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1 UVODNIK 

 

Ob zaključku šolskega leta 

Šolsko leto se počasi zaključuje in pred vami je nova številka zaključnega glasila »Odmevi naših 

gričev«. V njem boste lahko prebrali, kaj se je na šoli dogajalo skozi leto, predstavijo se tudi 

mladi literati, likovniki in drugi. Na pomembne dogodke pa vas bo spomnila šolska kronika v sliki 

in besedi. 

Lahko povem, da smo  ob zaključku leta ponosni na rezultate, delo in sodelovanje zaposlenih, 

učencev in staršev. Skupaj nam je veliko uspelo. 

Dragi učenci, tudi to šolsko leto je bilo pestro, polno novih doživetij in spoznanj. Skupaj smo 

preživeli veliko lepih trenutkov, ki se jih bomo z veseljem spominjali. Naj bodo počitnice, ki so 

pred nami, lepe in doživete ter naj po haloških gričih odmeva prešeren smeh otrok.  Imejte se 

lepo! 

Devetošolcem, ki zapuščate leskovško šolo, želim vse dobro v novem okolju. Odnesite s seboj 

izkušnje, znanje za življenje in lepe spomine. Srečno! 

Hvala sodelavcem za dobro opravljeno delo in staršem za sodelovanje. 

Marjana Srdinšek, vodja šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generacija 2010–2019  
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2 UČENCI SO ZAPISALI 

 

Druženje s prvošolčki 

Na začetku šolskega leta smo osmi in deveti razred postali varuhi prvošolcem. V tednu otroka so 

prvošolci bili sprejeti v Šolsko skupnost, zato smo jim pripravili program. Hitro se je bližal veseli 

december, v katerem smo vsak ponedeljek zjutraj učenci devetega in osmega razreda brali pravljice 

prvošolčkom in se že ob rani uri pripravljali na prireditev ob zaključku veselega decembra. Skupaj 

smo se družili in zabavali. Tudi pri pripravi pripomočkov za pust smo jim priskočili na pomoč, ki jo 

z veseljem sprejmejo.  In že se je  bližala prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu, zato smo 

skupaj izdelovali darilca za mamice in se hkrati učili peti Jaz imam pa goslice in Jaz pa grem na zeleno 

travco. Nastop je uspešno uspel in dobili smo zasluženi aplavz. Z njimi nam je bilo zelo prijetno,  saj 

so nas sprejeli, imeli zelo radi,  zato se nam bo zelo težko posloviti od njih.     

                                                                Karin Pernek, 8. e  

  

  

   Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, 4. 10. 2018             Veseli december, 21. 12. 2018 

 

Proslava ob materinskem dnevu, 22. 3. 2019 
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Gospodinjski krožek 

Pri gospodinjskem krožku mi je bilo zelo všeč. Pekli smo jabolčno rulado in zavitek ter praznično 

pecivo. Jabolčna rulada  je bila tako dobra, da so jo vsi hvalili. Sodelovali smo tudi pri izdelavi 

mladega sira, ki nam jo je prikazala ga. Ida Vindiš. Ob pustnem času smo spekli veliko mišk, okrog 

100. Velikonočne ptičke smo pekli za velikonočno razstavo. Letos smo veliko časa namenili urejanju 

cvetličnih in zeliščnih gred. Naš park smo polepšali z visokimi gredami, v katere smo posadili zelišča 

in jagode.  Pri gospodinjskem krožku smo se imeli res lepo, se zabavali in med sabo še tesneje povezali 

ter sklenili  trdnejša prijateljstva. 

 Teo Jelen, 3. e 

 

 

 

 

 

 

 

Pri gospodinjskem krožku smo zelo uživali. 

Dan slovenske hrane na naši šoli 

V petek, 16. 11. 2018, je bil naravoslovni dan. Tema dneva je bila jabolko. Na začetku smo imeli 

tradicionalni slovenski zajtrk. Razdelili smo se 

po razredih in pisali na z lista oblikovano 

jabolko vse, kar že vemo o jabolku. Imeli smo 

tudi delavnice, ki so bile zelo zanimive. 

Najboljša mi je bila laboratorijska, kjer smo 

delali eksperimente (merili temperaturo 

jabolka, dokazovali ogljik v jabolku, pod lupo 

opazovali jabolčna semena in odkrivali skrivno 

pisavo). Zabavno je bilo tudi v kuhinji, saj smo 

pekli jabolčni zavitek. Všeč mi je bil rekreacijski odmor, kjer smo plesali in ob diatonični harmoniki 

zapeli pesem Čebelar. Na koncu dneva nas je v zgornji avli pričakala razstava različnih jabolk ter 

jabolčnih pijač in sladic, ki smo jih sami spekli. S tem se je končal naš naravoslovni dan. 

