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1 UVODNIK 

 

Spoštovani bralci, 

pred vami so Odmevi naših gričev – glasilo, ki ga učenci šole Leskovec izdajo 

vsako leto ob zaključku šolskega leta. V njem skušamo povzeti, kaj se je na 

šoli dogajalo skozi leto, predstavijo pa se tudi mladi literati, likovniki in drugi. 

Šolsko leto 2017/18 je bilo za nas uspešno, saj smo sodelovali in bili uspešni 

na različnih področjih. Naši učenci so tekmovali na različnih predmetnih 

področjih, sodelovali na natečajih, različnih projektih, v interesnih 

dejavnostih, bralni znački, na reviji otroškega in mladinskega pevskega zbora 

… in dosegali zelo dobre rezultate. Seveda, rezultati ne pridejo sami od sebe 

– za njih se je potrebno potruditi in veliko delati. Pri vsem tem imajo 

pomembno vlogo učitelji in tudi starši.   

Hvala vsem sodelavcem za dobro opravljeno delo in staršem za sodelovanje. 

Šolsko leto 2017/18 se zaključuje in bližajo se zaslužene počitnice – naj bodo lepe in doživete. 

Naberite si nove energije, ki jo bomo potrebovali za premagovanje izzivov, ki nas čakajo v 

prihodnosti. Imejte se lepo! 

Devetošolcem, ki zapuščate leskovško šolo, želim vse dobro v novem okolju. Verjamem, da boste z 

lahkoto premagali vse ovire, ki  se bodo pojavile na vaši novi poti. Z dosedanjim delom ste dokazali, 

da zmorete in znate.  Naj v delčku vašega srca zavedno ostane lep spomin na leskovško šolo. Srečno! 

Marjana Srdinšek,                                                  

                                                                                                          vodja šole 

 

                                                         

 

 

 

 

 

“Gremo mi po svoje” se glasi geslo letošnjih devetošolcev. 
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2 UČENCI SO ZAPISALI 

 

Obiskala nas je pravljičarka Liljana Klemenčič 

V ponedeljek, 21. 5. 2018, nas je obiskala pravljičarka Liljana Klemenčič.  Bila je prijazna, njeno 

pripovedovanje pa zanimivo. Prva pravljica, ki jo je pripovedovala, je bila pravljica Kdo je 

najmočnejši? Ta pravljica je bila zelo poučna, saj je pokazala, koliko pomenijo besede. Pokazala nam 

je tudi knjigo s pikami. V njej je bila zelo zanimiva vsebina. S seboj je imela tudi knjigo Življenje na 

Marsu. Knjiga je govorila o tem, da tudi na Marsu obstaja življenje. Vse tri knjige so mi bile všeč. 

Pravljičarka se je zelo potrudila.      

                                                                Jana Kozel, 6. e  

 

Nagrada za opravljeno bralno značko 

V tem šolskem letu smo  za opravljeno bralno značko  morali prebrati ter pripovedovati vsebino 

štirih knjig,  eno poučno knjigo in recitirati dve pesmici. 

V mojem razredu smo vsi opravili bralno značko, to se mi zdi super. V četrtek, 31. 5. 2018, smo se za 

nagrado odpravili v ptujski kino ogledat film Košarkar naj bo. Film mi je bil zelo všeč.  

Tudi v naslednjem šolske letu se bom potrudila, da opravim bralno značko. 

                               Jana Kozel, 6. e 
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Zimska šola v naravi 2018 

V ponedeljek, 11. 12. 2017, smo se učenci 6. razreda z avtobusom odpeljali na Roglo. Zaradi slabega 

vremena so se učitelji naslednji dan odločili, 

da bomo Roglo zapustili in se vrnili takrat, ko 

nam bo vreme bolj naklonjeno. In res je bilo 

tako, 13. 2. 2018 smo se ponovno odpravili 

na Roglo. Tokrat so bile razmere ugodnejše. 

Zimska šola v naravi je trajala do 16. 2. 2018. 

V tem času smo se naučili precej stvari, 

samostojnosti, prilagajanja, predvsem 

smučanja. Zimska šola v naravi se nam bo 

zagotovo vtisnila v spomin.  

