
 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prispevki spletnega glasila so nanizani retrospektivno od zadnjih objav v mesecu juniju 2022, do prvih 
objav v mesecu oktobru 2021.
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30. JUNIJA 2022 

Proslava ob dnevu državnosti 

Zadnji šolski dan smo na centralni šoli obeležili dan državnosti. Proslave so se udeležili vsi učenci od 1. 
do 9. razreda. 

Poleg deklamacij, pevskih in plesnih nastopov ter dramske igrice je ravnateljica podelila še pohvale 
najzaslužnejšim učencem, ki so posegli po najvišjih državnih priznanjih. Prvič smo izpeljali tudi šolsko 
tekmovanje v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke in zlaganju hitrih lončkov. 

Z veseljem smo stopili v počitnice in pomahali šoli v slovo do prihodnjega šolskega leta. 

Barbara Ojsteršek Bliznac 
 
30. JUNIJA 2022 

Kulturni dan za šestošolce 

22. 6. smo izvedli na šoli kulturni dan za šestošolce. Učenci so se seznanjali z bontonom na 
prireditvah, nato pa so v telovadnici prisluhnili nastopu dveh glasbenikov – Danijele Jerkovič in Luja 
Studena, ki sta jim predstavila tradicionalna glasbila z različnih koncev sveta. Bolj zvedavi učenci so se 
tudi preizkusili v skupinskem bobnanju. 

Emilija Kladnik Sorčan 
 
23. JUNIJA 2022 

Teden umetnosti 

Na naši šoli je med 23. in 29. majem potekal Teden umetnosti. Letošnja tema je bila Umetnost, 
okolje in človek. Šestošolci so na tehniškem dnevu ustvarjali z glino in se sprehodili po umetnosti 
ljudstev sveta. Na področju likovne umetnosti so na šoli potekale raznolike aktivnosti: učenci so na 
hodniku postavili pregledno razstavo svojih kiparskih, slikarskih in arhitekturnih projektov, ki so bili 
izdelani iz pretežno iz odpadnih materialov. Učenci so opozorili na pomen recikliranja in varovanja 
okolja ter pomena umetnosti v življenju človeka. 
Eva Verdev 
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21. JUNIJA 2022 

Spominska svečanost 

Mladinski pevski zbor je 17. 6. sodeloval na spominski svečanosti, ki sta jo v parku pri Psihiatrični 
bolnišnici Vojnik organizirali lokalna organizacija Združenja za vrednote NOB Slovenije in Krajevna 
skupnost Vojnik. V spomin na dogodek iz 2. svetovne vojne, ko so nacisti usmrtili 92 oseb s posebnimi 
potrebami, bivajočimi v ustanovi, so posadili devet parkovnih dreves. Spremljajočo komemorativno 
slovesnost so oblikovali člani mladinskega zbora pod mentorstvom Emilije Kladnik Sorčan. Učenci so z 
ravnateljico, županom ter ostalimi predstavniki organizacij in lokalne skupnosti sodelovali pri sajenju 
dreves. Psihiatrična bolnišnia je ob zaključku poskrbela tudi za pogostitev. 

Emilija Kladnik Sorčan 
 
 
21. JUNIJA 2022 

Zapoj z menoj 

Po treh letih je 2. junija zopet zazvenelo petje zborov OŠ Vojnik na prireditvi ZAPOJ Z MENOJ. 

S tremi skladbami so se predstavili otroški zbori: POŠ Šmartno z mentorico Vesno Kolin ob kitarski 
spremljavi Domna Mateliča, POŠ Socka pod vodstvom Suzane Jelenski – Napotnik in POŠ Nova Cerkev 
z zborovodkinjo Sabino Penič s spremljavo Lidije Štimulak. Predstavila se je tudi glasbena skupina 
petošolk pod mentorstvom Vesne Kotnik. Z matične šole so nastopili prvošolci pod vodstvom Klavdije 
Winder Pantner, OPZ 2. in 3. razreda, ki jih vodi Kaja Humski, ter OPZ 4. in 5. razreda z Barbaro Jančič. 
Program je zaključil mladinski zbor z zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan, ki je ob pomoči učencev – 
pevcev tudi povezovala program. Vse zbrane je pozdravila ravnateljica Nataša Čerenak in podelila 
priznanja za sodelovanje. Vzdušje je bilo zelo prijetno in obisk nad pričakovanji. Vsem nastopajočim 
je bilo v veselje, da smo ponovno oživili zborovsko dejavnost na šoli. 
  
Emilija Kladnik Sorčan 
  

 
  
 

21. JUNIJA 2022 

Tehniška dneva 

https://osvojnikfotogalerija.splet.arnes.si/zapoj-z-menoj-2022/
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V ponedeljek, 20. junija, so imeli četrti tehniški dan osmošolci, in sicer na temo kovine. Ta dan so se 
odpeljali v Celje, in sicer na Šolski center Celje, kjer so jih prijazno sprejeli ravnateljica in profesorji 
strojne šole. 

Osmošolci so bili razdeljeni v šest skupin in vsaka skupina je krožila med tremi različnimi dejavnostmi. 
Ta dan so si izdelali piščalko iz medenine, kocko v kocki ter igralno kocko. Za dan so spoznali tudi še 
druge postopke preoblikovanja kovin, ogledali so si njihovo talilnico in kovačnico. Imeli so tudi 
možnost modeliranja s pomočjo računalniškega programa CREO. Ogledali so si postopek 
programiranja ter postopek razreza, nato pa so si fino obdelali obesek v obliki kolesarja. 

Osmošolci so ta dan spoznali postopke obdelave kovin, ki jih na naši šoli nimajo možnosti videti. Z 
njimi so lahko izdelali tudi svoj izdelek. 

Profesorji Šolskega centra Celje so se na delavnice odlično pripravili in jih profesionalno izpeljali. 

Vilma Ošlak 
 15. JUNIJA 2022 

Na gugalnico velikanko in štruklje z najlepšim razgledom 

Za lepe stvari v življenju se je potrebno potruditi. Vztrajati. Se potiti. Včasih malo boli. 
A nagrada vztrajnosti je izjemna! 
Planinci šole Socka in Nova Cerkev smo se podali na zadnji planinski pohod v šolskem letu. Izbrali smo 
Kriško goro, ki je bila okronana za najboljšo visokogorsko planinsko postojanko. Po dvournem vzponu 
na 1741 m smo bili nagrajeni z izjemnim razgledom od Ljubljanske kotline vse do Julijcev. Ponosni 
smo na premaganih 580 m višinske razlike brez težav. 

Izjemno doživetje na vrhu je bila mega gugalnica in prijazna koča z odlično hrano. 

Hvala spremljevalkam Ireni, Valeriji, Mariji B., Mariji P.,  Damjani in Benu Podergajsu, ki  že osmi 
generaciji mladih planincev z izjemnim občutkom kaže varne korake pri osvajanju vrhov. 

Mentorici planinskega krožka Sabina Skok in Ida Grobelnik 
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7. JUNIJA 2022 

Zaključni planinski pohod v Logarsko 
dolino 

Planinci 1. in 2. razreda OŠ Vojnik smo se v 
soboto, 4. 6. 2022, podali na naš zaključni 
planinski pohod. Zbudili smo se v lepo, sončno 
jutro, ki je obetalo prijetno doživetje. Avtobus 
nas je odpeljal v čudovito Logarsko dolino, kjer 
so nas gore pozdravile s svojo lepoto in nas 
povabile na pohod. Precej strma in raznolika 
pot nas je vodila skozi gozd. Spretno smo jo 
premagovali in ob pomoči jeklenic in klinov na 
nekaterih delih varno prišli do našega cilja, 
Klemenče jame. Sledila je zaslužena malica in 
obvezen žig v planinski dnevnik, ki potrjuje, da 
smo se povzpeli na višino 1208 m. Po kratkem počitku smo se podali v dolino, pojedli kosilo, uredili 
dnevnike in se posladkali. Kljub napornemu pohodu so mladi planinci imeli še dovolj energije za igro. 
Prijetno utrujeni smo se vrnili pred šolo, kjer so nas čakali starši. 

Urška Agrež, mentorica planincev drugošolcev 
 
 

7. JUNIJA 2022 

Uspešni na tekmovanju za Cankarjevo priznanje 
Na letošnjem tekmovanju v znanju materinščine, ki je potekalo pod naslovom »Vedre bližine med 
nami«, so morali učenci 8. in 9. razredov prebrati dva mladinska romana, in sicer Gremo mi v tri 
krasne Nataše Konc Lorenzutti in Elvis Škorc, genialni štor Janje Vidmar. V obeh romanih so se učenci 
srečali s težavami, ki pestijo današnje najstnike. Učenki OŠ Vojnik, Tjaša Krivec iz 8. d in Julija Štravs iz 
9. c, sta se še posebej izkazali. Julija je osvojila srebrno, Tjaša pa kar zlato priznanje. Slednja je na 
državnem tekmovanju s svojim razlagalnim spisom dokazala, da je večkrat natančno prebrala oba 
romana, kot kritična bralka pa je pokazala tudi, da zna odlično povezati vsebinske in slogovne prvine 
izbranih besedil s snovnim ozadjem pripovedi in poznavanjem literarnovednih pojmov. 
Tjaši, Juliji in njuni mentorici, učiteljici Amaliji Kožuh, za doseženi priznanji iz srca čestitamo. 

