


Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

Poletne počitnice so se poslovile in že smo skupaj, polni nove energije, načrtov, 
optimizma in vedoželjnosti. Učenci in učenke, verjamemo, da boste z veseljem prihajali v 
šolo ter z vnemo sprejemali nova znanja. Pomagajte si med seboj in bodite prijatelji.  

Dragi starši, spremljajte napredek svojih otrok, spodbujajte jih in se veselite 
slehernega njihovega napredka. Helmut Schmidt je dejal , da kdor želi doseči oddaljen cilj, 
mora narediti veliko malih korakov.  

S skupnimi močmi bomo gotovo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili ob začetku 
novega šolskega leta. 

Kaj vemo o času? Da gre in mineva. 

Je zdajšnji, pretekli, prihodnji in večni. 

Nam gleda na ure, ne mara zamude 

in teče prehitro, ko skupaj smo srečni. 

 

Najboljši od časov so časi svobodni, 

najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. 

Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, 

lahko le skomigneš pa rečeš »ne-da-se«. 

Zato si želimo več prostega časa, 

Več časa za sanje, za ždenje, cartanje, 

za urice polne prijetne bližine 

in tihe trenutke za samost in branje. 

 

Želimo si čas za otroško veselje, 

za družbo, za igro, za noro zabavo, 

za možnost, da včasih res gremo po svoje 

in polni nemira se zleknemo v travo. 

 

Vse želje so skupne in tudi posebne. 

Vsak nosi kaj v srcu, kar drugi ne čuti. 

Življenje je čudež in vse je mogoče, 

ko ptica mladosti razpira peruti. 

Feri Lainšček 



Male sive celice – Vilma Ošlak 
 
V sredo, 11. septembra, je na III. OŠ Celje potekalo 
predtekmovanje za nastop v studijski oddaji Male sive 
celice. 
Našo šolo sta zastopali dve ekipi, in sicer ekipa, v 
kateri so bili Svit Dimović, 9. b, Ožbej Vačovnik Kotnik, 
8. d, in Andraž Dimec, 7. c, ter ekipa, v kateri so bile 
Špela Ramšak, 9. a, Hana Ravnak,  8. d, ter Lara 
Jazbinšek, 7. c. Obe ekipi sta dosegli zelo lep rezultat, 
prva ekipa pa si je s svojim znanjem prislužila nastop v 
studijski oddaji Male sive celice. 
Tega uspeha smo zelo veseli in držimo pesti, za čim 
boljšo nadaljnjo uvrstitev. 
 
 
Kulturni dan »Grofje Celjski« - Marjana Rojc 
 
V petek, 13. 9. 2019, so imeli učenci 8. razredov kulturni dan z naslovom Grofje Celjski. Najprej so se 
odpravili na Stari grad, kjer so se seznanili z zgodovino grofov Celjskih in se sprehodili med obzidjem, 
si ogledali mučilne naprave ter se povzpeli na Friderikov stolp. Z raziskovanjem so nadaljevali v 
mestnem jedru. Ogledali so si t. i. srednjeveške spomenike – cerkev sv. Danijela s kapelo, cerkev 
Marijinega vnebovzetja, mestno obzidje s stolpi, srednjeveškimi arhitekturnimi elementi in freskami. 
Kulturni dan so sklenili z ogledom razstave Grofje Celjski v Knežjem dvoru.  
 
Srednjeveški dan – Mateja Fidler 
 
V dvorcu Tabor so imeli predstavitev življenja v srednjem veku.  
Tudi učenci RS OŠ Vojnik smo se je udeležili. Že napis nad vhodom in zastave so nas popeljale v 
preteklost. Grajske dame, vitezi, rokodelci in berači so nam pričarali takratno življenje. Predstavili so 
nam delo kovača, peric, vitezov, grajske pisarke … Učenci so se preizkusili v sabljanju in začutili malo 
strahu pri srečanju s čarovnico Bino.  
Tudi sprehod po grajskem vrtu je bil za vse zelo zanimiv.  
Za zaključek pa nas je čakala še grajska malica. Polni lepih vtisov smo se nato vrnili v šolo. 
 

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 so 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 s čepico ter jim prisrčno čestitale. 

Zagotovo nam je bilo tako lepo, da se bo prvi 

šolski dan z zlatimi črkami zapisal v naša srca. 



Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 

Z novim šolskim letom je znova priložnost, da stopimo skupaj in pripomoremo k ohranitvi našega 
planeta. Vsak gram zbranega papirja šteje in s skupnimi močni lahko naredimo mnogo.   
Tudi v tem šolskem letu smo se odločili za zbiranje odpadnega papirja in prva akcija je že za nami. 

Potekala je 18. 9. 2019. Skupaj smo zbrali 3062 kg papirja.   

Vsem učencem, posebej devetošolcem, ki so pomagali pri izvedbi akcije,  staršem in delavcem šole, 

se zahvaljujemo. 

 

Mirno morje – Nataša Potočnik 
 
Sedmošolci Žan Pušnik, Gregor Novak, 

Timeja Jazbinšek in spremljevalka Nataša 

Potočnik smo se udeležili mednarodnega 

projekta Mirno morje. Na projektu, ki je 

potekal od 14. do 21. septembra 2019, so 

sodelovale ekipe iz Nemčije, Avstrije, 

Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 

Srbije in Kosova. Letos smo slavili 25 let, kar 

so s tem projektom začeli. Naša šola se ga 

udeležuje že 12 let. 

Sodelovalo je 115 plovil z okoli 1000 

udeleženci. 

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 s 4 učenci in njihovo spremljevalko iz OŠ Zreče . Ves teden smo imeli 

prekrasno sončno in vroče vreme, zato smo lahko veliko jadrali, plavali,  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,  

izdelovanje raznih spominkov …). V sredo 

popoldan smo si ogledali Trogir in šli na pico. 

Na jadrnico smo se vkrcali v Šibeniku in 

odjadrali v Rogoznico. Ponedeljek smo 



preživeli na Šolti. V torek in sredo smo bili v Kaštelu, nato pa v četrtek prespali na otoku Prvič. V 

petek smo v močni burji odjadrali še na Kaprije in se popoldan vrnili v Šibenik. Zvečer smo odšli  na 

večerjo, pospravili svoje stvari in se v soboto zjutraj z avtobusom odpeljali proti domu. 

Zahvalila bi se vsem našim donatorjem, da nas  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,  ge. 

Moniki Liliji - Parson, ge. Katji Kovačič - Elektro Kovačič, g. Romanu Janharju - Ključavničarstvo 

Janhar ter naši ravnateljici ge. Olgi Kovač. Pohvalila bi tudi Žana, Gregorja in Timejo, saj so aktivno 

sodelovali, bili vedno pripravljeni pomagati vsem, ki so rabili pomoč. Širili so dobro voljo in 

prijateljstvo na naši jadrnici ter tudi med ostalimi udeleženci projekta 

 

 

 

 

 



DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 

Prvi šolski dan  - Sabina Penič 
 
Letošnje šolsko leto je za našo podružnično šolo posebno, saj je sedlo v šolske klopi kar 17 
prvošolčkov. Na prvi šolski dan so jih v šolo pospremili njihovi starši, zato smo lahko skupaj 
praznovali tako pomemben dan.  
Prvošolce je obiskala Čebela Počasnela, ki je z njimi delila vse skrbi in težave, ki jih je doživela na poti 
v svojo čebeljo šolo. Sprejem so popestrili še starejši učenci s kratkim kulturnim programom in jim 
obljubili, da bodo poskrbeli, da se bodo v 
šoli imeli lepo. 
Vse prisotne je pozdravila in nagovorila naša 
ravnateljica gospa Olga Kovač, ki je 
prvošolce sprejela v šolsko skupnost. 
Ob upihu svečk na tortici si je vsak nekaj 
zaželel. Celo leto se bomo trudili, da se nam 
bodo želje uresničile.  
 
 
 

 
Prvi športni dan - Ida Grobelnik  
 
17. septembra  smo izvedli prvi športni dan. 
Namenili smo ga spoznavanju pokrajine in naravnih 
znamenitosti naše krajevne skupnosti vse do 
sosednje občine Dobrna. Na poti do cilja smo 
prehodili pot skozi Vizore, Landek in Vrbo vse do 
Dobrne. Pot je bila občasno  strma, a trud je bil 
poplačan s čudovitim sladoledom v slaščičarni. 

 
 
Varna pot v šolo – Vesna Kotnik 
 
»Sam greš v šolo? Pa kar peš?« so drugošolci spraševali 
najstarejše učence POŠ Nova Cerkev. Ker se zavedamo, da je 
najboljši učitelj dober vzornik in najboljša učilnica kar naše 
okolje, smo se odločili, da to izkoristimo. 
Petošolci so prijeli vsak svojega drugošolca za roko in jim iz 
prve roke pokazali varne prometne poti v našem kraju. V 
sredo, 11. 9. 2019, so v spremstvu učiteljic razložili in 
opozorili na nevarne odseke, prikazali pravilna prečkanja 
ceste in še kaj. 
Zagotovo bodo drugošolcem varne poti tako bolj ostale v spominu. Petošolci pa so lahko svoje 
znanje, ki je zanje že samoumevno, podelili in videli, da imajo njihova dejanja posledice. Ugotovili 
so, kako pomembno je, da so vzor mlajšim sošolcem. 
 
 
 



Gibanje in igra – Ida Grobelnik 
 
Največ lahko za otroke naredimo s tem, da jim omogočimo čim več gibanja. Igra z vrstniki in 
preživljanje prostega časa v naravi ugodno vplivajo na celostni razvoj otroka. 
Veseli nas, da so se tudi v novem šolskem letu naši otroci številčno vključili v ponujene športne 
dejavnosti na šoli in izven nje ( judo, košarka, nogomet, ples, planinci …). 
Vsem udeležencem Fitkovega teka čestitamo, še posebej Vanessi Sande, Filipu Skoku in Tristanu 
Skazi za odlične rezultate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA  
 
Prvi šolski dan – Maja Kovačič 
 
Drugi september je bil za naših dvanajst 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, Sabina, Suzana in Maja ter ravnateljica Olga 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, vrečko za šolske copate 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. 

 
 
Skrb za zdrave zobe – Maja Kovačič 
 
Učenci prvega razreda so imeli 16. 9. 2019 
naravoslovni dan. Obiskala jih  je zobna 
sestra Barbara Krajnc. Povedala jim 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.  
 



 
Množični tek za otroke – Maja Kovačič 
 
V četrtek, 19. 9. 2019, smo se z učenci prve triade udeležili množičnega teka otrok »Začni mlad, 

tekmuj pošteno«, ki ga organizira Atletska zveza Slovenije. Vsi učenci od 1. do 3. razreda so pretekli 

100m.  

Atletska zveza Slovenije je v letu 2016 ob podpori UNESCO sklada za preprečevanje dopinga v 

športu, Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez in Zavoda za šport RS Planica prvič 

izvedla projekt “Začni mlad, tekmuj pošteno/Start Young, Compete Clean”, ki je namenjen promociji 

teka, gibanja in zdravega udejstvovanja v športu za najmlajše. Tek namreč sodi med osnovne gibalne 

dejavnosti in je osnova za veliko večino vseh športnih aktivnosti. Z vzpodbujanjem aktivnega 

preživljanja prostega časa otrok si pobudniki projekta prizadevajo, da bi se čim večje število 

prebivalstva redno ukvarjalo s športom in s tem skrbelo za zdrav življenjski slog. 