                                              Teja Mandelj in Monika Milkovič, 6. e 

Dan slovenske hrane 

V petek, 17. 11. 2017, smo imeli naravoslovni dan. Sara, Karin, Nina, Nika in Aleš smo se zbrali v 

jedilnici ob pol osmih, kjer smo pričeli priprave na kuharsko oddajo. Ob osmi uri smo imeli slovenski 

tradicionalni zajtrk – kruh, maslo, med,  mleko in jabolko, kar  so bile osnovne sestavine. 10. 50 je 

potekala kuharska oddaja. Za vse učence smo skuhali bučno juho. Gostili smo Biotehniško šolo Ptuj, 

ki nam je predstavila njihove izdelke v okviru praktičnega uporabljanja. Omenili so tudi nekatere 

poklice: kuhar, gastronom - hotelir. Šesto šolsko uro smo imeli degustacijo juhe, kruha, čaja in sadja. 

Želimo si več takih poučnih dni. 

Karin Pernek, Sara Mandelj in Nika Pernek, 7. in 9. e 
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Literarna dela 2. razreda 

 

MALIM SO VŠEČ 

 

Malim so všeč smešne reči, 

kot recimo klovni, 

kot recimo čarovnik, ki ne 

čara, 

kot recimo, kot recimo. 

 

Malim so všeč strašne reči, 

kot recimo duhovi, 

kot recimo tema, 

kot recimo, kot recimo. 

 

Malim so všeč sladke reči, 

kot recimo bonboni, 

kot recimo torta, 

kot recimo, kot recimo. 

 

Jaka Mužerlin, 2. e 

 

 

 

MAMI SO VŠEČ 

 

Mami so všeč lepe reči, 

kot recimo prstan, 

kot recimo lepe obleke, 

kot recimo, kot recimo. 

 

Mami so všeč sladke reči, 

kot recimo bonboni, 

kot recimo čokolada, 

kot recimo, kot recimo. 

 

Mami so všeč rožice, 

kot recimo tulipan, 

kot recimo zvonček, 

kot recimo, kot recimo. 

 

Tobija Cebe, 2. e 

 

 

 

MAMA 

Moji mami je ime Aleksandra. 

Piše se Medved Kolednik. Ima 

rdeče lase in zelene oči. Ima 

okrogel obraz. Rada  peče  

sladice in peciva. Rada tudi 

vrtnari, čisti in pospravlja. 

Kuha okusne juhe ali speče 

dobrega piščančka. Zelo lepo 

poje, riše, plava in piše. Dela 

zelo lepe kitke in čope ter 

frizure. 

Klara Kolednik, 2. e 

 

Polžja dirka: Nika, Sara, Nina, 9. e. 

Insert animiranega filma, 

ki je nastal pri pouku likovne umetnosti.  

 (Mentor: Marko Kučnik) 

 

 

Dostopno na: 

https://www.youtube.com/watch?v=jLpz8nmltdM&feature=youtu.be 
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Številka 1,1,2 

 

112 ha –ha- ha, 

a ko na intervencijo se mudi, 

šale več ni. 

 

Če kličeš za brezveze, 

bum račun dobiš. 

 

Če pokličeš na to številko, 

gasilce, policaje in rešilca, 

takoj po grlu šejk iz adrenalina  

 je akcija njihova fina. 

 

Marsel Jelen, 4.e 

 

 

 

 

Evakuacijska vaja v sodelovanju s PGD 

Leskovec (Oktober, 2017). 

 

Številka 112 

 

112 šale ne pozna, 

kličemo jo vsi, ko kaj se naredi. 

 

112 vsakemu pomagat zna, 

ta številka čarobno moč ima. 

 

112 sporoči se preko 

SMS-a ali telefona. 

 

112 srčno moč ima, saj vsakomur 

v Sloveniji pomagati zna. 

 

112 hura, hura, hura, 

to so reševalci, policisti in gasilci, 

le kdo jih ne pozna. 

 

112 nevarnosti ne pozna, 

saj je vedno in povsod neustrašna. 

 

Manja Šmigoc, 3. e 
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3 DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

 

Gospodinjski krožek 

V tem šolskem letu so pri gospodinjskem krožku bili vključeni učenci 2. r. Včasih pa so sodelovali tudi 

ostali učenci na šoli, ki jih peka zelo veseli. Letos smo pekli različne piškote in peciva, ne samo za 

sebe, tudi  za sošolce, mamice, babice, obiskovalce iz Srbije … 

 

Mentorica: Marjana Notersberg 

 

Pri gospodinjskem krožku smo zelo uživali. 
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Poučna ekskurzija na Ptuj 

V ponedeljek, 28. maja 2018, smo se v okviru  

izbirnega predmeta Sodobne priprava hrane  

odpravili na Ptuj. Najprej smo odšli v kitajsko 

restavracijo Kitajski vrt, kjer smo okušali  kitajske 

tradicionalne jedi. Vsem nam je to bil prvi obisk, 

zato smo skupaj naročili različne jedi in potem 

jedli vsakega po malo: spomladanske zavitke, 

rakov čips, ribo z bambusom in gobami, sladko-

kislega piščanca, riževe rezance s piščancem,  

pečene rezance s piščancem in pečene banane. 