Aleksandra Ambrož 
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7. JUNIJA 2022 

Zborovski bum 

Po dveh letih premora so se vrnile območne revije pevskih zborov. Letošnja novost je bila oblika 
izvedbe revij za otroške in mladinske zbore. Ta povzema Zborovski BUM – prireditev, ki je v Mariboru 
pred korono že nekajkrat združila do 7000 pevcev iz cele Slovenije, ki so ves program zapeli skupaj. 
Skupno petje je bilo letos preneseno na območne revije v organizaciji JSKD, na mini Zborovske BUM-
e, kjer so pevci iz lokalnega okolja skupaj peli na 60, večinoma zunanjih prizoriščih po Sloveniji od 19. 
maja do 9. junija. 

V Celju je bila prireditev v sredo, 25. 5. 2022, v Narodnem domu. Udeležil se ga je tudi mladinski 
pevski zbor OŠ Vojnik, ki ga vodi gospa Emilija Kladnik Sorčan. Pevci celjskih in okoliških osnovnih šol 
so nas tako popeljali skozi prijetno uro, prežeto s čudovitimi slovenskimi melodijami.
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7. JUNIJA 2022 

Nagradni izlet mladih raziskovalcev 

V torek, 24. 5. 2022, je komisija Mladi za Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje organizirala 
nagradni izlet za vse mlade raziskovalce, ki so se s svojo raziskovalno nalogo na območnem srečanju 
uvrstili v 1. skupino. Izleta v Rogatec, kjer so si mladi raziskovalci ogledali muzej na prostem, Olimje, 
kjer so raziskali lekarno in se posladkali v čokoladnici, ter na Jelenov greben, kjer so lahko hranili 
jelene, so se udeležile tudi tri učenke 9. c-razreda, in sicer Maša Novak, Julija Štravs ter Nika Založnik. 

Dekleta so v sproščenem vzdušju raziskovalcev celjskih in okoliških osnovnih šol zelo uživala. 

Marjana Rojc, koordinatorica RD 
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6. JUNIJA 2022 

Plavalni tečaj 1. razred POŠ Nova Cerkev in Socka 

Prvošolci POŠ Nova Cerkev in Socka so imeli konec maja tečaj plavanja. Kljub uvodni tremi in skrbi 
učencev – »kako bo, ali bodo strogi učitelji, bomo plavali v globoki vodi, bo voda mrzla … « – so vsi 
učenci uspešno zaključili tečaj. Na vodo so se dobro prilagodili, zato glavo »potunkajo« brez skrbi, na 
vodi se gladko drsi, »babico žabico« zaplavajo 1, 2, 3 in zavesljaji kravla ne delajo prav nič več skrbi. 

Zadnji dan tečaja so vsi prvošolci zadovoljno, ponosno in brez strahu pokazali svoje znanje v 
globokem bazenu ter prejeli priznanja z morskimi konjički in delfini. Vsem čestitamo! 

Lidija Štimulak 
 

  

 
  

31. MAJA 2022 

Maj na POŠ Šmartno 

Mesec maj je bil na POŠ Šmartno poln in predvsem pester z raznimi dejavnostmi. 

Že prvi vikend smo z učenci preživeli noč v šoli. Veliko naših učencev se je namreč udeležilo NOČI 
BRANJA, katerega zaključek je bil v Vojniku. Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Za slednjo je seveda 
poskrbel gost večera, pisatelj Primož Suhodolčan. 

V ponedeljek, 9. maja, smo se udeležili predstavitve projekta EVROPSKA VAS in v Celju zaplesali 
tradicionalen otroški norveški ples. 

V maju smo s prvošolci izvedli PLAVALNI TEČAJ na bazenu  Golovec. Prav tako smo imeli v prvem 
razredu DAN ODPRTIH VRAT. K pouku smo povabili starše. Bilo je prijetno gostiti starše v šoli. Pouk je 
na ta dan potekal popoldan. 
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21. maja smo se s planinci odpravili na planinski pohod po Tončkovi poti do Črešnjic in od tam na 
Stolpnik in nazaj. Pot je bila naporna, vendar smo zmogli. 

V okviru projekta ŠOLSKA VRTILNICA smo v pomladnih mesecih na POŠ Šmartno v Rožni dolini 
oblikovali in zasadili šolski zeliščni vrt z medovitimi rastlinami (sivka, drobnjak, timijan, kamilica, 
meta, melisa, hermelika …).  Pri projektu so sodelovali predvsem učenci 2. razreda, nekoliko pa so 
pomagali in se k posameznim dejavnostim vključevali tudi ostali učenci podružnične šole. 

Ni nam še zmanjkalo moči. Tudi v mesecu juniju načrtujemo veliko dejavnosti. Prvi junijski dan bomo 
pričeli s športnim dnevom, ki ga bomo izvedli v obliki ORIENTACIJSKEGA POHODA. 

Milanka Kralj 
 

  
 

 

31. MAJA 2022 

Projekt šolska vrtilnica 
V okviru projekta ŠOLSKA VRTILNICA smo v pomladnih mesecih na POŠ Šmartno v Rožni dolini 
oblikovali in zasadili šolski zeliščni vrt z medovitimi rastlinami (sivka, drobnjak, timijan, kamilica, 
meta, melisa, hermelika …).  Pri projektu so sodelovali predvsem učenci 2. razreda, nekoliko pa so 
pomagali in se k posameznim dejavnostim vključevali tudi ostali učenci podružnične šole. 

Že v zimskem času smo se pogovarjali o delu na vrtu v različnih letnih časih, izdelali smo razredni vrtni 
koledar, nekatera zelišča smo sejali v lončke in spremljali njihovo rast na okenski polici. Marca smo 
zemljo najprej pripravili, nato pa je sledila sama zasaditev. Nekatera semena in sadike so učenci 
prinesli od doma. Izdelali smo tudi tablice z imeni rastlin in jih ob zasaditvi postavili pred posamezna 
zelišča. Učenci so ob sajenju in tudi kasneje skrbeli za zalivanje ter urejanje gredic. 

Z izdelavo lesenih vrtnih palčkov, pikapolonic in čebelic iz kamnov ter rožic iz odpadne embalaže smo 
poskrbeli tudi za vizualno popestritev vrta. Prav tako smo gredice in pot ločili z nažaganimi krogi iz 
lesa. Z izdelavo hotela za žuželke pa nismo pozabili niti na divje čebele in ostale žuželke. 

Učenci so ob vseh dejavnostih v okviru projekta zelo uživali in aktivno sodelovali. 

Liljana Vreš 
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30. MAJA 2022 

Tekmovanje iz fizike 

Šolskega tekmovanja iz fizike se je udeležilo 11 učencev 8. razreda. 

Priznanje ČMRLJ so osvojili: Teo Košenina, 8.a, Peter Bevc, 8. c, in Tjaša Krivec, 8. d, ter se tudi uvrstili 
na regijsko tekmovanje. 

Regijskega tekmovanja v Celju, na OŠ Hudinja, 14. 4. 2002, sta se udeležila Teo Košenina iz 8. a in 
Tjaša Krivec iz 8. d in oba osvojila bronasto Stefanovo priznanje iz znanja fizike. Teo je dosegel odličen 
rezultat, 1. mesto, in se tako uvrstil na državno tekmovanje iz znanja fizike. 

Državnega tekmovanja iz znanja fizike na Fakulteti za naravoslovje in fiziko v Mariboru se je 14. maja 
2022 udeležil Teo Košenina iz 8. a in se uvrstil v sam vrh tekmovalcev ter dosegel ZLATO STEFANOVO 
PRZNANJE iz znanja fizike. 

Čestitamo vsem tekmovalcem! 

Tatjana Hedžet 
 

30. MAJA 2022 

Pohod planincev drugošolcev na Pečovniško kočo 
V soboto, 21. 5. 2022, smo se planinci drugošolci podali na letošnji četrti pohod. Na izhodišču poti, pri 
Hudičevem grabnu, so nas na poti sprva spremljale dežne kapljice, ki so se kmalu posušile in vreme 
nam je naklonilo tudi sonce. Razgibana pot Čez suhi potok je ob sledenju markacij hitro minila. Na 
našem cilju, na Pečovniški koči, smo si privoščili malico iz nahrbtnikov in uredili planinske dnevnike. 
Na prostoru za taborjenje ob planinski koči je bilo odlično okolje za igro in čas je prehitro mineval. Po 
igri smo se podali v dolino do Zagrada, kjer so nas pričakali starši. 

Urška Agrež, učiteljica 
 
30. MAJA 2022 

2. a na obisku v knjižnici v Vojnik 
V četrtek, 26. 5. 2022, smo obiskali knjižnico Vojnik. Sprejela nas je prijazna knjižničarka Betka 
Hutinski, ki nam je knjižnico predstavila ter nas popeljala po njenih oddelkih. Na otroškem oddelku so 
zanimanje otrok poleg množice zanimivih knjig najbolj vzbudila različna glasbila, ki jih v knjižnici niso 
pričakovali, in knjižnični muc, ki je zaspano počival v čitalnici. Po ogledu knjižnice smo ob knjigi 
Polone Šergon, Štajerska kokoš na potepu, spoznavali Slovenijo in avtohtone živalske vrste, ki živijo 
pri nas. 