Glavni cilj projekta pa je ozaveščanje o fair-playu in ohranjanje zdravja v športu, ki na preprost način 

spodbuja zdrav življenjski slog in izpostavlja pozitivne učinke atletike, kot so gibanje, zdrav način 

življenja, vztrajnost, trud, moč, zdrava tekmovalnost in krepitev telesne zmogljivosti. 

 
Obiskal nas je župan  – Maja Kovačič  
 
V ponedeljek, 23. 9. 2019, 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. 
 
Obisk policista – Maja Kovačič 
 
V ponedeljek, 30. 9. 2019, je učence 1. razreda obiskal rajonski policist g. Danilo Ungar. Otroke je 
opozoril na varnost v prometu, na uporabo rumene rutke, kresničk, varnostnega pasu in 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. 
 

 
 
Razredni novičnik  – Sabina Skok 
 
Učenci 4. in 5. razreda so se odločili, da bodo v letošnjem šolskem letu oblikovali in izdajali Razredni 
novičnik, časopis, ki bo izhajal enkrat tedensko. Vanj bodo učenci zapisovali aktualne, pretekle in 
prihajajoče dogodke, intervjuje, lepe misli … Dodali bodo še kakšne fotografije. Razredni novičnik 
bodo ob koncu tedna odnesli domov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 





Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 

 
T. Pavček 

 
Povsod po državi se je oktobra veliko govorilo, pisalo in bralo o branju. Nič drugače ni bilo na naši šoli.  
Šolski hodniki, knjižnica, učilnice pa oglasne deske so krasile misli o branju ter njegovem pomenu. Izvedli smo 
dan, ko smo knjigam posvetili še posebno pozornost. Ure slovenščine so potekale drugače. V razredih je igrala 
tiha glasba, mize in stoli so bili razporejeni drugače, na njih pa ni bilo niti enega zvezka ali učbenika za 
slovenščino. Bile pa so knjige, veliko knjig … Učenci so jih lahko prinesli tudi od doma. Tokrat se je samo bralo. 
Bralo se je tisto, kar je učencem najbolj všeč.   
»Knjige so nekaj najlepšega na svetu. Iz njih izvemo mnogo poučnih stvari. Učijo pa nas tudi, kako biti prijazen, 
ljubezniv in ljubeč.« je zapisala ena izmed učenk. Se strinjate? 
 
Še veliko zanimivih stvari smo počeli pretekli mesec. Preberite o njih. 

 
 

Poročilo o 1. matematični delavnici – Leonida Godec Starček 
 
V ponedeljek, 23. septembra 2019 je med 16. in 
18. uro potekala prva matematična delavnica za 
učence od 6. do 9. razreda.  Za učence 4. in 5. 
razreda  je bila delavnica v torek, 24. septembra 
2019.  
56 udeležencev se je seznanilo z različnimi 
temami s področja logike. Pridobljeno znanje so  
lahko udeleženci s pridom uporabili na 
tekmovanju v znanju logike. 
Delo v posameznih skupinah so vodili  Barbara 
Jančič,  Branka Čakš, Metka Klinc, Vilma Ošlak in 
Leonida Godec Starček.  
 



Rastem s knjigo 2019  – Ivanka Krajnc 
 
Projekt Rastem s knjigo, ki je v okviru dejavnosti del knjižnično-informacijskih znanj v 7. razredu,  smo tudi 
tokrat povezali s kulturnim dnevom v 7. razredu.  
Tradicionalni kulturni dan, katerega tema je bila Rastem s knjigo, je bil povezan z obiskom šolske knjižnice, 
splošne knjižnice v Celju, Fotografskega ateljeja Josipa Pelikana ter Muzeja novejše zgodovine Celje. Na 
Osnovni šoli Vojnik projekt poteka že štirinajstič, oziroma od vsega začetka od kar je Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije razpisala  ta projekt.  
Dve šolski uri pred kulturnim dnevom so učenci preživeli v šolski knjižnici, kjer so spoznali temo kulturnega 
dne, okvirni načrt dela, vrste knjižnic, osnove fotografskega ateljeja in muzeja. Delo poteka po skupinah in v 
okviru povezave s slovenščino. To se je izkazalo za zelo pozitivno, saj se učenci tako na kulturni dan pripravijo 
in na njem potem dobro sodelujejo. 
Kulturni dan smo izvedli 3. 10. 2019. Celo dopoldne so sedmošolci preživeli v Celju, kjer so po razredih obiskali 
Osrednjo knjižnico Celje, Fotografski atelje Josipa Pelikana, ki je eden redkih tovrstnih muzejev v Evropi, v 
okviru MNZC pa so si ogledali kulturne znamenitosti Celja.   

Kulturni dan se je tudi letos izkazal za uspešnega, saj 
so učenci na njem osvojili veliko novih znanj. Vsi 
učenci so v dar prejeli knjigo Elvis Škorc, genialni 
štor, ki jo je napisala znana slovenska pisateljica 
Janja Vidmar. Učenci jo že prebirajo za obvezno 
domače branje.  

 
Omenjena knjiga pa je uvrščena 
tudi na seznam knjig za Bralne 
urice za starše. 
S tem kulturnim dnevom smo se 
pridružili tudi nacionalnemu 
projektu Beremo skupaj, ki smo 
ga v državi izvajali v mesecu 
oktobru.  
 
 
Tehniški dan – Vilma Ošlak 
 

V ponedeljek, 7. oktobra so imeli prvi tehniški dan devetošolci in 
sicer na temo elektronika.   
Ta dan so obiskali Medpodjetniško izobraževalni center v Velenju. 
Tam so jim profesorji s pomočjo dijakov predstavili Šolski center 
Velenje, devetošolci so si samostojno programirali igrico v orodju 
KODU, predstavljen jim je bil nov način montaže stikal v industrijskih 
obratih, ogledali so si preprosto sončno elektrarno, preizkušali so 
prevodnost destilirane vode, vode s sodo bikarbono, vode s pipe in 
prevodnost zraka, sami so merili temperaturo zraka, zračni tlak ter 

hitrost vetra, ugotavljali kako se s spremembo nadmorske višine spremeni tlak in temperatura zraka, 
uporabljali kompas in si ogledali spletno stran o vplivu vremena na počutje ljudi, preizkušali topnost 
amonijaka, skupaj z dijaki so analizirali vzorec vode, zapisali so si kdo je kriv, da v vodo pridejo nitriti in nitrati, 
ogledali so si inteligentno računalniško proizvodnjo, izvedeli nekaj o robotiki, vodili robota s pomočjo dijakov 
ter si ogledali učilnico za izdelavo igrač s pomočjo laserja. 
 
 



Tehniški dan  v 6. razredu – Branka Čakš  
 

V ponedeljek, 7. 10. 2019, je na OŠ Vojnik potekal tehniški dan za učence 6. razredov. Tema je bila promet. 
Šestošolci so imeli razgiban urnik. Poleg pestrih delavnic, kjer so izdelovali prometne znake, reševali pole iz 
kolesarskih izpitov, načrtovali pravilne večkotnike, so poslušali tudi zanimivo predavanje policista o varnosti v 
prometu. 
 
Volitve v šolski parlament – Simona Šarlah  
 

13. septembra 2019 je šola razpisala volitve v Šolski parlament. V tednu, ki je sledil, so učenci od 6. do 9. 
razreda na razrednih urah izbirali predstavnike za poslance parlamenta, osmošolci in devetošolci pa so se lahko 
prijavili na volitve za predsednika šolskega parlamenta. Prijavnico za predsednika je oddalo kar 16 učencev in 
učenk, zato so morali kandidati pisati test o poznavanju šole. Osem kandidatov se je tako uvrstilo v drugi krog. 
Napisali so svoje programe, s katerimi so se predstavili na volitvah, 10. oktobra 2019. Volitve so potekale 5. 
šolsko uro in 337 učencev in učenk je prejelo volilne lističe, na katerih so izbrali osebo, ki je sestavila najboljši 
program ter po dva predstavnika šestega, sedmega, osmega in devetega razreda za poslance parlamenta. 
Glasovali so tudi zaposleni na OŠ Vojnik. 
Med kandidati za predsednika šolskega parlamenta se je najbolje odrezala Tjaša Arih iz 9. a. Podpredsedniki pa 
so postali: Nika Krošelj iz 8. c, Anita Rojc iz 9. d, Bor Lebič iz 9. b, Špela Ramšak iz 9. a, Tjaša Brežnik, Živa 
Bračun in Maša Mužar, vse iz 8. b. 
Šolski parlament je takoj začel z delom, organiziral bo že prvi šolski ples in se pripravlja na dobrodelno akcijo, ki 
jo bomo izvedli v mesecu decembru. 
Vsem izvoljenim članom želimo veliko uspeha pri delu v parlamentu in jim iskreno čestitamo za odlične 
uvrstitve. 
 
Zbiralna akcija odpadnega papirja – Metka Klinc 
 

Za nami je že druga zbiralna akcija odpadnega papirja, ki je potekala 16. 10. 2019.  Skupaj smo zbrali  2691 kg 
papirja.  Vsem učencem, posebej devetošolcem, ki so pomagali pri izvedbi akcije,  staršem in delavcem šole, se 
zahvaljujemo.  
 
Kulturni dan za 6. razred – Emilija Kladnik Sorčan 
 

V torek, 15. 10. 2019, so se šestošolci odpeljali v Ljubljano, kjer so si  v Cankarjevem domu ogledali koncert 
»Čudoviti svet glasbil«. Simfonično matinejo je v organizaciji Glasbene mladine Slovenije izvedel orkester 
Slovenske filharmonije. Ker je bil program poučne narave, je učence skozi svet glasbil vodil Boštjan Gorenc – 
Pižama. Za večino šestošolcev je bilo to tudi prvo srečanje z Gallusovo dvorano. Pred odhodom so se v 
sončnem vremenu še sprehodili po središču Ljubljane mimo znamenitih ustanov. Učenci so obisk koncerta zelo 
pozitivno ocenili. 
 
Dan odprtih vrat v vojniških podjetjih in ustanovah – Urška Kovač Jurčenko 
 

V osnovni šoli so učenci deležni vsebin s področja karierne orientacije z namenom, da bi lažje načrtovali svojo 
nadaljnjo šolsko in poklicno pot po zaključku osnovne šole. V šoli opažamo, da učenci pogosto nimajo realnih 
predstav o poklicih. Včasih pri določenem poklicu vidijo le pozitivne ali pa le negativne plati. Ker v šoli želimo, 
da bi učenci imeli čim bolj realne predstave o poklicih, hkrati pa želimo spodbujati povezovanje z lokalnim 
okoljem in poznavanje podjetij v domačem kraju, sva se z g. Amadejem Bastlom dogovorila, da v sodelovanju s 
Klubom vojniških podjetnikov izvedemo tehniški dan za 8. razrede OŠ Vojnik. Tehniški dan je potekal v obliki 
delavnic v različnih vojniških podjetjih in ustanovah: Občina Vojnik, Optika Leban, Fivia d.o.o., Frizerski studio 
Top Style, Zdravstveni dom Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik, AH Čepin d.o.o., Alba d.o.o., Gostilna Kolar, Šeško 
d.o.o. in OŠ Vojnik. Učencem so predstavili svoje podjetje/ustanovo, poklice, ki jih zaposlujejo in predstavili 
delo, ki ga opravljajo. Učenci so imeli možnost rotacije, tako da se je vsak učenec lahko glede na svoj interes 
udeležil delavnic v dveh podjetjih oziroma ustanovah. Pri organizaciji tehniškega dne nas je prijetno presenetila 
pozitivna naravnanost in pripravljenost na sodelovanje s strani vseh podjetij in ustanov, za kar se jim v imenu 
učencev in naše šole iskreno zahvaljujemo. Po obisku podjetij in ustanov so se učenci vrnili v šolo polni 
pozitivnih vtisov in navdušeni, da so imeli priložnost pobliže spoznati delo različnih poklicev. V naslednjem 
šolskem letu si želimo ponovitve dogodka in mogoče še širši nabor sodelujočih.  