Ugotovili smo, da se jedi zelo razlikujejo od 

naših, so polnega okusa in drugačne. 

Sledil je ogled Ptujske pekarne. Tam nas je 

pričakala gospa Sabina Pišek. Oblekli smo se v 

zaščitno haljo  in kapo. Sledil je ogled 

proizvodnje kruha in pekovskega peciva. Ves čas 

je v pekarni prijetno dišalo po sveže pečenih 

pekovskih izdelkih. Seveda smo tudi jedli ravno 

pečene žemljice.   

 

 

Ob koncu zanimivega in poučnega ogleda nas je 

še pričakalo pekovsko pecivo, ki smo si ga 

odnesli domov.  

Pekarno smo zapustili siti in polni novega 

znanja. 

Za nepozaben obisk in darilca se zahvaljujemo 

ge. Sabini Pišek in Ptujskim pekarna 

Mentorica: Marjana Notersberg 
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Otroška varnostna olimpijada 

V torek, 8. 5. 2018, je v Veliki Nedelji potekalo prvo predtekmovanje 13. Otroške varnostne 

olimpijade. Učenci osnovnih šol z območja Policijske uprave Maribor so usvajali in dokazovali svoje 

znanje s področja preprečevanja negativnih varnostnih pojavov ter odpravljanja njihovih vzrokov in 

posledic. Tekmovalo je 19 ekip. Osnovno šolo Videm je zastopala tudi ekipa 3./4. e razreda 

Podružnice Leskovec.  

Tekmovalne naloge so bile naslednje: 

 poznavanje pravil o varnosti, 

 spretnostna vožnja s kolesom, 

 sestavljanje logotipa in 

 požarna vaja.                                                                   

 

 

Janja Medvešek, razredničarka 3./4. e 

Sprejeli smo jih v Šolsko skupnost 

6. oktobra 2017 smo v okviru tedna otroka prvošolcem pripravili prav posebno presenečenje. 

Uradno smo jih sprejeli v šolsko skupnost. V ta namen so devetošolci z razrednikom pripravili krajši 

kulturni program. Temu je sledila zaprisega najmlajših. “Da se bom pridno učil …” je odmevalo po 

celi šolski avli. Menda tudi zato, ker so vsi nestrpno čakali na zaključni dogodek tega dne – šolski ples. 

Čestitke devetošolcem. Želimo si, da jih še naprej vodite in peljete s svojimi vzgledi. 

Davorin Horvat, razrednik 9. e 

  

Devetošolci so za prvošolce pripravili zaprisego. 
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Taborjenje učencev od 1. do 4. razreda 

V četrtek, 10. 5. 2018, ob 17. uri so učenci  šole Leskovec prišli v šolo nasmejanih obrazov. Z 

zagnanostjo so pričeli s pripravljanjem ležišč. Ker pa se je v šoli potrebno tudi učiti, smo pričeli z 

delavnicami o vesolju. V sklopu delavnic so učenci  poslušali pravljico z naslovom Kometek 

Raketek in poustvarjali, 

spoznavali so  vesolje in 

ustvarili so svoje vesolje iz 

semen in plodov ter prepevali 

pesem z naslovom Mi smo 

planeti. Večer smo zaključili s 

plesom. Naslednji dan smo 

nadaljevali z izvajanjem 

delavnic. Taborjenje smo 

sklenili z zanimivo 

predstavitvijo o mikroplastiki, 

ki so jo pripravili Kornelija, Urban, Špela in Jana iz 5. razreda. 