Ker je za delavnico zmanjkalo časa, smo se v šolo vrnili z novimi svinčniki, radirkami in idejo, kako 
delavnico uresničiti v šoli. 

Obisk knjižnice je bil prijeten in zanj se zahvaljujemo prijazni knjižničarki. 

Urška Agrež, učiteljica 
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27. MAJA 2022 

Sedmošolci na Gorenju pri Zrečah 

Končno smo v drugi polovici maja dočakali dolgopričakovano šolo v naravi. Sedmošolci so se odpravili 
na Gorenje pri Zrečah, najprej učenci 7. a in 7. b, nato še učenci 7. c in 7. d, kjer so preživeli 
nepozabnih pet dni. 

Dejavnosti v naravi so bile usmerjene v spoznavanje narave in okolice ter šport. Trikrat so se učenci 
odpravili tudi na kopanje v Terme Zreče ter kolesarili po Pohorskem hribovju. 

Poskrbljeno je bilo tudi za druženje in zabavo. Šola v naravi je kar prehitro minila, domov pa smo odšli 
polni spominov in novih prijateljstev. 

Več fotografij in posnetkov najdete v fotogaleriji šolske spletne strani. 

Barbara Ojsteršek Bliznac 
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27. MAJA 2022 

Matematična tekmovanja 
 
V tem šolskem letu je Jon KITEK iz 9. d dosegel DIAMANTNEGA KENGURUJA, saj je vsa leta 
osnovnošolskega izobraževanja dosegel vsaj bronasto priznanje na tekmovanju iz matematike. Za 
doseženo priznanje iskrene čestitke ter veliko uspehov pri nadaljnjem izobraževanju. 
 
Vilma Ošlak 
 
 
20. MAJA 2022 

Prva pomoč rešuje življenja  

Sredi maja smo imeli nekaj posebnih dni, ko so na šolo prihajale strokovne sodelavke ZD Celje in v 
vseh razredih izvedle delavnice prve pomoči. 

Otroci se delali v skupinah in se učili pravilno pristopati k poškodovanemu sošolcu, poklicati na 
pomoč in oskrbeti rano. Seznanili so se z uporabo defibrilatorja, ki ga imamo pri šoli. Spoznali in 
preizkusili so nekatere pripomočke za pregled zdravstvenega stanja. 

Rdeči križ Slovenije si zelo prizadeva, da bi v osnovnošolske učne načrte umestili čim več vsebin prve 
pomoči. Pri tem jih zagotovo podpiramo tudi učitelji. 

Ida Grobelnik 
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19. MAJA 2022 

PODALI SMO SE NA ŠMOHOR 
V teh sončnih dneh sva se mentorici planinskega krožka skupaj z učenci od 4. do 9. razreda odločili, 
da se podamo še na zadnji pohod v tem šolskem letu. Tako smo se v soboto, 14. maja 2022, zjutraj 
dobili na Železniški postaji v Celju, se odpeljali do Laškega, od tam pa smo krenili proti Šmohorju. Pot 
do vrha večinoma poteka po čudovitem gozdu, le začetek poti je nekoliko manj privlačen zaradi hoje 
čez mesto, po asfaltiranih pločnikih. 

Ker je prejšnji dan in noč deževalo, smo na poti proti vrhu srečevali razne živalske pohodnike, kot so 
polžki in močeradi. Postanke smo izkoristili za opazovanje cvetoče narave, ponovili smo tudi planinski 
bonton in se ga na pohodu seveda  tudi držali. 

Ko smo prispeli do doma na Šmohorju, smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika, v domu pa smo si 
lahko privoščili sladoled. Okolica doma na Šmohorju je čudovita jasa, ki nam je ponudila tudi možnost 
igranja nogometa, odbojke in drugih zabavnih iger. 

Čudovit dan smo izkoristili v vsej njegovi veličini in se pozno popoldne utrujeni vrnili domov. 

Maša Stropnik, prof. 
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18. MAJA 2022 

Likovna razstava 

Učenci naše šole so sodelovali na  54. državni razstavi Likovni svet otrok z naslovom »Nemirnega časa 
sanje«. Učenci Martin Ceraj, Ana Jambriško, Lovro Kok, Lucija Slemenšek, Zana Ledl, Ula Flis, Tjaša 
Krivec, Tjaša Šteklič, Luna Oštir in Nana Pantner so pod mentorstvom likovne pedagoginje Eve Verdev 
ustvarili zanimive in unikatne likovne stvaritve in dosegli odlično srebrno priznanje. Razstavo je moč 
videti na OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. 

Eva Verdev 
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18. MAJA 2022 

Projekt EKO paket 2021/22 

Tudi letošnje šolsko leto smo se v podaljšanem bivanju vključili v projekt Eko paket, ki poteka v okviru 
Eko šole. Naš izdelek AVTOKOPTER je bil izbran med več kot tisoč petsto izdelki. Idejo za izdelek je dal 
tretješolec Tomi Poznič. Uvrščeni smo med zmagovalce v svoji kategoriji. 

Podelitve priznanj in nagrad se bomo udeležili v petek, 20. maja 2022, na sejmu Altermed v Celju. 

Monika Dimec 
 

  

 

 

12. MAJA 2022 

Projekt noč branja 
Bralna pismenost se včasih razume kot znanje branja in pisanja. Vendar pa vključuje veliko več. Biti 
bralno pismen pomeni tudi sposobnost zbiranja informacij, interpretiranja in razmišljanja o vsebini 
besedil, brošur, časopisov, knjig in informacij na spletu. Vključuje tudi branje receptov, navodil, 
grafov, tabel in simbolov. Pomeni tudi predelovanje in uporabo različnih informacij s slik, filmov, risb, 
globusov in zemljevidov. 

In vse našteto želimo razvijati, vzpodbuditi in nadgraditi tudi pri naših učencih. Eden od načinov 
razvijanja bralne pismenosti na Osnovni šoli Vojnik je projekt NOČ BRANJA. 

Učenci od prvega do vključno petega razreda so morali skozi šolsko leto prebrati kar nekaj knjig in na 
temo knjig tudi ustvarjali. Ko so opravili z vsemi danimi dolžnostmi, so si prisvojili vstopnico na 
zaključek projekta. 

Zaključek projekta Noč branja smo na šoli izvajali v petek, 6. maja, in soboto, 7. maja 2022. Učencem 
smo ponudili razne ustvarjalne delavnice, večer filmov in risank, večerno branje pravljic in igranje 
družabnih iger, v goste pa smo povabili zelo znanega slovenskega pisatelja Primoža Suhodolčana. 
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Resnično smo veseli, da nam je v tem šolskem letu ponovno uspelo izpeljati projekt do konca in ga 
zaokrožiti  s skupnim  dvodnevnim druženjem vseh mladih bralcev, kar nam je pretekli dve leti 
onemogočala pandemija covida. 

Navdušenje nad dejavnostmi in veliko veselja na obrazih naših bralcev je vsem sodelujočim pomenilo 
potrditev, da tovrstni projekti pozitivno vplivajo na spodbujanje  branja  in  dajejo udeležencem 
zagon za nova raziskovanja knjižnih svetov. 

Vodja projekta: Maša Stropnik, prof. 
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4. MAJA 2022 

Tretješolci skrbeli za naravo 

Mesec april smo tretješolci posvetili naravi 
in skrbi zanjo. 22. 4. 2022 smo obeležili dan 
Zemlje in se pogovarjali o tem, kako bi vsak 
lahko pripomogel k ohranjanju Zemlje. 
Učenci so imeli zanimive ideje. 
Tik pred prazniki smo imeli naravoslovni 
dan, posvečen ločevanju in reciklaži 
odpadkov. Odpeljali smo se v podjetje 
Simbio, kjer smo lahko v živo videli, kako 
veliko smeti prihaja v center vsak dan in 
kako tam poskrbijo za njih. Učenci so 
spoznali, da je res pomembno, da vsi 
ločujemo odpadke, saj tako lahko nekatere 
odpadke recikliramo in ne končajo na kupu, 
ki ga ustvarjajo odpadki. 
Ogledali smo si tudi proizvodnjo podjetja 
Vivapen, ki je med vodilnimi podjetji s 
proizvodnjo nalivnih peres, rolerjev in 
drugih pisal v Evropi. V podjetju so vsakemu 

učencu podarili nalivno pero, bombice in brisalec, za kar se podjetju z učenci zahvaljujemo. 
Katja Zupančič 
 
 
4. MAJA 2022 

Plavalni tečaj v 3. razredu 

V mesecu marcu so tretješolci teden pouka preživeli na 
bazenu. Imeli so namreč plavalni tečaj. Učili so se tehnike 
plavanja. Imeli pa so tudi čas za zabavo v vodi. Kljub vse 
večji utrujenosti vsak dan so učenci vztrajali in za uspešno 
opravljen tečaj prejeli diplome. Vsem učencem učiteljice 
iskreno čestitamo! 
 
Katja Zupančič 
 

4. MAJA 2022 

Tehniška dneva za devetošolce 

V sredo, 20. 4. 2022, in četrtek, 21. 4. 2022, sta za učence 9. razredov potekala tehniška dneva. 
Razdeljena sta bila tako, da so si en dan ogledali Vzorčno mesto v Velenju, kjer so spoznali deficitarne 
poklice in so se imeli tudi priložnost preizkusiti v vlogi keramičarja, električarja … Po ogledu 
Vzorčnega mesta so si ogledali Muzej osamosvojitve 1991 in razstavo Afrike, slona mastodonta, 
gostilne in trgovine Nekoč na Velenjskem gradu. 
Drugi dan tehniškega dneva pa je bil namenjen poglabljanju iz tehnike in tehnologije, ki jo na naši šoli 
pišejo devetošolci kot 3. predmet na nacionalnem preverjanju znanja. 
 