Prvi šolski ples – Simona Šarlah 
 
Zadnji dan pred počitnicami, 25. oktobra 2019, smo v 
šolski jedilnici izvedli prvi šolski ples Halloween Party, 
ki se ga je udeležilo rekordno število učencev, in sicer 
kar 75. Našemili so se v stilu noči čarovnic in dve uri 
plesali na glasbo, ki jo je vrtel DJ Illusion. Jedilnico so 
parlamentarci Tjaša A., Nika, Anita, Tjaša B., Bor, 
Špela in Maša pred plesom okrasili v skladu s temo 
plesa. Na pomoč sta priskočili tudi naši dve bivši 
parlamentarki: Klara in Ana. Na koncu so si bili vsi 
učenci enotni, da je bila zabava odlična in si čimprej 
želijo ponovnega plesa. 
Vsem učencem čestitamo za zgledno vedenje na 
plesu, organizatorjem pa za odlično pripravljeno 
zabavo! 
 
 
 
 
Zbiranje volne za starostnike – Simona Šarlah 
 
Šolski parlament bo letos pomagal tudi 
starostnikom, ki so v jeseni življenja ostali sami in z 
najnižjimi prihodki. V Sloveniji je bilo po statističnih 
podatkih lani preko 36.000 starostnikov, ki so 
prejemali manj kot 300 € pokojnine. Najnižja znaša 
250 €. Poleg pomanjkanja hrane jih najbolj muči 
mraz, saj pogosto nimajo dovolj denarja za 
ogrevanje. V društvu Humanitarček iz Maribora 
zbirajo za njih denar za hrano, mi pa jim lahko 
pomagamo z darovanjem volne, saj bodo v mesecu 
novembru pletli šale, nogavice in rokavice za 
starostnike, ki si tega ne morejo privoščiti. Od 16. do 
25. oktobra smo  zbirali volno. Učenci so lahko 
prinesli ostanke volne ali cele klobčiče. Barva ni bila 
pomembna, prav tako ne količina.  
Z veseljem sporočamo, da smo 25. oktobra v Galerijo 
kreativnih v Mariboru poslali veliko škatlo zbrane 
volne, ki je tehtala skoraj 6 kilogramov. 
Vsak posameznik ne more spremeniti sveta, če pa 
stopimo skupaj, lahko naredimo veliko dobrega. 
Hvala vsem za sodelovanje. 
 
Komemoracija – Barbara Ojsteršek Bliznac 
 
V petek, 25. oktobra 2019, so učenci predmetne stopnje sodelovali na komemoraciji in se ob tem spomnili na 
padle borce. Učenci so položili vence ob spomenikih padlim v obeh svetovnih vojnah in ob pomniku, ki nas 
spominja na vojno za osamosvojitev Slovenije. V kulturnem programu so nastopali recitatorji, Glorija Jager s 
flavto, Mešani komorni pevski zbor Društva upokojencev Vojnik, Andreja Stopar iz Združenja borcev za 
vrednote NOB pa nas je v svojem govoru opomnila na pomen praznika. 
 



DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 
Naravoslovni dan – Suzana Jelenski Napotnik 
 
V četrtek, 3. 10. 2019, smo imeli s tretješolci naravoslovni dan. Obiskali smo turistično kmetijo Razgoršek v 
Zavrhu nad Galicijo. Pripravili so nam različne delavnice. Preizkusili smo se v pletenju kitk iz ličja, pletenju 
košaric iz vrbovih vej, peki kruha in pripravi zeliščnih namazov. Zelišča smo sami nabrali na zeliščni gredi. 
Ogledali smo si staro farovško zidanico, kjer so nam stari predmeti pričarali življenje nekoč. Izdelali smo si še 
domače milo, v ogradi pa opazovali jelene in košute. Preživeli smo čudovito, poučno in zanimivo dopoldne. 
 
Glasbene delavnice s Tomijem Majcnom – Maja Kovačič 
 
Teden otroka smo začeli z glasbenimi delavnicami, ki jih je 
vodil naš sovaščan Tomi Majcen. Predstavil nam je različne 
instrumente in na njih zaigral skladbe, ki jih vsi poznamo. Z 
veseljem smo ob njih prepevali. Spoznali smo piščal, flavto, 
prečno flavto, trobento, saksofon, harmoniko, kitaro … Na 
koncu pa smo poizkusili zaigrati na saksofon. Najlepša hvala 
gospodu Tomiju Majcnu za zanimivo uro glasbe. 

 
 
 
 
 
 
 
Vaja evakuacije – Maja Kovačič 
 
Kot vsako leto smo tudi letos v sodelovanju s PGD Socka 
izvedli vajo evakuacije. Tokrat je navidezno zagorelo v 
zbornici. Vsi otroci vrtca in šole ter vsi zaposleni smo se 
pravočasno rešili, gasilke PGD Socka pa so navidezni požar 
uspešno pogasile.  
Gasilci so nam predstavili tudi letošnjo temo požarne varnosti 
»Požarna varnost v večstanovanjskih zgradbah« ter nas 
naučili gasiti s peno in vodo. Najlepša hvala vsem gasilcem 
PGD Socka za uspešno opravljeno evakuacijsko vajo. 
 

 
Športni dan – Maja Kovačič 
 
V sredo, 9. 10. 2019, smo imeli športni dan. Po ogrevanju smo se preizkusili v atletskih disciplinah: skoku v 
daljino, skoku v višino, metu žogice in žvižgača, teku na 60 m in teku na 600 m.  
 

 
 



Kino v šoli – Sabina Skok 
 
V četrtek, 10. 10. 2019, so učenci imeli kino v šoli. Ob 
ogledu filma Bolt in grizljanju kokic so uživali prav vsi 
učenci in del dopoldneva je kar prehitro minil. 
 

 

 
Priprava zdravih namazov – Maja Kovačič 
 
V petek, 11. 10. 2019, smo v sodelovanju s TD 
Nova Cerkev naredili domače zdrave namaze za 
zajtrk. Prvošolčki so pripravili dve vrsti jajčnega 
namaza, drugošolci in tretješolci so pripravili 
tunin namaz, četrtošolci in petošolci pa so 
pripravili bučni namaz in skutin namaz s papriko, 
drobnjakom in peteršiljem. Vse namaze smo tudi 

poskusili. Na šoli smo pripravili pravo malo jedilnico in okusne ter zdrave namaze pojedli za zajtrk. 
Najlepša hvala članicam TD Nova Cerkev za njihove recepte in navodila, po katerih so učenci naredili namaze. 
Uživali smo v delu in v dobrem zajtrku. 

 
Nastop za starejše krajane v Novi Cerkvi – Sabina Skok 
 
V soboto, 12. 10. 2019, so nekateri učenci 4. in 5. razreda 
nastopili na prireditvi v Novi Cerkvi. Starejšim krajanom 
so tako s kratkim skečem in deklamacijami popestrili 
dopoldne. Z upanjem, da bodo tudi v bodoče komu 
polepšali dan, pa so vsem prisotnim razdelili prodnike z 
lepimi mislimi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planinski pohod na Celjsko kočo – Sabina Skok 
V soboto, 12. 10. 2019, so se učenci, ki so vključeni v 
planinski krožek, odpravili na prvi planinski pohod v 
letošnjem letu. Cilj, to je priti na Celjsko kočo, so dosegli v 
dobri uri, nato pa na vrhu uživali ob zasluženi malici. Lepo 
vreme so izkoristili za igro na igralih in spuščanje z 
zračnicami. Ob sončnem zahodu so se vrnili v dolino.  
 
 
 



Čarodej Andrej – Maja Kovačič 
 
Na naši podružnici smo si teden otroka kar malo 
podaljšali, saj nas je v ponedeljek, 14.10. 2019, 
obiskal še čarodej Andrej in nam s prikupnimi 
čarovnijami privabil nasmehe in začudenje na 
obraz. Njegovi čarovniški pomočniki pa so dobili še 
posebno nagrado – živali ali cvetlice iz balonov.  
 
Plavanje – Suzana Jelenski Napotnik 
 
Tretješolci so imeli od 14.  do 18. 10. 2019 v okviru 
športa plavanje v obsegu 20 ur, ki smo jih izvedli v 
Celju na bazenu Golovec. Spoznali so plavalno 
abecedo, se prilagajali na vodo in usvajali ter 

utrjevali  osnovne tehnike plavanja. Ob zaključku so staršem prikazali tehniko plavanja  prsno, kravl in hrbtno 
ter skoke v vodo. Za svoj napredek v plavanju  so ob koncu prejeli tudi ustrezna priznanja. 
 
Vzgoja za zdravje -  Suzana Jelenski Napotnik 
 
V petek, 18. 10. 2019, je drugošolce obiskala ga. Barbara Ramšak iz ZD Celje, s katero smo preživeli dve poučni 
in zanimivi uri spoznavanja okolja, kjer smo spoznali pomen osebne higiene za zdravo rast in razvoj otrok. 
 
Razbita buča – Maja Kovačič 
 
V torek, 22. 10. 2019, nas je skupina vrtca na naši podružnici 
povabila na ogled lutkovne predstave Razbita buča. Predstavo 
sta nam pripravila vzgojitelja Polonca in Blaž. Hvala jima za 
čudovito lutkovno predstavo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komemoracija  – Irena Rudnik 
 
Učenci POŠ Socka so se v četrtek, 24. 10. 
2019, udeležili komemoracije na Veliki 
Ravni. S petjem in z recitiranjem pesmi ter 
z igranjem na klarinet so sodelovali v 
krajšem programu pri spomeniku. Prižgali 
so tudi svečke ter se tako poklonili padlim 
borcem. 
 

 



Tetka jesen -  Suzana Jelenski Napotnik  
 
V petek, 25. 10. 2019, smo imeli drugošolci in tretješolci tehniški dan. Ustvarjali smo na temo jeseni in si 
izdelali strašila iz ličja ter buče iz das mase. Načrtovali smo delo po korakih in pri tem pokazali svojo spretnost, 
vztrajnost ter natančnost pri delu.   
 
Razstava Pravljični svetovi  – Sabina Skok 
 
Kljub majhni podružnični šoli, ki ima majhno knjižnico, so v Socki veliki bralci. Osemintrideset učencev od 
prvega do petega razreda, devetnajst vrtčevskih otrok, tri vzgojiteljice in pet učiteljic si je na šolskih hodnikih z 
zanimanjem ogledalo razstavo knjig Svetlane Makarovič in ilustracij Jelke Reichman. Nekaj del obeh avtoric je v 
izposojo dobil tudi posamezen razred, da so učenci lahko svojo radovednost potešili tudi med odmori. Svoj 
delež so prispevale tudi učenke petega razreda, ki so raziskale življenje obeh umetnic in podatke strnile v 
miselni vzorec ter jih tako približale tudi najmlajšim učencem. Razstava je pritegnila tudi starše, o njej pa so bili 
obveščeni preko učencev in spletne strani šole. 
 



DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV 
 
Ob  tednu  otroka – Ida Grobelnik 
 
V sodelovanju s starši, Sorževo kmetijo, čarodejem, ljubiteljico gibanja in 
hribov ter PGD Nova Cerkev  smo pripravili različne animacije.  
Zgovornejše bodo fotografije  o ličkanju, jezdenju  konj pri Kraškovih, 
evakuacijski vaji, Snežkinem zanimivem potopisu in  čarodejevih 
spretnostih. 
 V letošnjo osredno temo »Naše pravice« nas je popeljala pesem Toneta 
Pavčka:  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Naravoslovni dan - zobje in prehrana  - Ida 
Grobelnik 
 
Kot podporo tekmovanju za čiste zobe smo med 
drugošolce povabili našo preventivno sestro ZD 
Celje in ponovili  veščine, ki pripomorejo k zdravju 
zob in ustne votline.  Temu je sledil sistematski 
pregled zob v ZD Vojnik. Zobozdravnica je bila 
zadovoljna, saj se stanje urejenosti zob izboljšuje. 
 
 
 

 
 



Tehniški  dan - Ida Grobelnik 
 
Obujali smo nekoč razširjeno ljudsko umetnost 
podeželja, to je izdelovanje iz koruznega ličja. 
Znanje in izkušnje je z nami delila gospa Irena. 
Izdelovali smo rože in spletali kitke.  Sedaj vemo 
tudi, kakšen je postopek priprave ličja, da je le to 
voljno, izdelki pa lepi in trajni.  
Za delo smo se navdušili in naša letošnja zimska 
dekoracija bo iz naravnih materialov. 
 
 
 
 
 

 
Planinska šola v naravi - Petra Ofentavšek 
 
Prvi teden v oktobru smo  učenci in učiteljici 4. razreda POŠ Nova Cerkev in POŠ Šmartno odšli v Gorenje pri 
Zrečah. V CŠOD smo preživeli čudovit in sončen teden. 
S prijaznimi učitelji smo spoznavali gozd, vode Pohorja, orientacijo in seveda imeli veliko športa. Najbolj nam je 
bilo všeč popoldne, ki smo ga namenili plezanju. Tudi lokostrelstvo je bilo zelo zabavno. Vsak dan smo tudi 
veliko prehodili in spoznavali gozd na malo drugačen način. 
Kuharice so nam tako dobro kuhale, da tega zagotovo ne bomo pozabili. Polni dobre energije, novih vedenj in 
spoznanj smo se vrnili v objeme svojih domačih. 
 

 
 
 
 



20. kostanjev piknik pri Langerškovih – Sabina Penič 
 
Lepi sončni dnevi v oktobru so kar klicali in 
vabili, da smo čim več časa preživeli v naravi v 
objemu barvite jeseni in toplih sončnih žarkov. 
Jesen je tudi čas, ko nam narava ponudi 
dobrote v najrazličnejših oblikah. Še posebej je 
mamljivo, ko zadiši po kostanju. Naša 
podružnična osnovna šola Nova Cerkev vsako 
leto načrtuje in organizira pohod s kostanjevim 
piknikom na Langerškov hrib na domačijo 
Frančke in Francija Podgorška. Letošnji pohod 
je bil poseben zato, ker smo se na hrib 
povzpeli dvajsetič. V zahvalo za to 20-letno 
sodelovanje in gostovanje pri Podgorškovih smo ob njihovi domačiji posadili drevo, in sicer maron.  
Frančki in Franciju se zahvaljujemo za vso gostoljubje, za vso postrežbo in vsako prijazno besedo. Večkrat 
povesta, da vsak dan s hriba pogledata našo šolo in se veselita dneva, ko ju bomo spet obiskali. 
  
V družbi so tudi težave – Vesna Kotnik 
 
Tako se glasi poglavje iz našega učbenika pri predmetu družba. Ali so res? Tudi v našem kraju? Katere pa so? Ali 
lahko mi kaj pomagamo? Tako smo se spraševali z učenci 5. razreda POŠ Nova Cerkev. Odločili smo se, da bo 
najbolje, da kar sami poiščemo odgovore in se kar sami prepričamo. 
Učenci so raziskali svoj kraj in ugotovili, da lahko prebivalci poiščejo pomoč pri Rdečem križu in Karitasu. 
Predlagali so, da bi se z njimi srečali. V goste smo povabili gospo Magdo Kajzba, predstavnico Rdečega križa, ter 
gospo Marijo Gobec, ki je zastopala Karitas. Predstavili sta nam delovanje teh organizacij v našem kraju. 
Seveda so ju učenci vprašali, kako bi lahko tudi oni pomagali. Skupaj smo naredili načrt, ki ga bomo izvajali celo 
leto.  

Učenci so tako iz prve roke videli in slišali, kako 
delujejo humanitarne organizacije. Zahvaljujemo se 
jima, da sta imeli posluh za našo radovednost in sta si 
vzeli čas za nas. Izziv projekta Pogum, kako ustvariti 
spodbudno učno okolje za učence, je tako postal 
nekaj, česar se vsi veselimo. Komaj pričakujemo, kaj 
nam bo še prinesel. Naši gostji sta dejali: »Vsak naj 
naredi, kar lahko. Najslabše je, če ne narediš nič. 
Dobro se z dobrim vrača.« Za nas je bilo to srečanje le 
začetek … 
 

 
Jaz sem Ti in Ti si Jaz – Vesna Kotnik 
 
Cilji projekta Pogum: opolnomočenje učencev za 
samostojno in odgovorno življenje, razmišljanje o 
prihodnosti – katere probleme želimo reševati, 
razvijanje vztrajnosti, predanosti, samostojnega 
načrtovanja in sledenja ciljem, razvijanje empatije 
… Vzgajati, učiti za boljši jutri. Lepo se sliši. Kaj pa 
zdaj? Kako pa čisto zares ustvariti spodbudno učno 
okolje, se dotakniti teh malih duš? Izkazalo se je, 
da zelo preprosto. Le vprašaš jih. Razložila sem jim 
navodila projekta, kateri šolski predmet sem si 



izbrala, katero temo … Zamisli so kar deževale. Ena izmed njih nas je popeljala kar do Celja. Raziskovali so, kako 
smo si ljudje v skupnosti različni. Drugačni. »Kje pa bi lahko spoznali drugačne otroke?« so vprašali. Pa smo jih 
poiskali. In celo obiskali. Poprosili smo go. Valerijo Jakop, ki je kot mobilna specialna pedagoginja zaposlena na 
OŠ Glazija, da nam pomaga. Z veseljem nam je priskočila na pomoč, za kar smo ji hvaležni. Pomagala nam je 
organizirati obisk. Nestrpno smo pričakovali ta dan, se ga veselili, pa tudi bali.  Imeli so nešteto vprašanj. Gostil 
nas je 6. razred in njihova razredničarka, ga. Nika Wesenschegg. Z veseljem je odgovorila na vsa naša 
vprašanja. Velikodušno nam je razkazala šolo in pripravila delavnici. Imeli smo možnost videti tudi delo 
fizioterapevta in delovnih terapevtk, ploskali napredku njihovih varovancev in spoznali, koliko več napora 
vložijo v vsakdanje, nam samoumevne stvari. Učenci so se razdelili v mešane skupine, skupaj pekli mafine, 
sestavljali sadne ježke ter zabijali žeblje in navijali volno. Debatirali so o nogometu, Minecraftu in šolskih testih. 
Za zaključek so skupaj pripravili pojedino vsega, kar so napekli in pripravili. Želeli smo si, da se druženje še ne bi 
končalo, zato smo jim v zahvalo zapeli pesmico in jih povabili, naj nam obisk vrnejo. Z obljubo, da se spet 
srečamo v pomladnih mesecih, smo se poslovili od novih prijateljev. 
»Saj so taki, kot mi! Njihova šola pa je še lepša od naše. Ste videli njihove likovne izdelke na stenah! Lepši so od 
naših!« so celo pot domov vzklikali petošolci. Spomini in razmišljanja o našem srečanju še vedno odmevajo. 
Mislim, da smo na dobri poti, da uresničimo naš najpomembnejši cilj, učence pripraviti na sočutno življenje, 
skozi katerega bodo hodili odprtih misli in oči. Oni so naša prihodnost.  
 

 
Komemoracija – Mojca Buršič 
 

Z učenci POŠ Nova Cerkev smo 24. 10. 
2019 sodelovali na komemoraciji in 
pripravili kulturni program pri spomeniku 
padlim borcem v Novi Cerkvi. Zapel je 
šolski pevski zbor, recitacije in besedila pa 
so obudila spomin na mrtve. Slavnostni 
govornik g. Branko Delčnjak, predsednik 
KOZB, nas je z govorom opomnil, kako 
pomembno je, da z otroki in mladino 
govorimo o mrtvih junakih in boju za 
svobodo in mir. 

 
Niste sami … - Vesna Kotnik 
 
Letošnje druženje starejših krajanov Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev je potekalo 12. 10. 
2019. Tudi tokrat so nas povabili medse. 
Nekaj učencev 5. razreda naše šole in 
skupina učencev POŠ Socka so skupaj s 
pevskim zborom upokojencev Vojnik 
pripravili kratek kulturni program. V 
letošnjem šolskem letu pa želimo tudi skozi 
medgeneracijsko povezovanje spoznavati 
svet okoli nas, zato smo želeli, da košček 
dogajanja tistega dne udeleženci ponesejo 
tudi domov. Pripravili smo jim drobne 
pozitivne misli v obliki barvnih prodnikov.  
Upamo, da smo jim z našim sodelovanjem polepšali dan ali dva. 
 



Gozdna pedagogik -  Damjana  Ferlic 
 
V sklopu aktivnosti ob tednu otroka  smo drugošolci in tretješolci doživljali gozdno pedagogiko  oz.  pouk  v 
naravi v  več kot 200-letnem  zdraviliščnem  parku na Dobrni.  
Obiskali smo tudi športni park z igrali, se sprehodili po gozdni učni poti, objeli najdebelejše drevo, ki ima obseg 
več kot 5 m, poslušali zven flavtice v gozdu.  Peli smo jesenske pesmi in poslušali prijeten šepet listja pod 
nogami. 
Vsi smo bili mnenja, da pouk res ni samo prostor v učilnici, da se lahko mnogo vsebin povezuje z odkrivanjem 
stvari v  naravi in v njenih dejavnostih. 
 

 
 
 
 



DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

 
Oktober v Šmartnem – Milanka Kralj 
 
Mesec oktober se je kot vsako leto pričel s tednom otroka. 
Učenci 4. in 5. razreda so se odpravili na Gorenje v planinsko šolo v naravi.  Teden je kar prehitro minil, saj so 
jih učitelji CŠOD maksimalno zaposlili. S sprehodi v naravi, športnimi in naravoslovnimi dejavnostmi je bil poln 
njihov vsakdan in ves teden. Ob koncu tedna so se z novimi doživetji vrnili domov in staršem z navdušenjem 
pripovedovali o njih. 
 
Prvo in drugošolce je obiskal policist in se z njimi pogovoril o varnosti v prometu, o pomembnosti rumene 
rutice in kresničke. 
 
Tretješolci so kot vsako leto odšli na kmetijo Razgoršek in tudi tokrat niso bili  razočarani. Družina Razgoršek jih 
je navdušila z delavnicami, peko in pripravo malice. 
 
V tem mesecu smo izvedli tudi športni dan. Podali smo se na bližnji hrib Kunigundo. Ob lepem vremenu smo si 
po vzponu na hrib privoščili malico in igro ter se razigrani vrnili v šolo. 
 