Urban Milkovič, 6. e 
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Sodobno kmetijstvo na šoli Leskovec 

Bil je torek, prvi terenski dan na kmetiji Vindiš Belšak. Gostiteljica, ga Ida, nas je sprejela odprtih rok.  

Ko smo se videli, smo se vljudno pozdravili in se predstavili drug drugemu. Gospa Ida nam je začela 

predstavljati kmetijo. Najprej smo odšli h konjem, ki se jim je koža prav lepo svetila. Nato smo odšli 

h kravam, čigar mleko je ena najpomembnejših surovin za prodajo. Pokazala nam je tudi veliko 

različnih strojev, ki so bili za različna dela. Videli smo ogromno molzišče z avtomatiziranim 

delovanjem. Bili smo navdušeni. Po ogledu mehanizacije smo šli pogledat krmo. Te je bilo veliko, saj 

je na kmetiji ogromno živali. Nato smo bili povabljeni v hišo na pogostitev z jogurti in sokom. Čeprav 

se nam je že mudilo, smo ostali malo dlje, kot smo načrtovali. Potem pa smo se na hitro poslovili in 

šli nazaj v šolo. Zelo sem vesel, da si imam možnost vse to pogledati na lastne oči, saj si tako tudi 

veliko več zapomnim. 

TA, 8. e 

V okviru izbirnega predmeta sodobno kmetijstvo smo v 

pomladanskem času obrezovali drevje v šolskem sadovnjaku v 

Leskovcu. Pravilnega obrezovanja drevja nas je naučil gospod 

Voglar. Namen terenskega dne je bil naučiti se pravilnega 

obrezovanja sadnega drevja. Najprej nam je gospod Voglar 

pokazal pravilno obrezovanje ter orodja, ki jih uporablja pri 

delu. Nato pa smo poskusili obrezovati še sami. Naučil nas je, da 

obrezujemo le veje, ki rastejo vodoravno ter navzdol, veje, ki so 

previsoko in mečejo senco na veje pod njo. Povedal je tudi, da 

moramo poskrbeti, da drevo raste navpično in ne poševno. 

Pretežka krošnja lahko izpuli drevo iz zemlje. Naslednji teden 

smo si pri uri sodobnega kmetijstva ogledali video, ki je govoril 

o pravilnemu obrezovanju drevja ter o tem, kako moramo 

skrbeti za drevo, da ima lep in velik pridelek. Vsi učenci 

sodobnega kmetijstva smo zelo veseli, da smo se lahko srečali z 

obrezovanjem sadnega drevja, saj smo se s tem veliko naučili.  

Aleks Trafela, 8. e 

Pri uri sodobnega kmetijstva smo se odpravili na teren z namenom, da bi izvedeli nekaj o vzorčenju 

prsti. V okviru pouka smo se seveda o tem prej pozanimali in po obisku v dnevnik napisali poročila. 

Z učiteljem Davorinom in gospo Ido Belšak smo se odpravili na njivo, kjer je bilo potrebno vzeti 

vzorce prsti za analizo hranilnih snovi v zemlji. Za vzorčenje prsti smo uporabljali pedološko sondo. 
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Bilo je veliko dela, saj smo tam bili skoraj dve uri in povzorčili komaj eno 

četrtino območja. Vzorce smo jemali tako, da smo sondo zapičili v zemljo 

za približno pol metra in vzorec zemlje, ki je ostal na sredini sonde, shranili 

v vedro. Bilo je zanimivo. Nekaj novega.  

Anej Štrucl, 8. e 

 

Zahvaljujemo se družini Belšak Vindiš za pripravljenost ter ves trud pri 

posredovanju aplikativnega znanja našim učencem.   

 

Mentor: Davorin Horvat 

 

Moji vtisi s taborjenja 

Nad idejo, da imamo v šoli taborjenje, sem bil zelo navdušen. Všeč mi je bilo, da smo šli zvečer v 

šolo. Tam sem lahko prespal s sošolci. Učiteljice so nas zelo zabavale. Zjutraj smo vsi pričakovali svoje 

starše. Zabavno je bilo igrati družabne igre.  

Jan Gabrovec, 2. e 

Končno je prišel ta petek, ko smo prespali v šoli. Zelo smo se zabavali. Najprej smo sestavljali in lepili 

ogledala z okvirjem. Nato smo plesali in peli ter risali na kamne. Po večerji smo šli v telovadnico. 