Branka Čakš 
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4. MAJA 2022 

Tekmovanje matemček 

Prostorska predstavljivost predstavlja eno ključnih sposobnosti za mnoge poklice. V želji, da jo lahko 
razvijejo tudi naši učenci, smo 5. 11. 2021 za učence od 2. do 9. razreda organizirali šolsko 
matematično tekmovanje Matemček. Na tekmovanju je sodelovalo 150 učencev. Rezultati so bili 
izjemni. 68 učencev je osvojilo bronasto priznanje,  22 biserno priznanje ter 21 učencev se je uvrstilo 
na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje je potekalo 31. 3. 2022 na naši šoli. Udeležilo se ga je 19 učencev in od tega so 
zlata priznanja dosegli naslednji učenci: Benjamin Otorepec, 3.b, Viktorija Žibret, 3.b, Oskar Herman, 
3.c, Marcel Žibret, 5.a, Ana Marguč, 7.c. 

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo za izjemen dosežek. 

Metka Klinc 
 
4. MAJA 2022 

Gremo v objem narave domačega kraja 
Planinci POŠ Nova Cerkev smo se na pot pognali iz Socke in po 10 km hoje zaključili v sosednji občini 
Dobrna na Zavrhu (907 m). 
Sobotni dan nas je 50 ljubiteljev pohodništva resnično želelo preživeti v naravi. Očitno je veliko željo 
zaznalo tudi nebo, saj nam je kljub napovedim prizaneslo s padavinami. 
Dnevu smo dali priložnost, potrudili smo se in se v popoldanskih urah prijetno utrujeni vrnili domov. 
Naši otroci znajo naravo odlično opazovati, doživljati, so zvedavi in znajo se čuditi.  Radi so v naravi. 
Takrat pozabijo na računalnik in ostale tehnologije. 
Privoščimo jim to čim večkrat, saj so narava, gozd, rastline in drevesa ključ do ljubezni in sočutja. 

Priložene fotografije Valerije Jakop bodo naš zapis potrdile. 

Ida Grobelnik 
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19. APRILA 2022 

Tehniška dneva za sedmošolce 

V četrtek, 14. 4. 2022, sta imela tehniški dan oddelka 7. a in  7. d v šoli, in sicer v obliki delavnic na 
temo umetne mase in sladkor v prehrani. Spoznali in razpravljali so o zdravem načinu življenja, kako 
pripraviti zdrav obrok in kako nevarna sta sol in sladkor v prekomernih količinah. Na temo umetnih 
mas pa so si učenci izdelali hologram, ki so ga kasneje tudi uporabili na svojih telefonih. Ogledali so 
si  tudi posnetek o reciklaži odpadkov umetnih mas. 
7. b in 7. c sta bila ta dan v Tehnoparku v Celju, kjer je potekal tehniški dan na temo energija. Učenci 
so v Tehno parku spoznavali zakonitosti vesolja, na simulatorjih so si pričarali letenje z zmajem in 
padec s stolpnice. Pri lego robotiki so izdelali vetrnico in preskušali koliko julov energije lahko 
ustvarijo. In kako hitro se ta energija porabi. Spoznavali so pomen in namen infra rdeče svetlobe. S 
pomočjo prizem so ustvarili mavrico in spoznali katere barve lahko mešajo in ustvarjajo nove 
odtenke. Čas v delavnicah se je kar prehitro iztekel. Polni novih spoznanj smo se vrnili nazaj v šolo z 
obljubo, da takšen dan še kdaj ponovimo. 
V petek, 15. 4. 2022, sta se oddelka zamenjala. 
 
Branka Čakš, Petra Strnad Ermenc 
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19. APRILA 2022 

Regijsko tekmovanje iz matematike 

V mesecu aprilu je potekalo regijsko tekmovanje iz matematike. Z naše šole se je na to tekmovanje 
uvrstilo osem učencev. Dosegli so odličen uspeh, kar šest jih je osvojilo bronasto Vegovo priznanje, in 
sicer Ana Marguč iz 7. c, Tinkara Štravs iz 7. a, Evita Hebar iz 7. c, Teo Košenina iz 8. a, Peter Bevc iz 
8. c in Lara Čebular iz 8. b. 
Teo Košenina, Peter Bevc in Lara Čebular pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 23. 
aprila, v Velenju. 

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo in želimo, da bi svoje znanje v nadaljnjih letih izobraževanja 
nadgradili. Vsem uvrščenim na državno tekmovanje pa želimo, da se nanj dobro pripravijo. 

Vilma Ošlak 
 

 

19. APRILA 2022 

Zopet v Sorževem mlinu … pogrešali smo ga … 

Zadnji dve leti nam je pogled večkrat ušel po dolini proti Hudinji, kamor smo otroci šole in vrtca 
izjemno radi zahajali. 

Prav vsi smo že pogrešali dneve dejavnosti, ki so z gospodarjem Otonom Samcem vedno poučni in 
izjemno zabavni. Tokrat  smo dopoldne na učni kmetiji preživeli tretješolci domače šole, ko smo 
spoznavali dediščino Nove Cerkve. Ker Oton uživa v pristnem stiku z naravo, opazi marsikaj. Za uvod 
nas je povabil na travnik na iskanje murnovih luknjic in pajčevine. 

Po ogledu mlina, Mlinarjeve hiše in žage venecijanke 
je sledila še demonstracija uživanja kopriv. Če zna 
Oton, poskusimo še mi … A za kulinarični večer smo se 
dogovorili na kresno noč. Takrat bomo ponovno 
njihovi gostje vsi učenci naše šole. 

Ker gre ljubezen tudi skozi želodec, nam je mlinar 
podaril polnovredno pirino moko, iz katere smo 
naslednji dan v učilnici pekli okusne in zdrave 
palačinke. 

Ponosni smo, da imamo v Novi Cerkvi tako čudovito 
»učilnico na prostem«. 
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12. APRILA 2022 

  Ustvarjalne delavnice 
 
 
V ponedeljek, 11. aprila 2022, so na šoli potekale ustvarjalne 
delavnice na temo velika noč za učence od šestega do vključno 
devetega razreda. Delavnice so bile namenjene učencem, ki radi 
ustvarjajo in razvijajo ročne spretnosti. 

Delavnic se je udeležilo 16 učencev. 

Ta dan so učenci izdelovali namizno dekoracijo za pirhe pod 
vodstvom gospe Metke Klinc, velikonočne zajčke pod vodstvom 
gospe Eve Verdev, kokoške velikonočnice pod vodstvom gospe 
Branke Čakš in piščančke iz volne in prosa pod vodstvom gospe 
Vilme Ošlak. 

Naši učenci so zopet dokazali, da so polni idej in pripravljeni delati tudi v popoldanskem času. Vse 
izdelane izdelke so odnesli domov in jih bodo v prihajajočih praznikih lahko uporabili kot dekoracijo 
zase ali pa za svoje bližnje. 

Vilma Ošlak 
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 30. MARCA 2022 

Državno tekmovanje iz znanja astronomije 2021/22 

Državno tekmovanje je potekalo 19. marca 2022 na OŠ Šmarje pri Jelšah. 

Naši učenci so dosegli odličen rezultat. Trije učenci so dosegli ZLATO priznanje: Urška Sitar, 7. a, Teo 
Košenina, 8. a, in Tjaša Krivec, 8. d. 

Srebrno priznanje so dobili: Ana Marguč, 7. c, Jakob Hladnik, 7. a, Peter Bevc, 8. c, in  
Blaž Marčič iz 9. d. 

Čestitamo za krasne rezultate! 

Tatjana Hedžet 
 
 
 
30. MARCA 2022 

Šolsko tekmovanje iz astronomije 2021/22 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 17 učencev 7., 8. in 9. razreda. 

Učenci so dosegli zelo dobre rezultate, kajti imamo 10 bronastih priznanj iz znanja astronomije na 
šolskem tekmovanju. 

Bronasto priznanje so osvojili: Ana Marguč, 7. c, Urška Sitar, Una Boštjančič, Jakob Hladnik in Tinkara 
Štravs iz 7. a ter Tamara Jus iz 7. b, Tjaša Krivec, 8. d, Peter Bevc, 8. c, Teo Košenina in Lovro Kok iz 8. 
a ter Blaž Marčič iz 9. d. 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Ana Marguč, Urška Sitar, Una Boštjančič, Jakob Hladnik, Tjaša 
Krivec, Peter Bevc, Teo Košenina in Blaž Marčič. 

Tatjana Hedžet 
 

 

30. MARCA 2022 

   

Po stenah razredne stopnje so se pojavile čudovite rože. 
Pripravili so jih v podaljšanem bivanju.  
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28. MARCA 2022 

Obisk pri snežni kraljici 
“Le kdo je ne pozna – lepoto iz snega?” Takole smo prepevali v četrtek, 24. 3. 2022, ko smo se polni 
pričakovanj peljali na ogled kvalifikacij naših orlov. 