V tednu otroka smo imeli na šoli tudi obisk. Obiskali sta nas sestri iz zdravstvenega doma in z otroki izvedli 
delavnico prve pomoči ter oživljanja. Gospa Brežnik je z učenci pletla kitke iz ličkanja, gospod Edi Fidler je 
eksperimentiral, na igrišču šole pa so nas obiskali gasilci. Z gasilci so si ogledali gasilsko vozilo in gasili z gasilnim 
aparatom. V tem dnevu smo opravili tudi evakuacijsko vajo. Prikazali so nam tudi reševanje s pomočjo lestve in 
gašenje požara, pri katerem je vzrok olje.  Vsem gostom se zahvaljujemo za izvedbo delavnic, saj so nam 
pričarali dan, ki je bil poln doživetij. 
 
Za tretješolce smo v Celju  izvedli tedenski tečaj plavanja. 
Obiskal pa nas je tudi čarodej Andrej ter nam pričaral čarobnih 30 minut. 
 
Mesec smo zaključili s krajšo komemoracijo. Te se je udeležilo tudi nekaj krajanov ter predsednik združenja 
borcev za vrednote NOB. 
 

 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 





 

»Bodi to, kar si, vse ostalo je že zasedeno.« je le ena izmed čudovitih misli na 

rdečih srčkih, ki so jih učenci namenili svojim učiteljem. Mesec prijaznosti, kot so šolski 

parlamentarci poimenovali november, je bil zanje zelo dejaven in gotovo ga bomo še dolgo 

nosili v svojih srcih. Večkrat v mesecu in na različne načine so se spomnili svojih sošolcev, 

učiteljev in delavcev šole, ostarelih, onkoloških bolnikov v Mariboru … ter jim podarili lepe 

in pozitivne misli. Te njihove male pozornosti bodo v teh dneh, ko že vse diši po praznikih, 

prav gotovo koga še posebej razveselile. 

Predzadnji mesec koledarskega leta pa je bil zaznamovan še po mnogih delavnicah in 

tehniških dnevih, ko smo na šoli ustvarjali za predpraznično tržnico. Tekmovali smo iz 

slovenskega in angleškega jezika, imeli tradicionalni slovenski zajtrk, odšli na zanimive 

ekskurzije ali pohode ...  

O vseh teh dejavnostih in še mnogih drugih si lahko preberete v tej številki Vojča.  

 

Ustvarjalne delavnice – Vilma Ošlak  

V petek, 8. novembra 2019, so na šoli potekale ustvarjalne delavnice za učence od šestega do 

vključno devetega razreda. Delavnice so bile 

namenjene nadarjenim učencem in vsem 

tistim, ki radi ustvarjajo in razvijajo ročne 

spretnosti. 

Delavnic se je udeležilo 50 učencev 

predmetne stopnje. 

Učenci  so izdelovali adventne venčke iz 

suhega materiala pod vodstvom gospe Eve 

Verdev in gospe Kim Mastnak, novoletne 

smreke pod vodstvom gospe Metke Klinc, božične obeske pod vodstvom gospe Branke Čakš ter 

obeske iz lesa pod vodstvom gospe Sanje Levart in gospe Vilme Ošlak.  

Učenci so na teh delavnicah izdelali zelo lepe izdelke zase in za svoje bližnje ter dokazali, da so res 

ustvarjalni in polni novih ter izvirnih idej. Nekaj teh izdelkov bo na voljo tudi na novoletni tržnici, 

ki jo organizira šola. 

Letošnja posebnost je bila delavnica pod vodstvom gospe Simone Šarlah in gospe Jožice Bigec, v 

kateri so udeleženci izdelovali stekleničke upanja, ki jih bodo decembra razdelili onkološkim 

bolnikom. 



 

Tehniški dnevi – Vilma Ošlak 

15. novembra  smo na šoli izvedli drugi 

tehniški dan za učence šestih, sedmih in 

osmih razredov na temo izdelava 

novoletne dekoracije. Ta dan so učenci 

izdelovali dekoracijo in izdelke za 

predpraznično tržnico. Vsa dekoracija, ki 

bo krasila šolo, je izdelana iz papirja. 

Izdelke so učenci izdelovali v svojih 

oddelčnih skupnostih, saj jih bodo prodali 

na predpraznični tržnici. So zelo različni in zanimivi, veliko le-teh je izdelanih iz odpadnega 

materiala in odpadne embalaže pa tudi naravnega materiala, ki so ga nabrali v naravi. Dokazali so, 

da imajo zelo veliko kreativnih idej. 

Ta dan so imeli tretji tehniški dan tudi devetošolci, in sicer na temo aditivi v prehrani.  

 

Obletnica glasbenega šolstva v Vojniku – Emilija Kladnik Sorčan 

V prostorih Oš Vojnik že polnih deset let deluje dislocirani oddelek Glasbene šole Celje. V 

počastitev te okrogle obletnice je 19. 11. 2019 v Kulturnem domu Vojnik potekal slavnostni 

koncert. Nastopali so učenci, ki obiskujejo oddelke inštrumentalnega pouka na naši šoli, ter nekaj 

perspektivnih dijakov, ki nadaljujejo izobraževanje na srednji stopnji. Ravnatelj GŠ Celje Simon 

Mlakar, ravnateljica OŠ Vojnik Olga Kovač in župan občine Vojnik Branko Petre so ob obletnici 

koncert pospremili tudi z nagovori. Učenci so se predstavili s solističnimi točkami in v manjših - 

komornih zasedbah.  Za zaključek pa sta skupaj nastopila Mladinski zbor OŠ Vojnik z zborovodkinjo 

Emilijo Kladnik Sorčan in projektni orkester GŠ, sestavljen prav za to priložnost. Z dirigentko Tino 

Ostruh so izvedli dve priljubljeni skladbi: Vse mine in Pustite nam ta svet, ki ju je aranžiral Peter 

Tovornik. Poslušalci so skupni nastop 70-članske zasedbe zelo toplo sprejeli, mentorji pa so se 

dogovorili, da bi tovrstno sodelovanje med šolama ohranili.    

 

                                                                             



Ekskurzija na Goričko – Nataša Jager 

V sredo, 9. 11. 2019, so devetošolci odšli na naravoslovni dan v Prekmurje. Na poti so opazovali 

naravne in družbene značilnosti obpanonske Slovenije in 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.  Učenci so  na zabaven način spoznali prekmursko kulturo in narečje, ter se naučili nekaj 

uporabnih fraz. Na koncu so se  preizkusili v svojem znanju o Prekmurju. 

Kulinarična delavnica je potekala  v dveh skupinah. Prva skupina je pripravila jabolčni retaš v 

kozarcu ter zavitek na tradicionalen način, učenci druge skupine pa so pripravili dödole z različnimi 

polivkami. Ob koncu delavnic  so nam zaigrale še brbončice, saj smo ob zaključku ekskurzije vsi 

sodelujoči uživali ob slovenskih dobrotah onkraj Mure. 

 

Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika – Dragica Filipčič  

V novembru je potekalo šolsko tekmovanje iz angleškega jezika za 

devetošolce. Udeležilo se ga je osem učencev. Rezultati so bili 

odlični, saj je kar sedem učencev doseglo bronasto priznanje, šest 

učencev pa se bo udeležilo območnega tekmovanja, ki bo januarja. 

Najuspešnejši, ki bodo zastopali šolo na območnem tekmovanju, so: 

Lea Šeško, Matija Pesan, Lana Šolinc, Špela Ramšak, Antonio Krajnc 

in Anja Zakošek. 

 

 

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje – 2. in 3. triada – Amalija Kožuh 

Letošnja tema tekmovanja je bila prikaz posameznika v svetu, njegove različne poti odraščanja, 

dozorevanja in tudi srečanja z nenavadnim  in drugačnim svetom oz. junaki. Letos je državna 

tekmovalna komisija izbrala za tekmovanje manj zahtevna besedila. Kljub temu so tekmovalci  pri 

pisanju spisa morali pokazati, da so besedila podrobno prebrali, jih razumeli  ter s svojim osebnim 

vrednotenjem in utemeljevanjem ter književnim znanjem pokazali višje razvite zmožnosti branja 

in pisanja. 



Šolsko tekmovanje je potekalo 12. novembra 2019. Tekmovanja se je udeležilo 45  učencev od 4. 

do 9. razreda centralne šole in podružnic. Bronasto priznanje je doseglo 13 učencev (glede na 

pravilnik tekmovanja). To so: 

4. r: Lea Sentočnik, Urška Komes, Bine Poznič 

5. r: Val Hažič, Jakob Hladnik, Filip Žagar 

6. r: Tjaša Krivec, Glorija Jager, Zana Ledl 

7. r: Luka Sentočnik 

8. r: Hana Ravnak, Katarina Krivec 

9. r: Tara Bukšek 

Na območno tekmovanje sta se uvrstili Hana Ravnak in Tara Bukšek.  

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo! 

 

Predpraznična tržnica – Olga Kovač        

V četrtek, 28. 11. 2019, smo v naši telovadnici  skupaj z učenci postavili predpraznične stojnice, ki 

so bile polne lepih izdelkov. Pripravljali so jih učenci skupaj s svojimi razredniki. Na pomoč so nam 

priskočili tudi starši  in drugi zaposleni na šoli. Združili smo moči z željo, da zberemo sredstva za 

naš Šolski sklad. Prireditev smo  pričeli s krajšim kulturnim programom, ki je bil uvod v druženje ob 

stojnicah. Razveselili so nas starši in drugi obiskovalci, ki so napolnili telovadnico. Zbrali smo 7063 

evrov. Vsa zbrana sredstva so namenjena sofinanciranju plačljivih dejavnosti učencev, nakupu 

didaktičnih pripomočkov in za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin. 

Iskrena hvala vsem za vaš čas, pomoč in darovana sredstva.      



 

Planinski pohod na Paški Kozjak – Ida Grobelnik 

Drugo novembrsko soboto, ko je v 

dolini megla ovijala hiše, se je 50 

pohodnikov planinskega krožka 

odpravilo proti soncu, proti 

Paškemu Kozjaku ( 1272 m).  To je 

pogorje nad Dobrno z  glavnima 

vrhovoma Špik in Basališče. 

 

 

 

Vodil nas je  vodnik Slavko Božnik, ki je odličen poznavalec 

domače pokrajine in njene zgodovine. 

Po dveh urah hoje smo prispeli do razglednega Špika (1109 m). 

V dolini smo videli Velenje z jezerom, Šoštanj z dimniki 

termoelektrarne, vse ostalo pa so zakrivali oblaki.  

Z okusno domačo juho so nam postregli v domu  pod Špikom, 

za sladke priboljške pa sta poskrbela Mirko in Nataša. 

Gasilskemu društvu  Nova Cerkev se zahvaljujemo za pomoč 

pri prevozu,  vodniku Slavku pa za varno vodenje in dobro 

voljo. 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk - Ida Grobelnik 

 

Že najmlajši se veselijo dneva, ko je na jedilniku  »domače«  iz lokalnega okolja. Zajtrk je bil po 

pričakovanju super in čim večkrat naj se ponovi.  

Tokrat smo na šoli dali večji 

poudarek čebelarstvu, saj je 

h krožku vključenih 12 

mladih čebelarjev, ki jih vodi 

Primož Hladnik. Za popolno 

vzdušje nam je ta dan na 

harmoniko zaigral Julij. 

 



Prav poseben obisk – Vesna Kotnik 

Eno izmed poslanstev Rdečega križa je spremljanje življenja ljudi v lokalnem okolju in nudenje 

pomoči ob stiskah in nemoči, spodbujanje čuta za solidarnost in razumevanje stiske drugih. 