Mentorice: Janja, Jana, Marjana in Katja 

7. mala likovna kolonija Haloze 

V petek, 25. maja je na Vidmu potekala 7. mala likovna kolonija Haloze. Na koloniji je sodelovalo 

11 učencev iz osnovnih šol Majšperk, Markovci, Kidričevo, Videm in Leskovec. Podružnico Leskovec 

sta zastopala Andrej Brusar iz 9. razreda in Anja Kozel iz 8. razreda.Tema likovne kolonije je bila 

haloška krajina. Mladi ustvarjalci so se vsak na svoj način lotili upodabljanja prelepe haloške pokrajine 

in nastala so krasna likovna 

dela, ki so si jih obiskovalci 

lahko ogledali na otvoritvi 

razstave slik v petek, 15. junija 

ob 18. uri, v domu patra Mihe 

Drevenška. 

 

 

Mentor: Marko Kunčnik             
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Sprejem bodočih prvošolcev 

V četrtek, 7. 6. 2018, so prišli v šolo otroci, ki bodo septembra prvič prestopili prag hiše učenosti. 

Zakorakali bodo v prvi razred. 

Da jim prihod ne bi bil preveč 

težak, smo jih povabili na 

prijetno druženje. Da so naši 

nameni resnični, so se jim 

predstavili z učenci 5. in 6. 

razreda z dramatizacijo Rdeče 

kapice. Po kratkem programu, 

nagovoru g. ravnatelja in 

sprejemu vodje šole, so se 

podružili še z bodočo učiteljico 

in si izdelali zanimive 

pikapolonice. Druženje smo 

zaključili z obljubo, da se 

vidimo septembra. 

Mentorica: Janja Gjurasek 

Zlatkov pokal 

V četrtek, 14. 9. 2017, smo imeli prvi športni dan v tem šolskem letu. 

Zlatkov pokal je memorialni nogometni turnir, ki je posvečen bivšemu učencu šole. Bil zelo dober 

nogometaš. 19. oktobra 1969 se je s svojim očetom odpravil na lov, a se domov ni več vrnil. Utonil 

je v valovih Drave. Že naslednje leto so izvedli prvi turnir in to tradicijo ohranjamo še danes. Na ta 

dan se spomnimo tudi drugih učencev leskovške šole, ki so tragično preminili: Janka, Tončka, 

Primoža,Damjana. 

Dan smo začeli s kulturnim programom pred šolo. Na kitari je ubiral strune Urban Milkovič, 

harmoniko pa je raztegnil Nastjan Belšak. Delegacija od 1. do 6. razreda je na grobove odnesla sveče. 

Letos so se turnirja udeležile ekipe: OŠ Podlehnik, OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Žetale, OŠ Lepoglava, OŠ 

Cvetlin-Višnjica, OŠ Videm-Leskovec. Spremljali so jih športni pedagogi, turnir pa so si ogledali tudi  

nekateri ravnatelji gostujočih ekip. 
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Na igrišču je vladalo prijetno navijaško vzdušje, še posebej se je razživelo, ko je v finalu zmagala 

ekipa Videm-Leskovec. Ob koncu turnirja sta vodja šole Leskovec, Marjana Srdinšek, in ravnatelj, 

mag. Robert Murko, nastopajočim ekipam podelila priznanja. 

Mateja Krajnc 

Udeleženci Zlatkovega memoriala. 
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Zdrav življenjski slog 

Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti, pridobivanje 

gibalnih spretnosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga.  V šolskem letu 2017/18 ga obiskuje 

več kot 250 učencev. Učencem sta tedensko omogočeni 2 dodatni uri telesne aktivnosti. Spoznajo 

športne panoge, ki jih v okviru rednih ur športa ne spoznajo. Precej aktivnosti tako poteka ob sobotah 

in tudi v času šolskih počitnic. Med drugim smo letos spoznali boks, šolo jahanja, veslanje, bovling…  

Gibanje je namreč prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja, je izraz zadovoljstva, 

svobode, igrivosti in ustvarjalnosti.  Žal je opazen trend, da je življenjski slog otrok in mladine vse 

bolj pasiven. K temu je potrebno priključiti še slabe prehranjevalne navade in pogosto sedeči način 

preživljanja prostega časa. Zdrav življenjski slog je tako samo ena izmed možnosti, da mladostniki 

spremenijo svoje navade in svoj prosti čas preživijo aktivno v družbi športa in svojih prijateljev.  

  

  

Foto utrinki (fotogafije desno proti levi): golf, spust po Dravinji, kolesarjenje, šola jahanja. 

