

Teden RK – Damjana Ferlic  
 
Prostovoljki KORK sta obiskali drugošolce in se z njimi pogovarjale o delu in poslanstvu organizacije. 
Razveselile so jih z majico, piščalko in obeskom za ključe. Otroci so ugotavljali, da z določenimi 
dejavnostmi že zdaj izpolnjujejo poslanstvo Rdečega križa in zato že pridno zbirajo igre in igrače, ki jih 
bodo podarili otrokom, ki jih bodo zagotovo veseli.  
 
Nastop na 50-letnici  Turističnega društva Nova Cerkev- PetraOfentavšek 

Ob častitljivi obletnici  Turističnega društva Nova Cerkev so  učenci POŠ NC in POŠ Socka nastopali na 
kulturnem dogodku v čudovitem ambientu pri Sorževem mlinu. Otroci iz Socke so se predstavili s 
pesmijo, Lovro Kok z venčkom na harmoniki, Nastja Premrl s petjem ob kitari, Glorija Jesenek z oboo 
in Jakob Hladnik z zelo čutnim nastopom s trobento. Po nastopu smo bili deležni tudi pogostitve in 
odlične torte. S člani društva se je vedno prijetno družiti. 

Ob slavnostnem dogodku smo postavili tudi razstavo Dediščina našega doma v kapeli Sv. Mihaela. 

Vsi učenci in učiteljice POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka se pridružujemo čestitkam ob njihovem 
jubileju. 
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Kolesarski izpit v Vojniku 

Na kresno noč 

Tekma med OŠ Dobrna in OŠ Vojnik – POŠ Nova Cerkev 
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DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

Milanka Kralj 

 

Mesec maj je bil zelo pester in z raznimi dejavnostmi zelo bogat mesec, čeprav ga je večinoma 
spremljalo deževno  vreme.  

Že prvi dan po počitnicah smo imeli tehniški dan na temo projekta Evropska vas. Vsak razred se je 
poglobil v zgodovinske znamenitosti in zanimivosti sosednje države Avstrije. Izdelali smo izdelke in jih 
razstavili na oglasni deski v avli šole.  Naučili smo se tudi avstrijski ljudski ples, s katerim smo se 8. 
maja predstavili za zaključni prireditvi v Celju. 

11. maja smo imeli delovno soboto. Imeli smo pouk in v šolo povabili starše. Izvedli smo dan odprtih 
vrat. Straši so ves dan prisostvovali in sodelovali pri pouku. Obisk staršev je bil zelo velik, česar smo 
zelo veseli. 

Učenci prvega in drugega razreda so bili zmagovalci v tekmovanju za čiste zobe. Za nagrado in po 
nagrado so se 31. maja odpeljali v Celje v Planet Tuš, kjer so si ogledali še film. 

V aprilu smo s tretješolci pri pouku angleškega jezika podrobneje spoznavali dve knjigi: The Smartest 
Giant In Town in A Squash and a Squeeze. 13. maja pa so učenci imeli bralno tekmovanje na temo 
prebranih knjig. Zlato priznanje sta osvojila Tristan Gajšek in Urška Komes, srebrno priznanje pa Mark 
Jovanović, Gaja Kotnik, Kaja Kramar in Maks Rojc. 
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DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA  

 

Sprejem drugošolcev med mlade člane RK – Maja Kovačič 
 
V petek, 10. 5. 2019, sta nas obiskali  ga. Magda Kajzba in ga. Olga Močenik iz organizacije Rdeči križ 
Slovenije.  Predstavili sta nam dejavnosti organizacije in njen namen. Drugošolci smo spoznavali  
pojme solidarnost, prostovoljstvo, pomoč sočloveku in sodelovanje. Pogovarjali smo se o zdravem 
načinu življenja, o varovanju okolja, odnosu do ljudi in živali. Sprejeti so bili  med mlade člane RK 
Slovenije, ob tem smo prejeli tudi darila, različne brošure RK, piščalko, majico … Druženje je bilo 
poučno in zanimivo, drugošolci pa so ponosni na to, da so postali mladi člani RK Slovenije. 