Pred skoraj dvema letoma nam je naša petošolka, Vanessa Sande, na tekmovanju iz smučarskih 
skokov “priskočila” nagrado – izlet v Planico. Zaradi pandemije COVID-a 19 smo na to skoraj nehali 
upati. A obljuba dela dolg, pravijo pri Zavarovalnici Triglav, in Vanessa je prejela svojo nagrado. 
Učenci drugega, tretjega in petega razreda POŠ Nova Cerkev so se pod planiško velikanko veselili 
skupaj z njo. 

Nič ni moglo skaliti našega navdušenja ob tem dogodku. Niti sončno pomladno sonce, ki je skakalcem 
onemogočilo izpeljati kvalifikacije v dopoldanskem času. Nič zato, smo rekli in se “oborožili” z 
navijaškimi rekviziti za drugo leto! 

Hvala predstavnici zavarovalnice za prijetno spremstvo ter Zavarovalnici Triglav, ki je izpolnila 
obljubo. Mi pa bomo še dolgo prepevali, v spomin na krasen dogodek – “Planica, Planica, še pridemo 
nazaj, v Planico, Planico, pod Ponce v zimski raj!” 

Vesna Kotnik 
 

  

 

 

25. MARCA 2022 

Šolsko tekmovanje iz matematike 
Na matični šoli in na vseh podružnicah je 17. marca 2022 potekalo od prvega do vključno sedmega 
razreda Kenguru Vegovo tekmovanje in od osmega do vključno devetega razreda Vegovo šolsko 
tekmovanje. Tekmovanja se je udeležilo  skupaj 197 učencev. Priznanje je osvojilo 83 učencev. Teo 
Košenina iz 8. a, Anej Žikovšek, Lara Čebular in Alina Crnčec iz 8. b, Peter Bevc iz 8. c, Ana Marguč in 
Evita Hebar iz 7. c ter Tinkara Štravs iz 7. a pa so se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 6. aprila na 
ll. OŠ Celje. 

Zelo smo veseli, da se naši učenci tako množično udeležujejo tovrstnih tekmovanj in na njih dosegajo 
tudi zelo dobre rezultate. Vsem, ki so se uvrstili na regijsko tekmovanje, želimo uspešno pripravo in 
čim boljše rezultate ter uvrstitev na državno tekmovanje. 

Vilma OŠLAK 
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23. MARCA 2022 

Plavalni tečaj 

Za nami je 20-urni tečaj plavanja v zimskem kopališču dvorane Golovec. Naši vaditelji so bili 
zadovoljni, saj smo bili že prvi dan vsi odlično prilagojeni na vodo. To je bila dobra popotnica za vse 
vodne veščine, ki smo jih osvajali: potapljanje glave, gledanje pod vodo, ritmično izdihavanje v vodo, 
prilagajanje na plovnost in drsenje. Izpopolnili smo prsno tehniko, kravl, skok na glavo in se sproščali 
ob igrah v vodi. Ob usvojenih priznanjih smo bili zadovoljni, saj smo vsi izpopolnili plavalna znanja. 

Ida Grobelnik 
 

  
 
 
23. MARCA 2022 

Gregorjevo, petek, 11. marec 
V deželo je prišla pomlad in z njo sončni pomladni dnevi. Pomlad se prebuja, pomladne cvetlice nas 
razveseljujejo, ptički pojejo. V prvem pomladnem mesecu, mesecu marcu, praznujejo žene, mamice 
in tudi ptički. 12. marca je gregorjevo, praznik, ko se ptički ženijo. V ta namen smo se tudi na POŠ 
Šmartno v R. d., letos prvič, spomnili na gregorjevo tako, da smo z učenci v OPB izdelali ladjice in jih 
spustili po bližnjem potočku. Ob spuščanju so nam prepevali in nas spremljali ptički. 
 
Zelo smo uživali ob izdelovanju kot tudi ob spuščanju. Dogovorili smo se, da bo to postalo naše 
vsakoletno druženje z gregorčki. 

Milanka Kralj 
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21. MARCA 2022 

Matematična delavnica 
V okviru dela z nadarjenimi učenci je 14. marca 2022 za učence od 6. do 9. razreda preko ZOOM 
potekala tretja, zadnja MAT delavnica v tem šolskem letu. Delavnice se je udeležilo 22 učencev. 

Namenjena je bila pripravam na tekmovanje v znanju matematike. 

 Vodja aktiva učiteljev MAT, Leonida Godec 

 
15. MARCA 2022 

Na gregorjevo v novi cerkvi 
Tokrat smo se spuščanja gregorčkov še bolj veselili, saj nam lani to ni bilo dano. 

Plavajoče hišice so otroci izdelovali v šoli, pretekla leta so jim na popoldanskih delavnicah priskočili na 
pomoč starši. Dokazali so, da so pravi mojstri v ustvarjanju. 

Spust smo opravili brez obiskovalcev v dopoldanskem času. Res je manjkal čar lučk ob sončnem 
zahodu, a vsi smo kljub temu izjemno uživali ob pogledu na množico plavajočih mojstrovin v kanalu 
Hudinje pri  Sorževem mlinu. Pridružili so se nam najmlajši iz Vrtca Mavrica Vojnik – enota Nova 
Cerkev, otroci Hiše otrok Nova Cerkev in nepogrešljivi gasilci domačega gasilskega društva. 

Ida Grobelnik 
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15. MARCA 2022 

Kultura in pust na POŠ Šmartno 
Prvi teden v februarju smo na POŠ Šmartno v R. d. namenili kulturi. Spoznali in ogledali smo si 
kulturne ustanove, obudili in poglobili znanje o našem največjem pesniku Francetu Prešernu in ob 
tem pripravili spletni prispevek. 

Tudi letos nas narava ni obdarila s snegom, zato smo tudi letošnji zimski športni dan izvedli na 
drsališču v Celju. Nekateri so že prav spretni drsalci, drugim pa je svojo pomoč in strokovno znanje 
tudi letos nudila ga. Anja Bratec Lesjak. Brez  poškodb in z nasmeški na obrazu smo zapustili drsališče 
ter dan zaključili na otroškem igrišču v mestnem parku. 

V počitnice smo tudi letos stopili norčavo. Zadnji dan pred počitnicami v šolo niso prišli otroci in 
učiteljice, temveč pustne šeme. Oblečeni v svoje najljubše junake smo se sprehodili po kraju in si s 
petjem in preganjanjem zime prislužili bonbon. Na šolskem igrišču smo imeli veliko pustno rajanje. 
Poleg zabave so bili otroci navdušeni nad baloni, ki jih je učiteljica spretno oblikovala v rožo, kužka, 
srce ipd. Vsak otrok je dobil balon po svoji želji in ga odnesel domov. 

Milanka Kralj 
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5. MARCA 2022 
  

 

Osnovna šola Vojnik se je v tem šolskem letu prvič odločila pristopiti k projektu Teden pisanja z roko. 
V projektu je sodelovalo 68 učencev (4. a, 4.b in oddelek podaljšanega bivanja 4. in 5. razredov, v 
katerem tudi učiva razredničarki 4. a in 4. b razreda). 

Ker je tudi nam vsem krojila dneve korona, smo delo opravljali več kot le teden dni, nekaj dela je bilo 
opravljenega na daljavo, od doma, nekaj pa v šoli. Nekaj aktivnosti so učenci opravili samostojno, 
nekaj pa skupaj z družinskimi člani. 

 

 Maša Stropnik 
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25. FEBRUARJA 2022 

Zimski športni dan –olimpijske igre 

 V 3. razredu so nas medalje naših zimskih olimpijcev tako navdušile, da smo zimski športni dan 
spremenili v olimpijski dan in priredili kar svoje razredne olimpijske igre. 

Priprave na naš športni dan so potekale že teden prej pri likovni umetnosti. Učenci so tekmovali v 
štirih skupinah. Vsaka skupina si je nadela svoje ime, ustvarila zastavo skupine, medaljo in olimpijsko 
baklo. Ob začetku iger smo najprej zapeli slovensko himno in spoznali olimpijsko himno. Skupine so 
se predstavile in odtekle krog z olimpijsko baklo. Učenci so med sabo tekmovali v skupinah po 
razredih. Igre so se odvijale v telovadnici. Tekmovali so v poligonu »kombinacij«, drsanju »na ledu«, 
»curlingu«, hokeju in »bobu«. 

Na koncu smo imeli razglasitev najboljših ekip v posameznem razredu. Zmagovalci pa so bili vsi, saj so 
vse skupine uspešno opravile vse izzive. 

Katja Zupančič 
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17. JANUARJA 2022 

Veseli december 
V mesecu decembru smo tretješolci imeli tehniški dan, na katerem smo ustvarjali novoletne 
voščilnice. Z njimi smo želeli razveseliti starše, babice, dedke. Ker smo izdelali več različnih voščilnic, 
smo se dogovorili, da bomo z njimi razveselili tudi ostarele osebe, ki so osamljene. Vsak pozna vsaj 
eno takšno osebo in verjamem, da so bili voščila otrok veseli in so jim polepšala praznike. Voščilnice 
smo pridno izdelovali tudi pri interesni dejavnosti ročne spretnosti. 