Mentor: Beno Repič 
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Uspešen nastop otroškega pevskega zbora OŠ Videm-Leskovec na reviji pevskih zborov 

V torek, 20. 3. 2018, je v ptujski gimnaziji potekala revija otroških pevskih zborov, ki smo se je kot 

vsako leto udeležili tudi pevci naše šole. Vznemirjenje in pričakovanje nastopa je bilo veliko, saj smo 

skozi vse leto pridno vadili za ta dan. Že prvi vtisi na tonski vaji so bili pozitivni, saj smo ugotovili, 

da se lahko pohvalimo z izredno velikim številom pevcev, kar je posledica predvsem tega, da naš kraj 

ima pevsko tradicijo in starši v petju v pevskem zboru vidite prednosti, kvaliteto in priložnost za 

otroke, saj se ob vztrajanju na vajah učijo tudi discipline, samostojnosti, krepijo samozavest, se urijo 

v pozornosti. Velika preizkušnja za pevce so bile dvodnevne intenzivne vaje, namenjene zadnjim 

popravkom in utrjevanju pesmi. Ob podpori in sodelovanju s starši, sodelavci in vodstvom šole smo 

vse leto lahko kvalitetno delali in trud je bil poplačan z zadovoljstvom, ki smo ga občutili po dobrem 

nastopu, in ko smo potrditev dobili tudi od strokovne ocenjevalke, saj nas je predlagala za regijsko 

tekmovanje prihodnje leto, česar smo bili vsi zelo veseli. Torej gremo septembra novim izzivom 

naproti! 

Mentorica: Mateja Krajnc 

 

Materinski dan  

Na osnovni šoli Leskovec smo se 23. marca 2018 s prireditvijo Ti si moja sreča zahvalili vsem 

materam, tetam, babicam, sestram, sosedam, skratka, vsem ženskam. Sreča raste iz dneva v dan, iz 

meseca v mesec, iz leta v leto. Ženska požrtvovalnost in ljubezen včasih kar presega človeško 

zmogljivost. Na prireditvi so se prisotni spomnili, da je sreča obojestranska. Prepričani smo, da nas 

bo geslo te prireditve spremljalo skozi vse leto. 

Iztok Roškar 
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Devetošolci na bovlanju 

Februarski športni dan so devetošolci naše šole 

izkoristili s prijetnim druženjem v bovling centru na 

Ptuju.  

Krogle, težke od 3,6 do 8,2 kilograma, so švigale proti 

kegljem po stezi, ki je dolga približno 20 m in široka 

dober meter. Keglji so iz javorovega lesa in so visoki 

38 cm. Vsak tehta 1,8 kg. V trikotnik na koncu steze 

je postavljenih 10 kegljev. 

 

 

 

Davorin Horvat, razrednik 9. e 

Varuhi kot primer dobre prakse 

Skladno z učno-vzgojnim načrtom so devetošolci prevzeli vlogo varuhov. Dela smo se lotili 

sistematično. Skozi igro in kompetenco učenje učenja smo prvošolce postopoma vključili v Šolsko 

skupnost. Vse aktivnosti smo skrbno načrtovali, jih kvalitetno izpeljali ter na koncu  analizirali. Prav 

tako smo redno objavljali dogodke na šolski spletni stran in TV. Ocenjujem, da so devetošolci z 

veseljem sprejeli omenjeno vlogo.  

Med varuhi in prvošolci se je stkala prav posebna vez, ki jo je moč zaznati med odmori, pred in po 

pouku, pri podaljšanem bivanju, na šolskem dvorišču.  

Davorin Horvat, razrednik 9. e 
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Ogled elektrarne s kolesom 

V torek, 22. maja, so se učenci 9. razreda odpravili na ogled elektrarne s kolesom. Prvi izziv nam je 

bil vzpon po cesti na Veliki Okič. Potem pa smo mimogrede prevozili Cirkulane, se peljali mimo Borla 

v Muretince in do končne postaje hidroelektrarne Formin. Ali ste vedeli, da je elektrarna Formin 

druga največja elektrarna na reki Dravi? Še veliko zanimivega smo izvedeli in si tudi ogledali v 

elektrarni. 

Potem pa smo se vračali po drugi poti nazaj. 

Seveda smo se morali ustaviti v Goriščnici in si 

privoščiti sladoled. Da je bilo kolesarjenje bolj 

zanimivo, nas je ujela še ploha. Tako smo vedrili 

malo pred Markovci. Ko je znova posijalo 

sonce, smo se ustavili pri majhni hidroelektrarni 

ob jezu v Markovcih. Nato pa nas je čakal še en 

vzpon in že smo bili nazaj v Leskovcu. Malo smo 

bili utrujeni in bolele so nas zadnjice, a 

ekskurzija s super učenci je bila super. 