Delovanje Rdečega križa predstavila predstavnica naše enote ga. Magda Kajzba. Ko so jo učenci 

vprašali, kako bi tudi oni lahko sodelovali pri tem poslanstvu, nas je povabila s seboj na teren. 

Učenci so se na obisk aktivno in z veseljem pripravljali. Pekli so piškote, vadili instrumente, risali 

risbe, se učili pesmi in deklamacije. Tako "oboroženi” smo v začetku novembra presenetili našo 

sokrajanko go. Angelo Brodej. Skupaj s predstavnicama RK Nova Cerkev  go. Magdo Kajzba in go. 

Jožico Stropnik ter predsednikom DU Vojnik g. Marijanom Kajzba,nas je pričakala pred svojo 

skromno hiško. Odprtih rok nas je sprejela v svoj dom, kjer smo se po kratkem kulturnem programu 

posladkali s pecivom in sokom, ki nam ga je pripravila. Čas je hitro minil ob klepetu in petju pesmi. 

Pred kratkim smo prejeli njeno 

pismo, ki nas je presenetilo in 

smo ga bili res veseli.  

 

 

 

 

 

Skupaj za živali – Jolanda Klauški 

Na OŠ Vojnik se že leta trudimo, da po svojih najboljših 

močeh pomagamo živalim. Tako tudi na podružnici 

Nova Cerkev v okviru akcije Skupaj za živali zbiramo 

osnovne stvari za potrebe zapuščenih živali. Pred 

kratkim je bil na Kanalu A v dnevno informativni oddaji 

Svet prispevek na temo Kaj bi se zgodilo, če bi živali 

oznanili za čuteča živa bitja. O tej temi smo se 

pogovarjali z učenci v OPB in se strinjali, da je čutečnost  

že, ko živali čutijo bolečino, lakoto, žejo ali pa 

pogrešajo lastnika, če so udomačene. Vsako leto 

poskrbimo tudi za ptice pozimi. Letos smo že postavili 

dve ptičji krmilnici, ki čakata, da ju napolnimo s hrano, 

ko bo potrebno. Verjemite, vsako zimo se s ščebetom 

ali čivkanjem zahvaljujejo za našo pozornost. Mi smo 

pripravljeni. Kaj pa vi? 



Tradicionalni slovenski zajtrk  - Sabina Skok 

V petek, 15. 11. 2019, smo se v šoli posladkali s pravim tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Na 

domač kruh smo namazali prav tako domače maslo in lokalni med. Popili smo mleko in pojedli 

okusno domače jabolko. Izdelali smo pogrinjke in obnovili znanje bontona pri jedi. Učenci ta zajtrk 

vsako leto z veseljem pričakujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniški dan v 1. razredu – Maja Kovačič 

Tudi letos smo tretji petek v mesecu novembru 

obeležili dan slovenske hrane.  Imeli smo pravi 

zajtrk, saj smo ga pojedli takoj, ko smo pričeli s 

poukom. Pozajtrkovali smo domač med, maslo, 

v krušni peči pečen kruh, popili mleko in pojedli 

jabolka. Zajtrk je bil odličen. Pogovarjali smo se 

še o zavrženi hrani in sklenili, da si bomo na 

krožnik vedno dali le toliko, kolikor bomo 

pojedli. 

Po zajtrku smo izdelali vsak svoj pogrinjek, na 

katerem smo pobarvali jabolko, odtisnili satje in 

narisali ter pobarvali čebelico. Pogrinjek smo 

plastificirali in ga odnesli domov, da ga bodo 

učenci lahko uporabljali pri vseh domačih 

obrokih.  

Pogledali smo si še risanko Čebelica Maja, v Cicibanu pa prebrali vse o čebelicah.  

Najlepše se zahvaljujemo družini Kočet iz Socke, ki je za tradicionalni slovenski zajtrk na naši 

podružnici darovala odličen domač med. 



 

Tehniški dan v 2. in 3. razredu – Suzana Jelenski Napotnik 

V torek, 19. 11. 2019, smo imeli drugošolci in tretješolci tehniški dan. Ustvarjali smo različne 

izdelke, ki jih bomo  ponudili na božičnem bazarju, ki ga vsako leto pripravimo na naši podružnični 

šoli. Iz das mase smo izdelali svečnike in okraske za novoletno smrečico. Pod našimi spretnimi 

prstki pa so nastale tudi različne novoletne voščilnice. 

 

 

Izdelki za bazar – Maja Kovačič 

Kot vsako leto smo tudi tokrat v 1. razredu namenili en tehniški dan izdelavi izdelkov za dobrodelni 

božični bazar. Z učenci smo posejali božično žito, izdelali skodelice iz das mase in veliko različnih 

voščilnic. Uživali smo v ustvarjalnosti in vsi skupaj komaj čakamo, da bomo naše izdelke staršem in 

obiskovalcem naše šole ponudili v zameno za prostovoljne prispevke, s katerimi bomo obogatili 

naš šolski sklad.  

 

Tehniški dan v 4. in 5. razredu – Sabina Skok 

Petkov dan smo izkoristili za ustvarjanje izdelkov za bazar. Četrtošolci in petošolci so pokazali ročne 

spretnosti pri izdelovanju okraskov iz das mase, izdelovanju voščilni in lojnih pogač. Le-teh bodo v 

zimskih dneh veseli lačni ptički. 

 

Nagradni izlet v Cankarjev dom – Sabina Skok 

Z učenci vseh razredov POŠ Socka smo se odpravili v Cankarjev dom. Tam nas je v svet pravljic 

pospremila pravljičarka Katja Preša, potekala pa je tudi podelitev knjižnih nagrad izbranim šolam 

in vrtcem. Naša podružnična šola je bila nagrajena za razstavo Pravljični svetovi, ki je bila 

namenjena umetnicama Jelki Reichman in Svetlani Makarovič. Po podelitvi smo si ogledali še 

knjižni sejem. 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 

Računalniško obdelal: Jure Uranič  



 

 

 



  



Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

»Staro leto srajčko slači, 

sveže zlikano oblači. 

Srajčka je poslikana 

z vzorci drobcenih želja. 

Izberite vzorček zase, 

takšnega, ki bo za vse čase 

čipkal zdravje, mir in srečo. 

Raztegnite ga v ljubečo mavrico okrog planeta, 

ki ne bo nikoli sneta. 

Skrivnost je kot pajčevina, 

ki varuje zibelko življenja, 

je nasmeh, 

ki v ljubezni tihi tke besede sreče. 

Z vsakim novim jutrom 

spogleduje se in noči odšteva, 

da ob novem letu sreče čar 

in želje naše v tvoje srca vlije.«  

                                                                                     /Neznani avtor 

Srečno in uspešno leto 2020 vam želimo vsi na naši šoli. 

 

 
 
Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika – Dragica Filipčič 

V novembru je potekalo šolsko tekmovanje iz 
angleškega jezika za devetošolce. Udeležilo se ga je 
osem učencev. Rezultati so bili odlični, saj je kar 
sedem učencev doseglo bronasto priznanje, šest 
učencev pa se bo udeležilo območnega tekmovanja, 
ki bo januarja. Najuspešnejši, ki bodo zastopali šolo 
na območnem tekmovanju so: Lea Šeško, Matija 
Pesan, Lana Šolinc, Špela Ramšak, Antonio Krajnc in 
Anja Zakošek. 

  



Mesec prijaznosti na Osnovni šoli Vojnik - Simona Šarlah 

11. novembra 2019 smo se udeležili skupinske delavnice v organizaciji Dobrodelne organizacije 
Humanitarček in Galerije Atilem v Mariboru. 11 predstavnikov šolske skupnosti se je z mentorico 
Simono Šarlah v popoldanskem času odpeljalo v Maribor in pobarvalo kar 160 prodnikov in na njih 
napisalo lepe misli, ki so jih na mednarodni dan prijaznosti delili po vsej Sloveniji.  

13. novembra je mednarodni dan prijaznosti in odločili smo se, da na ta dan začnemo z mesecem 
prijaznosti na naši šoli. Parlamentarci Tjaša Arih, Nika Krošelj, Anita Rojc, Tjaša Brežnik, Živa Bračun, 
Bor Lebič, Špela Ramšak in Maša Mužar so med vse zaposlene na matični šoli in na vseh treh 
podružnicah razdelili rdeče srčke, na katere so prilepili lepe misli. 
 
28. novembra 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi v sklopu meseca prijaznosti. Naš namen je širiti 
pozitivno energijo, biti prijazen do izbranih soljudi in širiti prijazne misli v svoji okolici. Učenci so 
lahko v učilnici za nemščino vzeli majhne kuverte, v katerih so našli listek. Nanj so napisali prijazno 
sporočilo ali lepo misel za kogarkoli na šoli. Lahko so se podpisali ali pa ostali anonimni.  Listek so 
vstavili v kuverto in nanjo napisali, komu je namenjena. To so nato odnesli nazaj v učilnico in v za to 
pripravljeno škatlo. Predsednica in podpredsedniki Šolskega parlamenta so škatlo izpraznili dvakrat 
tedensko in poskrbeli, da so prišla pisemca na pravi »naslov«. K sodelovanju smo povabili tudi vse 
zaposlene na šoli. Akcija, ki smo jo poimenovali »Deli veselje z drugimi«, je doživela neverjeten 
odziv, saj smo razdelili preko 700 pisem s prijaznimi sporočili. 
 
V novembru smo začeli tudi z dvema humanitarnima akcijama. Prva se je imenovala #skupajZaŽivali. 
Zbirali smo prispevke za Društvo za zaščito konj v Orovi vasi pri Polzeli. Najprej smo obiskali društvo, 
kjer smo posneli video o 170 živalih, ki so dobile zatočišče v društvu. Najlepše se zahvaljujemo Tjaši 
Arih in Aniti Rojc za posnet in zmontiran video, ki si ga lahko ogledate na spletni strani parlamenta, 
in vsem ostalim parlamentarcem, ki so delili plakate in objave ter tako pripomogli, da smo zbrali 
preko 250 kg hrane in priboljškov. Hvala tudi gospe Maji Polenik in Ani Polenik za pomoč pri prevozu 
v društvo ter vsem, ki ste darovali hrano in poslali SMS s ključno besedo KONJI5 na 1919! 
 
Druga humanitarna akcija se je imenovala Stekleničke upanja. Na treh popoldanskih delavnicah smo 
izdelovali stekleničke, ki smo ji »preoblekli« v polimerno glino in barvali z akrilnimi barvami. Na 
delavnicah sta poleg mentorice Šolskega parlamenta sodelovali tudi ga. Lijana Žilavec Žerjav in ga. 
Eva Verdev. Učenci so nato pred in po pouku vseh 236 stekleničk tudi polakirali in nanje obesili lepe 
misli. Za napise se zahvaljujemo gospe Katarini Kotnik. Sodelovali smo tudi z Gimnazijo Celje – 
Center, ki je prav tako sodelovala z ustvarjanjem stekleničk. 
V petek, 20. decembra smo stekleničke odnesli na onkološki oddelek UKC Maribor in jih razdelili 
med onkološke bolnike. Z njimi smo preživeli celo dopoldne, se z njimi pogovarjali, jim krajšali čas 
med čakanjem na izvide in dajali izjave za mnoge medije, ki so prišli posnet prispevek za lokalno 
okolje. Stekleničke so delili Marina Operčkal, Alja Preložnik, Ana Polenik, Nuška Rožman, Tia Jelenc, 
Tjaša Arih, Bor Lebič in Špela Ramšak. Spremljali pa sva jih Jelka Kralj in Simona Šarlah. Izkušnja, ki 
smo jo doživeli, nam bo pustila neizbrisen pečat v naših življenjih, učenci pa so izkazali neizmerno 
toplino in sočutje do sočloveka. Osebje na oddelku in bolniki so nam bili neizmerno hvaležni za našo 
gesto in iz ordinacije so odhajali nasmejani in pozitivne volje. 
 