V tem mesecu smo poskrbeli tudi za dekoracijo oken, sten in vrat. Učenci so zelo uživali. 
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4. JANUARJA 2022 

Natečaj “les za vse” na biotehniški fakulteti v Ljubljani 

V mesecu oktobru je Biotehniška fakulteta razpisala natečaj “LES ZA VSE”. Na natečaju so sodelovale 
osnovne in srednje šole iz celotne Slovenije. Udeleženci natečaja so morali  izdelati šahovsko figure v 
velikosti 10 cm. Pri izdelavi so lahko uporabljali le ročno orodje. Natečaja sta se pod mentorstvom 
Petre Strnad Ermenc udeležila tudi Jaka in Anže Božnik iz 7. d razreda. 16. 11. 2021 je na Biotehniški 
fakulteti potekala razglasitev rezultatov natečaja. Naš učenec Anže Božnik je prejel nagrado in 
diplomo za najboljšo fotografijo svojega izdelka. Jaka Božnik pa diplomo za sodelovanje na natečaju. 

Petra Strnad Ermenc 
 
 
4. JANUARJA 2022 

Kulturni dan 

Zadnji dan leta 2021 so imeli učenci predmetne stopnje kulturni dan. 

Prvi dve uri so prisluhnili proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki so jo pripravili učenci v 
okviru šolskega radia, si ogledali posnetek o preprečevanju uporabe pirotehničnih sredstev, ki so ga 
pripravili učenci Šolskega parlamenta, ter se z razredniki predali prazničnemu vzdušju v razredu. 

V drugem delu pa so si ogledali film, učenci 6., 7. in 8. razredov Brata v vetru, učenci 9. razredov pa 
film Pisma sv. Nikolaju. 

Barbara Ojsteršek Bliznac 
 
 
4. JANUARJA 2022 

Matematične delavnice 

Med 7. in 10. decembrom 2021 so za učence od 6. do 9. razreda na daljavo potekale matematične 
delavnice. Učenci so se v delavnicah preizkusili v spretnem računanju. Vsi so bili navdušeni nad 
novimi triki, s katerimi si bodo lahko v prihodnje olajšali računanje. 

Leonida Godec 
 
 
4. JANUARJA 2022 

Področno tekmovanje v košarki 

V mesecu decembru je potekalo področno tekmovanje v košarki za starejše dečke. Prizorišče 
tekmovanja je bilo na Osnovni šoli Dobrna. Na njem so sodelovale tri ekipe. Poleg naše ekipe in 
domače ekipe Dobrna je sodelovala tudi Osnovna šola Rimske Toplice. Po uvodnih zmagah Dobrne in 
Vojnika proti vrstnikom iz Rimskih Toplic je zadnja tekma odločala o potniku na državno tekmovanje. 
Po izenačeni tekmi so na koncu slavili učenci z Dobrne, drugi pa so bili naši učenci. Čestitamo vsem 
učencem za borbenost in športno obnašanje. 

Robert Suholežnik 
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V MESECU DECEMBRU SKORAJ NI BILO AKTIVNOSTI, SAJ SMO BELEŽEILI 
POVEČANO OBOLEVNOST UČENCEV IN UČITELJEV ZARADI CORONA VIRUSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. NOVEMBRA 2021 

Osmošolci pri županu 

Konec oktobra in v začetku novembra so učenci 8. razredov v okviru pouka državljanska in 
domovinska kultura ter etika obiskali župana in pristojne na Občini Vojnik. 
Obisk je bil izpeljan kot spoznavanje lokalne skupnosti in njenega delovanja ter župana in njegovih 
pristojnosti. Župan Branko Petre in ga. Urška Mužar sta učencem predstavila delo občine, učenci pa 
so ju lahko tudi kaj povprašali. Ob koncu je vsak razred županu predal tudi svojo razredno pobudo, 
kaj si želijo izboljšati v svoji občini. Župan je z veseljem prisluhnil njihovim idejam in obljubil, da se 
kakšna tudi uresniči. Ob tem se zahvaljujemo tudi zaposlenim na Občini Vojnik za topel sprejem. 

Barbara Ojsteršek Bliznac 
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5. NOVEMBRA 2021 

Kulturni dan za osmošolce 

V petek, 8. oktobra 2021, smo se z osmošolci podali po poteh Grofov Celjskih. Kulturni dan smo 
pričeli z obiskom Starega gradu v Celju, kjer so nas lokalni vodniki popeljali po gradu. Ogledali smo si 
mogočno obzidje, od koder se odpira čudovit pogled na Celje, ter notranjost Friderikovega stolpa, 
kjer nas je najbolj zanimala temačna soba s srednjeveškimi mučilnimi napravami. 

Pot smo nato nadaljevali v mesto, kjer smo v Pokrajinskem muzeju Celje prisluhnili vodstvu po 
razstavi Grofje Celjski. Kustosinja nam je zaupala celo vrsto zgodb in zanimivosti iz zgodovine ene 
najpomembnejših rodbin na Slovenskem, sam ogled pa smo zaključili v sobani, kjer so razstavljeni 
posmrtni ostanki Celjskih. 

Martina Lujanac 

  

3. NOVEMBRA 2021 

 Komemoracija v Vojniku 

V petek, 22. 10. 2021, so se učenci predmetne stopnje OŠ Vojnik udeležili komemoracije v 
spominskem parku. 
Mladinski pevski zbor pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan je pripravil kulturni program z recitacijami 
in glasbo, v katerem so oživljali spomin na žrtve prve in druge svetovne vojne ter na padle v vojni za 
osamosvojitev Slovenije. Pred vsa tri obeležja so člani Šolskega parlamenta skupaj s predstavniki 
občine in veteranskih organizacij položili vence in prižgali sveče. Žal se vsi učenci niso mogli udeležiti 
svečanosti, zato so jih zastopali parlamentarci in vodstvo šole. 

Emilija Kladnik Sorčan 
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2. NOVEMBRA 2021 

Srebrno priznanje na 20. bienalu otroške grafike 

Na 20. bienalu otroške grafike je učenka Tia Vranc, 9. d, pod mentorstvom likovne pedagoginje Sanje 
Stropnik osvojila srebrno priznanje. 

Bronastega pa so osvojili učenci: Tara Kmet, Tijan Točaj, Tinkara Pintar, Nana Pantner in Jakob 
Hladnik. 

Na razredni stopnji sta bronasto priznanje osvojila učenec Maks Šander pod mentorstvom učiteljice 
Urške Agrež  in učenka Zala Potočnik pod mentorstvom učiteljice Lidije Vrečko. 

Vsem iskreno čestitamo! 

Sanja Stropnik 
 

1. NOVEMBRA 2021 

Zlato priznanje na državnem likovnem natečaju Likovni svet otrok 

Na 53. državnem likovnem natečaju – Likovni svet otrok, ki je v letu 2020/2021 potekal na temo 
»Obrnjeno na glavo«, so naše učenke Ana Marguč, 7. r., Julija Košenina, 7. r., Kornelija Rezar, 7. r., 
Mia Macuh, 8. r., Nika Rovan, 7. r., Pia Amon, 7. r., Tamara Jus, 7. r., Urška Sitar, 7. r., in Zoja 
Marčič, 7. r., prejele zlato priznanje. 
Zlato priznanje smo prejeli za kolekcijo likovnih del, ki je nastala pod mentorstvom likovne 
pedagoginje Sanje Stropnik. Kolekcijo sestavljajo monotipije in kiparski izdelki živalskih figur. Gre za 
večbarvne monotipije in živalske figure, ki presenečajo s svojo natančno tehnično izvedbo, 
raznolikostjo in igrivostjo likovnih motivov. 

Ob pregledu celotne kolekcije se čuti igrivost, zavzetost, natančnost in užitek ob ustvarjanju. Učenci 
in učenke so naredili korak naprej pri razvijanju lastne ustvarjalnosti, izvajanju redko videnih likovnih 
tehnik in spoznavanju novih likovnih pojmov, s katerimi so nadgrajevali znanje o likovnem jeziku. 

Na skupni fotografiji manjka učenka Nika Rovan. 

Sanja Stropnik, učiteljica  
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1. NOVEMBRA 2021 

Oktober na POŠ Šmartno 

Mesec oktober, barvit jesenski mesec, je bil barvit z dejavnostmi tudi pri nas, na POŠ Šmartno v 
Rožni dolini. 
Že takoj, 1. oktobra, so nas obiskali šmartinski gasilci in skupaj z njimi smo izvedli EVAKUACIJO. Po 
izvedeni evakuaciji so nam predstavili še gasilski avto, opremo, učenci pa so tudi gasili z aparatom  in 
vodo. Izkušnja je bila zanimiva in polna adrenalina. 

Prvi teden v oktobru so četrtošolci odšli na PLANINSKO 
ŠOLO V NARAVO. Domov so se vrnili na  smejani in 
povedali, da so preživeli čudovit teden, poln dogodivščin 
in novega znanja. Seveda so se spletala tudi nova 
poznanstva, saj so bili z njimi učenci POŠ Nova Cerkev. Vsi 
že komaj čakajo poletno šolo v naravi. 

Tretješolci so imeli 1. NARAVOSLOVNI DAN. 
Podali so se na kmetijo Razgoršek, kjer jih vedno 
lepo sprejmejo, postrežejo in jim pripravijo 
zanimive delavnice (kuhanje mila, spletanje 
zapestnic …). 

V torek, 12. oktobra, smo v goste povabili g. 
Tomija Majcna, ki nam je predstavil razne 
inštrumente in nanje seveda zaigral, mi pa smo ga 
spremljali s pesmijo in plesom. Mogoče je celo 
katerega navdušil, da postane profesionalni 
glasbenik, kot je on sam. 