 
Naša mala knjižnica – Maja Drobnič Grosek 

V petek, na zadnji majski dan, nas je obiskala predstavnica projekta Naša mala knjižnica in z učenci, ki 
so sodelovali pri projektu, izvedla kratek, zabaven kviz. Vprašanja so bila povezana s knjigami, ki smo 
jih z učenci prebirali pri pravljičnem krožku ali pouku. Na koncu smo ugotovili, da je največja nagrada 
besedni zaklad, ki ga pridobivamo z branjem knjig in seveda zabava, ki smo je bili deležni ob kvizu. 

 

Nastop ob 50-letnici TD Nova Cerkev – Suzana Jelenski Napotnik 

V petek, 31. 5. 2019, smo s pevci otroškega pevskega zbora nastopili  na kulturnem dogodku ob 50. 
letnici delovanja Turističnega društva Nova Cerkev pri Sorževem mlinu. Pripravili smo kratek program 
in zapeli nekaj ljudskih pesmi. Prispevali smo tudi likovne izdelke, s katerimi smo pripravili likovno 
razstavo v cerkvi sv. Mihaela v Novi Cerkvi z naslovom Dediščina našega doma. 

 

Razstava likovnih del  v Marijini kapeli v Novi Cerkvi  – Suzana Jelenski Napotnik 
 
Učenci so ustvarjali na temo kulturna dediščina mojega kraja in naslikali ter narisali različne motive 
starih hiš, zidanic in kozolcev, ki krasijo naš kraj. Preizkusili so se tudi v kiparstvu in arhitekturi ter 
izdelali maketo kozolca toplarja. Ob pomembni obletnici v kraju, ob 50-letnici delovanja TD Nova 
Cerkev, smo pripravili razstavo likovnih del, ki krasijo Marijino kapelo v Novi Cerkvi. Odprtje razstave 
je bilo 1. 6. 2019 in je še odprta za širšo javnost. 
 
 
Folklora na vasi  – Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci POŠ Socka so se v Novi Cerkvi predstavili s plesom Jaz pa pojdem na Gorenjsko in Huda ura, s 
katerim so dodobra ogreli občinstvo in pripomogli k še bolj vročem vzdušju.  

 
Zaključek šolskega leta s starši – Maja Kovačič 
 
Letošnje šolsko leto smo skupaj z učenci ob zadnjih govorilnih urah zaključili s starši. Učenci so z 
razredničarkami pripravili kratek kulturni program, s katerim so predstavili svoje delo v šoli in svojo 
ustvarjalnost. Na koncu so skupaj s starši tudi zaplesali in se posladkali. Dopoldan so učenci namreč 
pripravili osvežilne sladice: jagodno pravljico, penasto kremico, piškotkovo presenečenje in sadno 
solato. Ob skupnem druženju smo tako preživeli lepo popoldne. 
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Planinski izlet na Komno – Irena Rudnik 
 
V soboto, 8. 6. 2019, smo se z učenci planinskega krožka z avtobusom odpeljali proti Bohinju, od tam 
pa peš krenili Komno. Uspešno smo premagali 48 serpentin, vmes smo bili nekajkrat nagrajeni s 
čudovitim pogledom na Bohinjsko jezero v dolini. Na vrhu nas je čakalo zasluženo kosilo, pred večerjo 
še krajši sprehod do koče pod Bogatinom, kjer so otroci doživeli pristen stik z naravo in tudi zapeli ter 
zaplesali, ob vrnitvi pa zabavni večer s kratkimi predstavitvami Narobe pravljic. Sledil je počitek. 
V nedeljo, 9. 6. 2019, smo se za jutranjo telovadbo ponovno odpravili do koče pod Bogatinom, a 
tokrat po drugi poti. Tam so imeli otroci nekaj prostega časa za raziskovanje okolice, pri čemer so 
neznansko uživali. Po kosilu smo se odpravili v dolino, kjer nas je že čakala ladjica, ki nas je ob 
zanimivem pripovedovanju vodiča popeljala po jezeru. Nato smo se po stopnicah povzpeli še do slapa 
Savice in občudovali njegovo mogočnost. Seveda za konec ni šlo brez sladkanja s sladoledom. 
Preživeli smo prijetna dva dneva v naravi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaključna prireditev Simbio – Irena Rudnik 
 