Mentorica: Helena Šegula 

 

Na pomoč!  

Vsakoletno evakuacijo, ki jo 

izvajamo v mesecu požarne 

varnosti, smo uspešno realizirali. 

Poškodovanca so gasilci PGD 

Leskovec rešili iz goreče stavbe in ga 

z oživljanjem ohranili pri življenju. 

Otroci so ob uspešni reševalni akciji 

veselo zaploskali. 

 

Hvala, PGD Leskovec! 

Davorin Horvat 
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Zaključek projekta Bralna značka  

Pomen branja je zelo širok, z njim se sporazumevamo, se učimo, dosežemo poklic, ki si ga želimo, s 

pomočjo njega upravljamo elektronske naprave, potrebujemo ga, da razumemo informacije na 

različnih medijih (tisk, splet). Pisna sporočila nas spremljajo vsepovsod (prometni znaki, cene v 

trgovinah, navodila za pripravo hrane, itn.). Nas, bralce, zabava, nasmeje, bogati, ob njem pa se 

lahko tudi zelo prijetno počutimo. 

Na Podružnici Leskovec smo zaključili s 

projektom Bralna značka v šolskem letu 

2017/2018 za učence od 1. e do 5. e razreda. 

Bralno značko so osvojili vsi učenci od 1. e do 

6. e in en učenec iz 7. e, ena učenka iz 8. e in 

šest učencev iz 9. e razreda. Ob tem dosežku 

jim iskreno čestitam. 

Učence, ki so osvojili Bralno značko, je Osnovna šola Videm nagradila z ogledom muzikala 

»Kresniček«. Hvala vam! 

Najprej smo se zbrali v šolski knjižnici, kjer so učenci s pomočjo besedila predstavili pomen branja v 

vsakdanjem življenju. Prejeli pa so tudi priznanja za osvojeno Bralno značko. Nato smo spremenili 

lokacijo, pri čemer smo premik opravili s pomočjo avtobusa, in sicer do šolske telovadnice Osnovne 

šole Videm, kjer smo si ogledali muzikal »Kresniček«. 

Učence od 6. e do 9. e, ki so osvojili Bralno značko, pa je Osnovna šola Videm nagradila z ogledom 

filma »Košarkar naj bo« v Mestnem kinu Ptuj. Hvala vam!  

                                                                                    Aninia Kodrič, knjižničarka 

Zlati klopotko 

Šola kot posebno obliko priznanja podeljuje tudi priznanje Zlati klopotko. Priznanje se podeli učencu 

ali učenki za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo in znatno prispeva k ugledu šole 

v širši skupnosti. Devetošolec Andrej Brusar je tekom šolanja na naši šoli izstopal prav na vseh 

področjih. Ob številnih pohvalah, nesebični pomoči in 

priznanjih na regijskem kakor tudi državnem nivoju, zasluži 

Zlatega klopotka kot najvišje priznanje JVIZ Videm. 

 Iskrene čestitke! 

Davorin Horvat                                                                 
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4 TEKMOVANJA IN NATEČAJI 

Rezultati tekmovanj učencev  v šolskem letu 2017/2018 

Prvo tekmovanje v tem šolskem letu je bilo šolsko tekmovanje iz znanja LOGIKE pod mentorstvom 

učiteljice Zdenke Žvajkar. Udeležilo se ga je 13 učencev od 4. do 9. e  razreda.  Bronasta priznanja   

je osvojilo  6 učencev. Na državno tekmovanje sta se uvrstila Andrej Brusar iz 9. e  in  in Tian Krajnc 

Kramberger. 

Šolskega tekmovanja iz ANGLEŠČINE  so se udeležili 3 učenci. Andrej Brusar in Nika Pernek sta 

osvojila bronasto priznanje in se uvrstila na območno tekmovanje, kjer je Andrej osvojil srebrno 

priznanje pod mentorstvom učiteljice Stanke Veršič. 

Naslednje tekmovanje je bilo tekmovanja iz znanja ZGODOVINE, udeležilo se ga je 5 tekmovalcev 

pod mentorstvom učiteljice Marije Srdinšek. Anja Kozel iz 8. e je osvojila bronasto priznanje in se 

udeležila območnega tekmovanja, kjer je osvojila srebrno priznanje. 