Šolski parlament je sodeloval tudi na natečaju Bodi dober bodi kul, in sicer z videom na temo 
dobrodelne dejavnosti na naši šoli. Posnela sta ga Žiga Kogovšek in Benjamin Mauh. 
Udeležili pa smo se tudi snemanja oddaje Male sive celice, ki je bilo 10. decembra 2019 v Ljubljani. 
 



Mesec prijaznosti smo zaokrožili tudi s šolskim plesom Christmas disko večer, ki se ga je udeležilo 
okoli 70 učencev in učenk 8. in 9. razreda. Zabaval nas je DJ Illusion. Hvala tudi dežurnima učiteljema 
g. Gregorju Rojcu in ge. Rebeki Žagar. 
 
V dosedanjih dejavnostih Šolskega parlamenta je sodelovalo približno 50 učencev in učenk naše šole. 
 

Tekmovanje iz znanja iz geografije – Ana Lavre 

11. 12. 2019 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja geografije. Udeležili so se ga 4 učenci, in sicer 
trije devetošolci: Timotej Gorečan, Špela Ramšak in Anita Rojc, ter osmošolka Nika Krošelj. Najboljše 
se je odrezala Anita Rojc, ki je dosegla bronasto priznanje in se uvrstila na območno tekmovanje, ki 
bo na OŠ Nazarje 13. 2. 2020. Tema tekmovanja je bila podnebne spremembe - opomin narave 
sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva. 

 

Šolsko tekmovanje iz zgodovine – Anja Korošec 

3. decembra 2019 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine. Udeležilo se ga  je 
udeležilo pet učencev, od katerih so odlične rezultate dosegli Tara Mušič, Hana Ravnak in Jakob 
Pehar. Hana in Jakob sta prejela bronasto tekmovanje. Našo šolo bo februarja na območnem 
tekmovanju zastopal Jakob Pehar.  

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo. 

 

Intenzivne vaje mladinskega zbora - 
Emilija Kladnik Sorčan 

Tudi letos je naš mladinski zbor posvetil 
enega od vikendov pevski vaji, ki jo je 
izvedel v CŠOD Gorenje nad Zrečami 6. in 7. 
12. 2019. V prijetnem okolju so pevci 
usvajali program za letošnje šolsko leto, 
zborovodkinji pa sta pomagali učiteljici 
Janja Belej in Vesna Kotnik. Oba dneva sta 
ob delu in druženju zelo hitro minila.  

 

 

Nastop mladinskega pevskega zbora – Emilija Kladnik Sorčan 

V okviru prireditev Božični Vojnik 2019 je mladinski pevski zbor nastopil na pop-rock koncertu 
Večer presenečenj, ki je potekal v športni dvorani  28. 12.  2019. Pevci so se skupaj z domačimi 
solisti in glasbeno spremljavo predstavili s skladbo Africa. Za mlade izvajalce je bil ta nastop 
zanimiva izkušnja, ki so jo odlično opravili. Poleg zbora je nekaj naših učencev sodelovalo tudi v 
orkestru, ki je večeru vdihnil poseben čar. 

 



Kulturni dan na predmetni stopnji - Emilija Kladnik Sorčan 

Zadnji šolski dan v letu 2019 smo v okviru kulturnega dne "Veselo v novo leto" po šolskem radiu 
prisluhnili proslavi v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti. Učenci in zaposleni smo nato 
preživeli prijetno urico ob druženju in prazničnih voščilih. V kulturnem domu Vojnik smo si  za 
konec ogledali še slovenski mladinski film Košarkar naj bo 2 in tako v prijetnem vzdušju odšli na 
zaslužene počitnice. 

 

Božiček na razredni stopnji – Mateja Fidler                

Spet je leto naokoli. Jelka z lučkami in praznično vzdušje naznanjata, da bo med nas prišel Božiček. 
Z veseljem smo pričakovali njegov prihod. Učenci RS smo se zbrali v avli in z glasbo sprejeli Božička 

in škrata. Skupaj smo zaplesali in 
zapeli. Tudi letos nas je razveselil z 
velikim skupnim darilom. Prinesel 
nam je sedežno garnituro in jo 
postavil v bralni kotiček avle. Kljub 
temu da nam še manjkajo knjižne 
police s knjigami, radi posedamo 
na njej. V tem kotičku bomo 
spodbujali branje, včasih pa 
opravili kakšen prijeten klepet s 
prijateljem.  

Božiček, hvala. Vsem pa srečno in z 
branjem prepleteno novo leto 
2020.  

 

Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije – Tatjana Hedžet 
 
Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije je potekalo 5. 12. 2019.  
Udeležilo se ga je 25 učencev od 7. do 9. razreda.  
 
Bronasto priznanje so dosegli:  
7. razred:  
Blaž Marčič, Martin Ceraj,  
8. razred:  
Eva Katarina Pavšer, Gašper Kolar, Teja Korošec, Sara 
Vozlič, Živa Božiček Špes, Petja Berk, 
9. razred: 
Aljaž Bratušek, Špela Ramšak.  
 
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Blaž Marčič, Eva 
Katarina Pavšer,  Gašper Kolar, Aljaž Bratušek in Špela 
Ramšak. 
Vsem tekmovalcem čestitamo.   



DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 

 

Praznični sejem v Novi Cerkvi – Sabina Sok 

Prvo nedeljo v prazničnem mesecu se je naša šola s svojimi izdelki predstavila na prazničnem sejmu 
v Novi Cerkvi. Naša ponudba je zajemala svečnike, voščilnice, domače čaje, miselne igre, božično 
žito, okraske za smrečico, lojne pogače, okrasne posodice in voščilnice. Vse to so otroci z veseljem 
izdelovali v mesecu novembru. 

Božično-novoletni bazar – Sabina Skok 

V začetku meseca smo učenci in učiteljice POŠ Socka 
predstavili izdelke, ki smo jih v mesecu decembru z 
veseljem ustvarjali. Veliko izbiro raznovrstnih izdelkov 
so učenci ponujali staršem in drugim obiskovalcem 
šole, ki so ob teh dneh vstopili v naš šolskih prostor. 
Vsekakor je vsak obiskovalec našel kaj zase ali pa za 
svoje bližnje. V ustvarjanju, prodajanju in nakupovanju 
pa so seveda najbolj uživali prav učenci. Vsa sredstva 
zbrana na prazničnem sejmu v Novi Cerkvi in na 
božično-novoletnem bazarju v Socki smo namenili 
šolskemu skladu. 

Športni dan – Suzana Jelenski Napotnik 

10. 12. 2019 so imeli učenci 4. in 5. razreda športni dan v Zrečah, kjer so pokazali svoje znanje 
plavanja in skakanja v vodo. Ponovili so osnovne plavalne tehnike osvežili znanje plavanja, ki so ga 
usvojili že v tretjem razredu na urah plavanja v Golovcu. Otroci se že veselijo poletne plavalne šole 
v naravi, ki jih čaka ob koncu šolskega leta. 

Novoletna prireditev – Irena Rudnik 

V sredo, 18. decembra, so učenci ter učiteljice POŠ 
Socka v sodelovanju z vrtcem Mavrica pripravili 
novoletno prireditev. Tokrat so na oder postavili 
glasbeno pravljico z naslovom Izgubljena rokavička. 
Del telovadnice so spremenili v zasneženi gozd, del 
pa v topel dom. Deček Janek je s svojim psičkom 
izgubil, a tudi našel svojo toplo rokavico, ki je za 
nekaj časa nudila prijetno zatočišče mnogim 
gozdnim živalim. Tako je Janek dobil nove prijatelje, 
ki sta jih mama in oče z veseljem povabila na 
okusen čaj in dišeče piškote ob božični jelki. Učenci 
so ponovno pokazali svoje različne sposobnosti, saj 
so peli, tudi v angleščini, plesali in igrali na Orffove 
inštrumente. Predstavili so se celo z glasbenimi 

cevmi, imenovanimi boomwhackers. Tako so vsem prisotnim polepšali zimski večer ter jih popeljali 
v čarobnost prihajajočih praznikov. 

 



Kulturni dan -  Maja Kovačič 

Učenci POŠ Socka smo se prijetno zabavali na zadnji šolski dan v letu 2019.  
Takoj zjutraj smo na šoli zaslišali zvončke nato pa še »Ho-ho-ho.« Obiskal nas je Božiček s svojo 
palčico. Skupaj smo rajali v telovadnici. Ker smo bili res pridni, smo dobili še velik kup daril.  
Sledila je proslava v čast naši državi Sloveniji. Učenci 4. in 5. razreda so nam razložili, kaj se je 
dogajalo v času osamosvojitve in kako je Slovenija postala samostojna država. Proslavi je sledil še 
krajši kulturni program.  
Po malici smo odšli vsak v svojo učilnico, kjer smo odprli Božičkova darila in se z njimi igrali. 
 
 

  



DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA 
CERKEV 
 

Praznični sejem na vasi - Vesna Kotnik 

V mrzlem dopoldnevu, prvo nedeljo v 
decembru, so se članom TD Nova Cerkev ob 
praznično okrašenih stojnicah pridružili naši 
učenci. Ponujali so ročno izdelane voščilnice in 
podarjali Miklavževe šibe. Zahvaljujemo se za 
nakup izdelkov in s tem za prispevek v šolski 
sklad. 

 

Predpraznične delavnice – Ida 
Grobelnik 

Radi ustvarjamo in svoje izdelke tudi 
pokažemo. V decembru smo pripravili 
dve likovni razstavi, eno v SB Celje in 
drugo ob županovem novoletnem 
sprejemu. Tokrat smo sodelovali še na 
tradicionalnem Božičnem Vojniku . 
Razstavili smo jaslice, ki so nastajale v 
sodelovanju s starši, dedki in 
babicami. 

 

 

Čebelarska delavnica – Ida Grobelnik 

Slovenci smo narod čebelarjev in tudi v Novi 
Cerkvi ni nič drugače. Trinajst mladih 
čebelarjev pri čebelarskem krožku 
navdušuje mentor Primož Hladnik. Prijavili 
smo se na razpis Čebelarske zveze Slovenije 
za šolski učni čebelnjak. Držimo pesti, da 
bomo izbrani. 

 

 

 

 

 



Božično-novoletna prireditev  - Mojca Buršič 

Otroci šole in vrtca so za starše in krajane pripravili tradicionalno decembrsko prireditev.  

V božično-novoletno podobo so jim »televizijsko oddajo« pomagali dopolniti gostje Jure Kovač, Tea 
Lampret- Pacher, Špela Cehner in zakonca Hladnik. 

 Učenci so z navdušenjem pokazali, kaj vse znajo in zmorejo, učiteljice,   

vzgojiteljice  in sorodniki  pa so jih lahko samo občudovali in jim glasno zaploskali.  

Dodajamo še naše voščilo: Naj  bo  srčno in srečno 2020.  

 

 

Božiček na obisku – Ida Grobelnik 

Zadnji delovni dan pred prazniki je otroke 
vrtca in šole razveselil Božiček. 