Celo šolsko leto smo pridno zbirali odpadni papir, zato smo se s  tremi učenkami udeležile zaključne 
prireditve v Celju. Otroke je najprej zabaval čarodej Aleksander, nato pa so lahko sodelovali še v 
zabavnih igrah. Sledila je razglasitev rezultatov. Osvojili smo 1. mesto in prejeli bon v vrednosti 150 
EUR. Na koncu so nas povabili še na slastne pice in nas posladkali s sladoledom. 
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Uvajalne urice – Maja Kovačič 
 
V sredo, 12. 6. 2019, so se učencem 1. in 2. razreda pridružili še bodoči prvošolčki. Skupaj smo jih 
spoznali s podružnico in njenimi prostori, uživali v športu, plesu, glasbi in likovnem ustvarjanju. 
Bodoči prvošolčki so bili z nami od 8.30 do 11.30 ure. Preživeli smo prijetno dopoldne in vsi že komaj 
čakamo, da se vidimo v septembru. 
 
 
Kolesarski izpit – Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci 4. in 5. razreda, ki so uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita, so opravljali še 
praktični del. Vsi učenci so ga uspešno končali in s tem pridobili kolesarske izkaznice.  

 
Socka poje, pleše in igra – Maja Drobnič Grosek 
 
Učenci POŠ Socka so se predstavili z dvema plesoma Jaz pa pojdem na Gorenjsko in Huda ura. 
Občinstvo je plesa zelo dobro sprejelo in ju podprlo z bučnim aplavzom. Tudi učenci so začutili dobre 
vibracije in se zadovoljno zapodili na malico, ki so jo dobili kot nastopajoči. 
 

Mulci proti doktorju Zlobi – Maja Kovačič 

V sredo, 19. 6 2019, smo se odpravili na POŠ Nova Cerkev, kjer so naš že čakali učenci dramskega 
krožka OŠ Vojnik z mentorico Barbaro Ojsteršek Blizanc. Uživali smo v njihovi predstavi Mulci proti 
doktorju Zlobi. Najlepša hvala učencem in mentorici za povabilo. Veselimo se že naslednje vaše 
predstave. 

Športni dan – Mojca Rezar 

V petek, 20. 6. 2019, smo šolsko leto zaključili bolj na zabaven način. Imeli smo športni dan, v 
katerega smo vključili moštvene, štafetne in vodne igre. Najprej so se otroci v štirih ekipah pomerili v 
igri med dvema ognjema, nato pa so tekmovali v zabavnih štafetnih igrah. Pri obeh je bil poudarek, 
da je pomembno sodelovati, ne zmagati. Po malici pa so se otroci razvajali z vodnimi igrami. Spuščali 
so se po vodni drči, obmetavali z vodnimi baloni, se sončili in igrali družabne igre na »šolski plaži«. 
Vzdušje je bilo sproščeno in  je imelo že pridih počitnic.  

  
Pohod na Dobrno – Maja Kovačič 

Zadnje šolske dni smo uživali v različnih dejavnostih. V petek smo se odpravili peš na Dobrno, kjer 
smo se posladkali s sladoledom in se kljub pešačenju še vedno polni energije igrali v parku. V šolo 
smo se vrnili s kombiji. 

 
Proslava ob dnevu državnosti ter svečana podelitev spričeval in priznanj – Maja Drobnič Grosek 

Za zadnji šolski dan smo imeli krajšo proslavo ob dnevu državnosti, s katero smo počastili našo 
domovino. Ker pa je to tudi zadnji šolski dan, ji je sledila še slovesna podelitev spričeval in priznanj. 
Učenci POŠ Socka so bili tudi tokrat zelo uspešni in so poleg lepih ocen pridobili tudi kar nekaj 
priznanj. Še posebno veliko sreče smo zaželeli učencem, ki naslednje šolsko leto odhajajo v Vojnik, saj 
jih čakajo novi izzivi. 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc / Računalniška obdelava: Jurij Uranič 
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