17 učencev od 4. e do 9. e  se je udeležilo tekmovanja iz SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO 

PRIZNANJE. Bronasta priznanja so prejeli  Marsel Jelen iz 4. e, Ruby Frelih iz 5. e, Anej Štrucl iz 7. 

e, Anja Kozel iz 8. e in Andrej Brusar iz 9. e. Anja Kozel in Andrej Brusar sta se uvrstila na območno 

tekmovanje, kjer je Anja prejela SREBRNO PRIZNANJE, njena mentorica je bila učiteljica Damjana 

Hliš.  

Tekmovanja MEHURČKI se je udeležilo 9 učencev 3. e razreda pod mentorstvom učiteljice Janje 

Medvešek in 8 učencev 2. e pod mentorstvom učiteljice Marjane Notersberg. Vsi tekmovalci so prejeli 

priznanja za sodelovanje.  

Šolskega tekmovanja iz znanja MATEMATIKE – Matematični KENGURU se je udeležilo 37 učencev 

od 1. e do 9. e pod mentorstvom učiteljice Zdenke Žvajkar, bronasta Vegova priznanja je prejelo 18 

učencev.   

Šolskega tekmovanja iz BIOLOGIJE za Proteusovo priznanje se je udeležilo 7 učencev pod 

mentorstvom učitelja Davorina Horvata. Andrej Brusar  iz 9. e je prejel bronasto priznanje.  

V projektu Bralna značka  so sodelovali in jo tudi  osvojili  vsi učenci od 1. e do 6. e (48 učencev) 

pod mentorstvom Aninie Kodrič. Za nagrado pa so prejeli priznanja in ogled muzikala Kresniček (od 

1. e do 5. e). Bralno značko je še osvojil en učenec iz 7. e pod mentorstvom učiteljice Mateje Krajnc, 

dva učenca iz 8. e  in šest učencev iz 9. e pod mentorstvom  učiteljice Damjane Hliš. Za nagrado so 

prejeli priznanja in ogled filma Košarkar naj bo, njim pa so se pridružili še učenci 6 e. 
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V  9-letnem projektu  Društva Bralne značke  Slovenije – ZPMS »Zlata bralka, zlati bralec« so sodelovali 

Andrej Brusar, Nina Drevenšek, Timotej Emeršič, Sara Mandelj, Nika Pernek. Društvo jih je obdarilo 

s knjigo Srečka Kosovela z naslovom Barž = kons in s spominskim priznanjem.  

Male Groharjeve kolonije v Škofji Loki so se udeležili Anja Kozel iz 8. e in Andrej Brusar iz 9. e razreda 

in mentor Marko Kunčnik. 

7. Mala likovna kolonija Haloze je bila na Osnovni šoli Videm,  sodelovala pa sta Anja Kozel iz 8. e 

in Andrej Brusar iz 9. e pod mentorstvom učitelja Marka Kunčnika. 

Šolskega tekmovanja iz FIZIKE za Stefanovo priznanje so se  udeležili 3  učenci iz 8. e in 9. e razreda 

pod mentorstvom učiteljice Helene Šegula.  Andrej Brusar iz 9. e razreda je osvojil bronasto Stefanovo 

priznanje. Srebrno priznanje pa je osvojil na regijskem tekmovanju. 

Preglovega tekmovanja iz KEMIJE so se udeležili 3. učenci. Andrej Brusar iz 9. e razreda  je osvojil 

bronasto priznanje in se udeležil tudi državnega tekmovanja.  

Učenci so se udeležili jesenskega krosa na Osnovni šoli Videm. Učenci so se udeležili medobčinskega 

prvenstva v nogometu, kjer so dosegli 4. mesto. 

Vsem učencem in mentorjem čestitamo za dosežene rezultate na tekmovanjih.  

                                     Aninia Kodrič, knjižničarka 

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani 

Vsako leto dajemo vse večji pomen 

čistim zobem. V ta namen je na šoli 

potekalo 35. tekmovanje za čiste 

zobe ob zdravi prehrani. Da pa so bili 

naši zobki res čisti, je k nam redno 

prihajala gospa Brigita, ki nas je 

spodbujala k rednemu čiščenju zob in 

nas hkrati znova poučila, kako 

pomembna je pri tem zdrava 

prehrana. Zato so se učenci našega 

razreda držali pregovora: Eno jabolko 

na dan, prežene karies stran. Zmagali so učenci 3./4. e razreda. Učencem 3./4. e iskreno čestitamo. 