V tednu od 11. do 15 oktobra so se vrstili še TEHNIŠKI DNEVI na temo jeseni. Četrti in peti razred pa 
je v tem tednu izvedel tudi KULTURNI DAN na temo TO SEM JAZ. Prvošolce pa je obiskal  policist, ki je 
naše najmlajše pospremil na varno pot. 

V ponedeljek, 18. oktobra, smo se odpravili  po okoliških poteh in izvedli ŠPORTNI DAN. Vreme je bilo 
čudovito, dan pa smo zaključili s sladkanjem s kostanji, katerega nam me skuhala ga. Anita. 

Pred odhodom na JESENSKE POČITNICE smo se spomnili še na naše preminule. Pred Domom krajanov 
smo pod vodstvom ge. Vesne Sevšek Kolin izvedli KOMEMORACIJO. 

Ja, oktober je bil poln raznih dejavnosti in zanimivih dogodkov. In kakšen bo november? 

Milanka Kralj, vodja POŠ Šmartno 
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1. NOVEMBRA 2021 

Uspešno izveden prvi športni dan 

V četrtek, 14. 10. 2021, in petek, 15. 10. 2021, smo za osmošolce in devetošolce izvedli prvi športni 
dan. 
Športni dan na tematiko pohod smo izvedli na 
Rigelj (536 m). Pot, ki je bila približno dolga 13 
kilometrov, smo vsi uspešno premagali. Do 
vrha  smo imeli vmesno postajo, kjer smo se 
okrepčali in odžejali. Služilo nam je tudi vreme, 
saj je po meglenem jutru posijalo sonce. V naši 
okolici imamo ogromno planinskih poti, kjer 
lahko veliko postorimo za naše zdravje. Na koncu 
ne škodi, če poudarimo, da moramo smeti, ki jih 
na poti “pridelamo” odnesti v dolino in jih 
odložiti v  kante za smeti. 

Za športni aktiv: Robert Suholežnik 
 
 

1. NOVEMBRA 2021 

Zahvala donatorjem 

» Tisti, ki prinašajo sonce v življenje drugih, so tudi sami obsijani z njim.« 
 
V oktobru smo v POŠ Nova Cerkev prejeli šest Zepterjevih 
ionizatorjev in prečiščevalcev zraka. Da odlično filtrirajo, čistijo 
in obogatijo zrak z negativnimi ioni, smo preverili z merilcem 
za nadzor kakovosti zraka. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem in pobudnici 
dobrodelnosti Zvezdani Stolec. 

Ida Grobelnik 
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26. OKTOBRA 2021 

Obisk pri gasilcih PGD Nova Cerkev 

Ob mesecu požarne varnosti so nas naši gasilci povabili na dvorišče gasilskega doma. Predstavili so 
nam svoje delo, gasilsko opremo, gasilna sredstva in prednosti gasilskega vozila. Prikazali so 
gašenje z gasilnim aparatom in petošolci so imeli priložnost prijeti za gasilni aparat in pogasiti 
manjši požar. 
Tudi tokrat nas je sprejel in se s čokoladami od nas poslovil predsednik društva Slavko Jezernik. H 
gasilcem se bomo še radi vrnili. Nekateri smo se že odločili, da kmalu stopimo v njihove vrste. 

Do takrat pa jih pozdravljamo z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

Ida Grobelnik 
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26. OKTOBRA 2021 

Športni dan – atletika 

V petek, 1. 10. 2021, so imeli učenci POŠ Socka športni dan. 
Po ogrevanju so se preizkusili v atletskih disciplinah: skoku v daljino, skoku v višino, metu žogice, teku 
na 60 m in teku na 600 m. 

Sabina Skok 
 

 

26. OKTOBRA 2021 

Dan za druženje – TD v 1. in 2. razredu 

Učenci 1. in 2. razreda POŠ Socka so preživeli prav zanimiv dan. 
Prvi dve uri so izdelovali jesensko dekoracijo in z njo okrasili našo učilnico. Tretjo in četrto uro pa so 
izdelovali svoje družabne igre (Spomin, Križci, krožci …). Najboljša pa je bila 5. ura, saj smo se naše 
igre tudi igrali. 

Maja Kovačič 
 

 

26. OKTOBRA 2021 

Kino v šoli 

V četrtek, 8. 10. 2021, so učenci POŠ Socka imeli kino v šoli. 
Ob ogledu animiranega Vrvež v moji glavi so uživali prav vsi učenci in del dopoldneva je kar prehitro 
minil. 

Sabina Skok 
 
 
 
26. OKTOBRA 2021 

Gledališka predstava Tudi počasi se daleč pride 

Učenci prve triade POŠ Socka so si v tednu otroka ogledali predstavo Pravljičarne iz Slovenskih 
Konjic Tudi počasi se daleč pride. 
Predstavo so si ogledali v šoli preko povezave. Pripovedovala je o polžu Poldiju, ki je prepričan, da je 
biti polž najstrašnejša stvar na svetu. Je namreč počasen, slinast, pa še hišico mora ves čas nositi s 
seboj. Pa kaj, če je edini, ki pozna vso zelenjavo z vrta tete Mete, ko pa vedno prispe zadnji in 
prepozno. Nekega dne pa na sosedovem vrtu zraste velika zeljna glava. Poldi ne upa preveč, je 
namreč edini, ki bo na pot moral oditi peš. A tudi počasi se daleč pride … Polž Poldi nas je naučil, da je 
vztrajnost lepa čednost, mi pa smo se odločili, da bomo to vrlino tudi sami razvijali tako v šoli kot 
doma. 

Maja Kovačič 
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26. OKTOBRA 2021 

Projekt Varno v šolo in vrtec 

V okviru projekta Varno v vrtec in šolo smo tretješolci POŠ Socka pri likovni umetnosti in spoznavanju 
okolja ustvarili različne plakate in makete na temo prometa. Na opazovalnem sprehodu smo si dobro 
ogledali prometno ureditev v okolici šole, prometne znake in talne označbe.  Dokazali smo, da kot 
pešci v prometu poznamo pravila obnašanja in da znamo poskrbeti za svojo varnost. 

Suzana Jelenski Napotnik 
 

 

 

22. OKTOBRA 2021 

Prvi naravoslovni dan – Kmetija Razgoršek 

V mesecu oktobru so imeli učenci 3. razredov OŠ Vojnik naravoslovni dan. 
Odšli smo na turistično kmetijo Razgoršek na Pepelno. Avtobus nas je pripeljal do gasilskega doma v 
Galiciji, potem pa smo pot nadaljevali peš. Večini je krajši sprehod prijal. 

Ko smo prišli na kmetijo, so nas pričakali 
gostitelji, ki so nam pripravili 4 delavnice. Na 
delavnicah smo pletli zapestnice iz ličja, košarice 
iz vejic, izdelovali sivkina mila in pripravljali 
različne skutine namaze. Izdelke, ki so jih 
izdelali, so učenci lahko odnesli tudi 
domov.  Namaz pa so okusili na samem mestu. 
Še prej pa so si nad ognjem na palicah opekli 
kruh, kar jim je bilo zelo zabavno. Opekli so si 
lahko tudi jabolka. 
Učenci so si ogledali še jelenjo farmo, kjer so 
hranili jelene in 200 let staro obnovljeno hiško. 
Čas je minil hitro in vsi smo odšli domov 
zadovoljni in z občutkom, da se je naravoslovni 
dan končal prekmalu. 
Katja Zupančič, učiteljica 3.c 
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22. OKTOBRA 2021 

Kmetija Razgoršek 

Učenci 3. razreda POŠ Socka so se v torek, 12. 10. 
2021, odpravili na kmetijo Razgoršek. Tam so nas 
velikodušno sprejeli in nam pripravili kar nekaj 
delavnic. 
Izdelovali smo milo z vonjem sivke, pletli zapestnice iz 
ličkanja, izdelovali košarice iz vrbnih vej in pripravljali 
različne namaze. 

Pri malici so nam zakurili ogenj, kjer smo si lahko 
popekli kruh in jabolka. Ponudili pa so nam tudi domače 
namaze, marmelado in kostanj. 

Na koncu smo si narejene izdelke lahko vzeli domov za 
spomin, da se bomo prijetnega dneva še dolgo 
spominjali. 

Maja Drobnič Grosek 
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22. OKTOBRA 2021 

Komemoracija, Velika Raven 

V četrtek, 21. 10. 2011, je na Veliki Ravni potekala komemoracija. 
Zaradi slabega vremena so se na komemoracijo odpravili le nastopajoči učenci. 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. 

Sabina Skok 
 

 

 

22. OKTOBRA 2021 

Planinski pohod na Mrzidolo 

V soboto, 16. 10. 2021, so se učenci POŠ Socka, ki so vključeni v planinski krožek, odpravili na prvi 
planinski pohod v letošnjem letu. 
Cilj, Mrzidolo, so dosegli v dobri uri razigrane hoje po gozdni poti, na vrhu pa uživali ob zasluženi 
malici. V Socko smo se vračali po poti škratov. Uživali smo, ko smo jih iskali po gozdu. Našli smo jih 
kar deset. 