Bil je zelo radodaren, saj je pod smrečico 
položil veliko daril. Pri nabavi so mu 
pomagali šolski sklad, KS Nova Cerkev in TD 
Nova Cerkev. Nekatere igre in didaktične 
pripomočke so otroci preizkusili takoj, 
ostalega se veselijo v novem letu. Ta dan so 
starejši šolarji pripravili proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. Ostala je še 
urica za ogled posnetka novoletne 
prireditve, kjer smo se nasmejali še sami 
sebi.  

  



DEJAVNOSTI NA POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

 

Praznični december – Milanka Kralj 

Praznični mesec december je prazničen tudi v šoli.  

Z dnevom odprtih vrat, ko smo v šolo povabili starše, smo praznične dni  pričeli v prvem in drugem 
razredu. Starši so sodelovali pri pouku SLJ, MAT, TJA in skupaj z otroki ustvarjali pri LUM. Dan je kar 
prehitro minil. Dneva odprtih vrat se je udeležili veliko staršev in vsi so z veseljem ustvarjali z 
otroki. Otroci s starši v šoli, posebno doživetje! 

10. decembra smo pripravili novoletni bazar in prireditev z naslovom Odpiranje novoletnih daril. 
Na prireditvi so sodelovali tudi otroci vrtca z vzgojiteljicami. Obisk bazarja in prireditve je bil velik 
in hvala vsem, ki so z nakupom prispevali v naš šolski sklad. 

24. december, zadnji šolski dan v lem koledarskem letu, smo preživeli v družbi Božička, ki nas je s 
svojo pravljico in darili razveselil in nas popeljal v novo leto. S plesom in pesmijo smo si voščili in se 
poslovili od leta 2019 ter pozdravili leto 2020.  

 

 

Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 





Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Uh, kako beži čas. Kot bi mignil, je za nami že polovica šolskega leta. Za nami so 
mnoga tekmovanja, šolska, regijska in tudi že nekatera državna. Naši učenci so 
povsod pokazali veliko znanja.  
Pred nami so zimske počitnice, valentinovo in pustovanje. Lepo praznujte, 
pustujte in počnite veliko zanimivih stvari.   
 
Male sive celice – Vilma Ošlak 
V torek, 10. novembra 2019, smo se 
udeležili snemanja oddaje Male sive 
celice v Ljubljani. Našo šolo je zastopala 
ekipa v kateri so bili Andraž Dimec iz 7. 
c, Ožbej Vačovnik Kotnik iz 8. d ter Svit 
Dimović iz 9. b. 
Naši nasprotniki so bili učenci OŠ 
Miklavž na Dravskem polju. Obe ekipi 
sta bili odlično pripravljeni in na koncu 
je bila razlika le v eni točki, in sicer so 
zmagali naši nasprotniki in tako našo 
šolo izločili iz nadaljnjega tekmovanja. 
Vzdušje v studiju je bilo fenomenalno. 
Naši maskoti Vojč in Vojčica sta med drugim navdušila tudi voditelja Nika Škrleca, ki se je ob 
koncu snemanja oblekel v Vojča in se sprehodil med tekmovalci v studjiu. 
Naši učenci so s svojim znanjem in bučnim navijanjem popestrili dogajanje na snemanju in našo 
šolo zelo dobro zastopali. 
 
Nastop otroškega pevskega zbora – Janja Belej 
Otroški pevski zbor drugega in tretjega razreda je 23. januarja 2020 nastopil v Psihiatrični 
bolnišnici Vojnik. Poleg pevskega zbora se je predstavil tudi krožek Zaigram na ukulele in Nejc 
Podergajs Ostruh na svoji harmoniki. Upokojenim nekdanjim zaposlenim v bolnišnici, ki so imeli 
ta dan srečanje, so učenci polepšali dopoldne. 
 
Področno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje – Amalija Kožuh 
9. 1. 2020 je na OŠ Antona Bezenška Frankolovo potekalo področno tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje, ki sta se ga udeležili učenki Hana Ravnak, 8. d, in Tara Bukšek, 9. c. Hana Ravnak je 
dosegla srebrno Cankarjevo priznanje. Iskrene čestitke njej in njeni mentorici ge. Marjani Rojc.  
 
Območno tekmovanje iz angleščine – Dragica Filipčič 
 

Januarja se je šest devetošolcev udeležilo območnega tekmovanja v znanju angleškega jezika, ki 
je bilo organizirano na OŠ Franja Malgaja v  Šentjurju. Že udeležba na tekmovanju kaže na visoko 
znanje vseh udeležencev. Trije tekmovalci: Lea Šeško, Matija Pesan in Špela Ramšak so dosegli 
srebrno priznanje. Lea Šeško pa je s svojim znanjem dokazala, da spada med sam vrh v državi in 
se bo potegovala za zlato priznanje na državnem tekmovanju, ki bo meseca marca. 
Vsem iskreno čestitamo. 
 
 



Tehniški dan – Vilma Ošlak 
7. in 8. januarja 2020 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, naraščanje porabe energije, 
kakšno onesnaženje povzročajo posamezne države, koliko ogljikovega dioksida spustimo v zrak, 
spoznali so delovanje posameznih elektrarn, njihove prednosti in slabosti, pa tudi vpliv na okolje 
in podnebne spremembe, ogledali so si tudi simulacijo proizvodnje električne energije glede na 
dnevno porabo, aplikacijo izpustov ogljikovega dioksida po svetu ter maketo jedrske elektrarne 
Krško v merilu 1:100. Ogledali so si tudi eksperimentalnico, kjer so videli plazemsko kroglo, 
magnetno polje, maketo visokonapetostnega daljnovoda, delovanje generatorja, električno iskro, 
Teslin transformator, eksplozijo bakrene žice in lebdenje v nevidnem polju.  
Vodenje je bilo strokovno in kvalitetno ter primerno starosti naših učencev. 
                                                                                                                                    

 
           
Kulturni dan v 9. razredu – Emilija Kladnik Sorčan 
Devetošolci so v okviru kulturnega dne obiskali Slovensko narodno gledališče v Mariboru. 
Ogledali so si mladinsko predstavo Skrivnostni primer ali kdo je ubil psa. Izvedba in vsebina, ki 
prinaša zgodbo odraščajočega fanta z avtizmom, sta bili pri učencih zelo dobro sprejeti. 

Državno tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkova priznanja – Tatjana Hedžet 
Državno tekmovanje iz astronomije je potekalo v Murski Soboti  11. 1. 2020. Na tekmovanje se je 
uvrstilo pet učencev naše šole, ki so dosegli na šolskem tekmovanju iz astronomije najboljši 
uspeh. 

Vsi naši tekmovalci, in sicer Blaž Marčič, 7. d, Eva Katarina Pavšer, 8. b, Gašper Kolar, 8. c, Špela 
Ramšak, 9. a in Aljaž Bratušek, 9. b, so dosegli lep uspeh in osvojili srebrno priznanje.  
Čestitamo. 
 
Šolsko tekmovanje iz kemije – Rebeka Žagar 
V ponedeljek, 20. 1. 2020, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. 7 učencev je prejelo 
bronasto priznanje. To so: Aljaž Bratušek, 9. b, Lana Jovan, 9. c, Antonio Krajnc, 9. d, Jaka 
Jalšovec, 8. b, Špela Špegelj, 8. c, Teja Korošec, 8. c in Tia Brežnik, 8. d.  
Antonio Krajnc in Jaka Jalšovec pa sta se uvrstila na državno tekmovanje. 
Čestitamo vsem. 



DEJAVNOSTI NA POŠ SOCKA 
 

Teden pisanja z roko – Sabina Skok 

Četrtošolci in petošolci so letos sodelovali v projektu Teden pisanja z roko. Učenci so predstavili 
svoja mišljenja, zakaj je pisanje z roko pomembno. Za rokopise so poprosili svoje družinske člane, 
v šoli pa so pisave primerjali med seboj. Prav tako so k sodelovanju povabili vse obiskovalce šole, 
ki so se odzvali v velikem številu. S tem projektom pa so seznanili tudi mlajše učence šole. 
Obiskala nas je tudi pesnica, ki je z nami delila svoje pesmi in razložila, zakaj rada piše z roko. 
Učenci so ugotovili, da je kljub vsej tehnologiji pisanje z roko pomembno. 

 
 
Holiday Card Exchange – Maja Kovačič 
  
V šolskem letu 2019/20 z učenci že devetič sodelujemo v mednarodnem projektu Holiday Card 

Exchange.  

V mesecu novembru smo se v okviru tehniškega dne lotili izdelave voščilnic za naše prijatelje. 

Napisali smo jim tudi pismo, v katerem smo predstavili sebe, našo šolo in državo Slovenijo. 

Zapisali smo tudi nekaj o naših običajih ob praznovanju božiča in novega leta. Pismo je v 

angleščino prevedla naša učiteljica, prav tako tudi naše voščilo. Voščilnice s pismom in prospekti 

o naši lepi Sloveniji smo nato poslali naslednjim šolam: 

 * Huatan Elementary School, Tajvan, 

* Gongyuan Elementary School, Tajvan,  

 * Kindergarten № 13 of the city of Vyborg 188800, Rusija,  

* Tokyo Junshin University, Japonska in  

* Tbilisi N6 Public School, Gruzija.  

Z velikim pričakovanjem smo čakali tudi na pošto. Najprej je prišlo pismo in voščilnice iz Rusije, 

sledili sta mu obe šoli iz Tajvana. Vse tri pošte so prispele na šolo v mesecu decembru. V januarju 

smo prejeli voščilnice iz Japonske. Z veseljem smo si jih ogledali, prebrali pisma, voščila in 

pripravili razstavo prejetih voščilnic. Še vedno pa vsak dan pogledamo v poštni nabiralnik, saj 

pričakujemo še voščilnice iz Gruzije. 

 

 



DEJAVNOSTI V NOVI CERKVI 

 

 Raziskujemo – Vesna Kotnik 
 

V mesecu januarju so učenci 5. razreda POŠ Nova Cerkev pri pouku naravoslovja in tehnike izvedli 
svojo prvo raziskovalno dejavnost. 
Raziskovali so delovanje izolatorja - stiroporja. Najprej so izdelali škatlo z izolativnim materialom. 
Nato so oblikovali raziskovalno vprašanje, postavili hipotezo, sestavili seznam pripomočkov, 
potrebnih za izpeljavo poskusa. Poskus so izvedli, opazovali in merili. Na koncu so podatke 
obdelali in jih prikazali s točkovnimi prikazi. Ugotovitve so predstavili učiteljici. 
Raziskavo smo pripravili skupaj s skupino učiteljev v okviru projekta 3DIPhE (tri dimenzije 
raziskovanja na področju naravoslovja), ker želimo raziskovanje vpeljati na čim več področij 
pouka. Naše mnenje je, da so izkušnje, ki jih učenci sami pridobijo, najučinkovitejše. 
 
 
Nočni pohod na Veliko Raven - Ida Grobelnik 
 
Mladi planinci so se tokrat odločili za nočni pohod. Iz Socke so se opremljeni z lučkami povzpeli 
na Veliko Raven, kjer so jih pričakali lepi razgledi na okoliške hribe in domačo dolino. Gostili so jih 
Pešakovi, planinski prijateljici Marija Podgoršek in Marija Božnik sta jim pripravili dobro domačo 
malico. 
Ugotavljali so, da je pohod ponoči res nekaj posebnega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Ivanka Krajnc 
Računalniško obdelal: Jure Uranič 
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