Janja Medvešek, razredničarka 3. /4. e 
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Znani so nagrajenci natečaja Ob dnevu mokrišč 

Vsako leto dajemo dnevu mokrišč vse večji pomen. 

Mokrišča so pomembni biološki prostori, ki ne samo 

vzdržujejo vrstno pestrost, marveč tudi pripomorejo k 

omilitvi poplav, služijo kot rezervoar vode za 

namakanje in drugo.  

V naši neposredni bližini najdemo raznolike življenjske prostore, med drugim je 

veliko mokrišč, zato je prav, da temu dnevu namenimo še posebno pozornost. 

V ta namen smo pripravili natečaj in podlagi kriterijev, ki smo jih oblikovali pri pouku 

izbirnega predmeta raziskovanje organizmov v domači okolici, izbrali absolutnega zmagovalca. 

Naslov za najbolj izviren izdelek smo podelili učencem 5. razreda OŠ Leskovec. 

Jani, Špeli, Urbanu, Korneliji in Aljažu iskreno čestitamo.  

Mentor: Davorin Horvat 

  

 

 

Predstavitev plakata nagrajene skupine 

na taboru učencev od 1. do 4. razreda. 
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5 LIKOVNO USTVARJANJE UČENCEV 

 

 

 

Marsel Jelen, 4. e 

 
Marsel Jelen, 4. e 

 

  

Monika Leskovec, 3. e Anja Kozel, 8. e 
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Aleš Šmigoc, 9. e 

 
Aljoša Širec 6. e 

 

 

 
Andrej Brusar, 9. e 

 

Janez Šmigoc, 7. e 

 

Karin Pernek, 7. e 
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Martin Krajnc, 6. e 

 
Nika Pernek, 9. e 

 

  
 

Špela Franc, 5. e Tian Krajnc Kramberger, 8. e 
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Gabriel Feguš, 4. e                                                                 Neli Bračič, 1. e 

 

 

Manja Šmigoc, 3. e 

 

 

Tilen Jelen, 3. e 
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Anej Štrucl, 7. e 

 

Domen Meško, 5. e 

  

Monika Milkovič, 6. e Ruby Frelih, 6. e 

  

Sara Mandelj, 9. e Jožek Drevenšek, 1. e 
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 Andraž Janežič, 1. e  

 

 

Neža Vidovič, 4. e 

 

 

Nastjan Belšak, 3. e 
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6 KRONIKA V SLIKI IN BESEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi šolski dan, 1. 9. 2017. 

Zlatkov pokal, 14. 9. 2017. 

Kolesarski izpit (oktober, 2017). 

Jesenski kros, 3. 10. 2017. 
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Sprejem prvošolcev, 6. 10. 2017. 

Mesec požarne varnosti, 13. 10. 2018. 

2016. 

Projekt Prometna kača – 

Prvo izvajanje, 2.-13. 10. 

2017. 

Plavalni tečaj, 

 2. 10. 2017. 
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Nagrajeno delo na 

natečaju Ob dnevu 

mokrišč.  

Delo so pripravili: 

Jana, Špela, 

Kornelija in Aljaž. 

Dan slovenske hrane – 

naravoslovni dan, 17. 11. 2017,  
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Veseli december – pravljična čajanka za prvošolce. 

Matematične delavnice, 30. 11. 2017. 

Veseli december – okraševanje jelke. 
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Novoletni koncert JVIZ OŠ Videm, 21. 12. 2017. 

Zaključek Veselega decembra in Dneva samostojnosti in enotnosti, 22. 12. 2017. 
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Prireditev ob kulturnem prazniku, 6. 2. 2018. 

Zimska šola v naravi (februar, 2018). 

Devetošolci na bovlingu – zimski 

športni dan, 21. 2. 2018. 
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Pustno rajanje, 12. 2. 2018. 

Intenzivne pevske vaje, 9. 3. 2018. 
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Prireditev ob materinskem dnevu, 23. 3. 2018. 

Čistilna akcija Očistimo svoj kraj, 14. 4. 2018. 
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Šport in Špas, 18. 5. 2018. 

Tek podnebne solidarnosti, 18. 5. 2018. 
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Taborjenje učencev od 1. do 4. razreda, 10. 5. 2018. 

 

 

Zaključa ekskurzija devetošolcev, 12. 6. 2018. 

Valeta, 8. 6. 2018. 
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