Sabina Skok 
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22. OKTOBRA 2021 

Obisk župana 

Kot vsako leto je tudi letos prvošolčke POŠ Socka obiskal župan občine Vojnik, g. Branko Petre, 
z  višjo svetovalko za javna naročila, go. Vesno Poteko. 
Prvošolčke sta obdarila s spominskimi fotografijami na njihov prvi šolski dan. Ogledala sta si tudi našo 
podružnico in vsem učencem zaželela uspešno šolsko leto. 

Maja Kovačič 
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22. OKTOBRA 2021 

Zahvala 

Na podružnični osnovni šoli Socka smo v dar prejeli štiri čistilce in ionizatorje zraka Zepter. 
V teh časih, ko moramo odgovorno skrbeti in paziti na zdravje vseh, so podjetniki iz KS Nova Cerkev 
združili moči in nakupili čistilce zraka, ki so jih podarili Podružnični osnovni šoli Socka. Čistilce zraka z 
veseljem uporabljamo v vseh učilnicah šole in v igralnici vrtca. Vsem donatorjem smo iz srca hvaležni 
za njihovo skrb in pomoč pri ohranjanju zdravja naših najmlajših. Verjamemo, da so naši učenci tudi z 
vašo pomočjo zdravi in srečni v šolskih klopeh. 

Maja Kovačič 
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22. OKTOBRA 2021 

Mladi planinci iz Nove Cerkve na prvem planinskem pohodu 

Veseli smo, da nam je po letu in pol ponovno uspelo v hribe. 
Tokrat smo se odpravili na Planino nad Vrhniko.  V sobotnem jutru , 16. 10. 2021,  smo se kmalu 
povzpeli nad meglo na 733 m nadmorske višine. Na vrhu nas je ob novi planinski koči pričakalo 
okusno kosilo.  Z visokega razglednega stolpa se nam je odprl izjemen razgled  v dolino in na številna 
hribovja. Ob povratku smo občudovali dolino potoka Bele, ki tokrat pri izviru ni bruhal vode in 
človeških ribic.  Globoko v gozdu, kjer je nekoč stal  mlin, je kraj Star maln. Ob jezu smo iskali rakce, 
pojedli sladoled in zadnje planinske priboljške. Naš zadnji postanek je bil  Močilnik, najbolj znan izvir 
Ljubljanice. 

Domov smo se vrnili, ko so se ob mraku že spuščale meglice. Za vodenje in organizacijo pohoda se 
zahvaljujemo Benu Podergajsu in vsem spremljevalkam. 

Mentorica planinskega krožka, Ida Grobelnik 
 

  

  

  



50 
 

 13. OKTOBRA 2021 

Likovni natečaj EKO šole 

Oglejte si likovne izdelke, s katerimi smo dosegli prvo mesto (v kategoriji II. in III. triade) na Likovnem 
natečaju za kreativne izdelke, ki ga pripravlja Ekošola.  

 

 
 
7. OKTOBRA 2021 

Množični tek otrok 

Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila 
množično akcijo Množični tek otrok “Začni 
mlad, tekmuj pošteno“, s katero spodbuja 
otroke k prvim atletskim korakom in želi 
ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina 
življenja. V tej akciji so sodelovali tudi učenci in 
učiteljice POŠ Socka. 
V četrtek, 23. septembra, so se učenci z 
učiteljicami Majo K., Majo D. G., Suzano, Sabino 

in Ireno udeležili MNOŽIČNEGA TEKA OTROK in 
tako obeležili državni praznik – dan slovenskega 
športa. Učenci 1. in 2. razreda so tekli 100 m, 
učenci 3., 4. in 5. razreda pa 200 m. V okviru 
projekta »365 dni telovadimo vsi« so se ob himni 
projekta seveda najprej dobro ogreli. Po 
opravljenem teku so vsi udeleženci prejeli 
PRIZNANJE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE »ZAČNI 
MLAD, TEKMUJ POŠTENO« in ponosno prisluhnili 
zvokom slovenske himne. 
Maja Kovačič, učiteljica na POŠ Socka 
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 7. OKTOBRA 2021 

Prvi šolski dan na POŠ Socka 

Prvi september je bil za naše štiri prvošolčke 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, Sabina, Suzana in 
Maja ter ravnateljica Nataša Čerenak. Skupaj smo jim izrekli 
dobrodošlico, jim zaželeli, da bi se med nami 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 vse svoje 
dogodivščine. Tako se je vživela v pripovedovanje, da bi 
kmalu zamudila svoj prvi šolski dan. Učenci so se z njo 
fotografirali in se na koncu posladkali še s slastno tortico. 

Maja Kovačič, učiteljica na POŠ Socka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. OKTOBRA 2021 

September na Podružnični osnovni šoli Šmartno 

Šolsko leto se je začelo tudi na POŠ Šmartno v Rožni dolini. 
V tem šolskem letu se nam je pridružilo 18 prvošolčkov. Učence je najprej pozdravila ga. ravnateljica 
in nato še v šolski svet popeljala čebela Počasnela. Vsi prvošolci so z novimi pričakovanji prvič 
prestopili šolski prag, zato jim seveda želimo obilo uspeha in vse dobro. 
V septembru smo že izvedli prvi dan dejavnosti, in sicer športni dan – ATLETIKO. Učenci so se pomerili 
v krosu, šprintu, teku čez ovire, metu v cilj in metu vorteksa. Lep sončen dan je športni dan naredil še 
lepšega. 
Za nami je tudi prvo tekmovanje – LOGIKA. 
Prvi mesec šolskega leta je za nami, pričele so se tudi vse interesne dejavnosti, katere učenci pridno 
obiskujejo. 
Vsi si želimo, da ostanemo zdravi in v šolskih prostorih. 
Milanka Kralj, učiteljica na POŠ Šmartno 
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5. OKTOBRA 2021 

Upanje – projekt Mirno morje 2021 

Letošnji projekt Upanje – Mirno morje 2021 je potekal pod okriljem humanitarnega socialnega 
zavoda Mirno morje Maribor od 18. do 24. 9. 2021 v srednji Dalmaciji. 
Učenki Lara Jazbinšek in Ana Marguč ter učenec Blaž Marčič so bili navdušeni nad tedenskim 
jadranjem med dalmatinskimi otoki. Na jadrnici smo bili skupaj s tremi učenci OŠ Zreče (Lee, Nejc in 
Andraž), njihovo spremljevalko in učiteljico Mojco, skiperjem Vasjo in koskiperko Jano. Do Šibenika, 
kjer smo se v večernih urah vkrcali na našo jadrnico bavarija 49, z imenom ITT1, smo se peljali z 
avtobusom. Cel teden nas je spremljalo lepo, sončno vreme, vsak dan smo plavali in spoznavali 
dalmatinske otoke in kraje, kjer smo se zasidrali. Najprej smo prespali na Šolti, v kraju Rogač, nato na 
Hvaru v mestu Stari grad, tretji dan smo prijadrali do Milne na otoku Braču. V sredo je močno pihala 
burja, zato je bila naša plovba do Kaštele pri Splitu zelo adrenalinska. Iz Kaštele smo odpluli do otoka 
Prvič in v petek nazaj v marino Mandalina v Šibeniku, od koder smo se do Slovenskih Konjic skupaj z 
učenci OŠ V parku in uporabniki iz zavoda Sonček Ptuj v večernih urah vrnili domov, kjer so nas na 
avtobusni postaji pričakali starši. Na jadrnici smo spali, kuhali, jedli, se igrali, se učili jadralskih veščin 
in predvsem spoznavali drug drugega. Teden dni druženja na majhnem, omejenem prostoru je od nas 
zahteval veliko mero strpnosti, tolerance in dogovarjanja. Zaradi epidemičnih ukrepov smo se manj 
družili z ostalimi udeleženci. Vseh skupaj nas je bilo okoli 100, razporejenih na 13 jadrnic. Sodelovali 
smo samo slovenski udeleženci. 
Vsi skupaj se najlepše zahvaljujemo našim donatorjem, ki nam vsako leto, že 12 let, s finančnimi in 
materialnimi sredstvi omogočajo, da smo del flote Mirno morje. 
 
Donatorji za Upanje – MM2021: Občina Vojnik, Lions klub Konjice, podjetje Kabis – gospod Karli 
Brezovšek, podjetje Arami – gospa Milena Ravnak, podjetje Duseti – gospa Bojana Volovlek, 
podjetje Ključavničarstvo – gospod Roman Janhar, Osnovna šola Vojnik. 
Učiteljica in spremljevalka Nataša Potočnik 
 

 

5. OKTOBRA 2021 
 

Športni dan 3. Razred 
Učenci in učenke 3. razredov OŠ Vojnik so imeli 1. športni dan – ATLETIKA v četrtek, 17. 9. 2021. 
Pomerili so se v 5 disciplinah: skok v višino, skok v daljino z odskočno desko, met v cilj, metanje 
vorteksa in štafetni tek. 
 
Vsi učenci so navdušeno tekmovali in navijali za sotekmovalce. Prvi del športnega dne je potekal v 
telovadnici, drugi del pa zunaj, na nogometnem igrišču. Zahvaljujemo se učiteljem športa, da so nam 
pomagali pri izvedbi športnega dne. Pripravili so vse rekvizite ter tekmovalne postaje. Športni dan je 
potekal zelo aktivno in v odličnem športnem duhu. 

  

Učiteljice 3. razredov, Nataša, Mateja in Katja 