Zvečer smo se odpravili spat. Ob vsem sem se zabaval.  

Leo Stopajnik, 2. e 

Moji vtisi s taborjenja so lepi. Imeli smo delavnice. Izdelovali smo ogledalo, risali na kamne, plesali 

in peli.  

Neli Bračič, 2. e 

V petek je bilo super. Najboljše so mi bile delavnice. Ko je bilo delavnic konec, bi šli na pohod, ampak 

je deževalo. Odpravili smo se v telovadnico, zraven pa vzeli svetilke.  

Jure Vidovič, 2. e 

Imeli smo različne delavnice.  V eni delavnici smo plesali,  v drugi smo izdelovali ogledala, v eni smo 

se učili pesem. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo barvali kamne. 

Samanta Pernek, 2. e 
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PRIŠLA JE POMLAD 

Prišla je pomlad 

in sonček z njo zlat, 

prinesla je cvetlice 

in z juga ptice, 

prinesla zelenje 

in pisano cvetenje, 

prinesla veselje, 

ljubezen in smeh 

ter velike iskrice v očeh. 

 

Leo Stopajnik, 2. e 

 

 

PESEM O POMLADI 

 

Ob potoku zvončki so 

zazvonili, na travnikih 

trobentice zbudili. 

 

Ptički hladne kraje so zapustili 

in se k nam preselili. 

 

Sonček zjutraj me zbudi, 

ptiček lepo žvrgoli. 

Veter nežno šepeta, 

šola kliče tralala. 

 

Travniki pozelenijo, 

rožice nam zacvetijo. 

Zunaj delo se začne, 

v roke vzamem grabljice. 

                                                                                     

Jan Gabrovec, 2. e 

 

 

 

 

              

 

             Jan Gabrovec, 2. e 

 

 

DOMIŠLJIJA 

 

V prelepem parku 

šola stoji, a kar naenkrat 

poleti! 

 

Tja v nebo, med oblake 

in višje v vesolje. 

Zvezde se ji smejijo 

saj take rakete še videle niso. 

Zaprle so oči in štele do tri. 

 

Štele so, štele in štele 

in do tri  preštele, 

nato odprle so oči 

in videle,  

da šola še vedno  leti. 

V strahu so se objele in 

odletele. 

  

Klara Kolednik, 3. e 
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Čudežno drevo 

Nekoč je za devetimi gorami in devetimi vodami sredi pšeničnega polja rastlo drevo. To drevo je 

imelo čudežne, zvončaste liste, s katerimi  je varovalo polje pred točo in pozebo. Nekega dne je 

prišla k drevesu sraka. Povedala mu je, da je polje kupil bogat kmet  in želi drevo posekati. Sraka je  

drevesu  dala zlat obesek z lepimi smaragdi, ki naj bi ga  varoval pred kmetovo sekiro. Dala ga je na 

najbolj skrito vejo. Res je k drevesu  prišel kmet in ga hotel posekati, a ni mu uspelo. Toda še tisti 

dan je prišel mimo drevesa deček, ki je opazil obesek in ga vzel s seboj domov. Drugi dan se je kmet 

vrnil in posekal drevo. Od takrat tisto polje vedno pozebe ali ga  potolče toča. 

                                                                 Marsel Jelen, 5. e 

 

Svet ni tovarna za izpolnjevanje želja 

S tem naslovom se strinjam, saj vse želje niso uresničljive, zato mislim, da je treba postavljati realne 

želje, ki so izvedljive in so »s tega sveta«. V odlomku iz knjige Greenovega romana Krive so zvezde 

se zaljubljenca Hazel in Augustus potepata po Nizozemski ter se napotita v hišo Ane Frank, kjer sta 

se pogovarjala o njej in dogodkih v drugi svetovni vojni. Mislim, da si lika v zgodbi želita spremeniti 

nekatere pretekle dogodke v njunih mladih, radostnih življenjih, vendar časa ne moremo prevrteti 

nazaj, da bi spremenili vsaj eno stvar, ki se nam je pripetila in nas v na nek način obremenila. Mislim, 

da mladostniki dandanes jemljejo življenje z levo roko in da preveč negativno gledajo na majhne 

trenutke, ki gradijo njihovo življenje in so preveč trdosrčni do sebe, saj hočejo, da je vse po njihovo 

in če ne – so nesrečni, obtožujoči do njihovih življenjskih odločitev. Če priznam, sem sedaj pred 

velikim življenjskim vprašanjem, ki vpliva na mojo bodočo službo, status, na vse, kar bom v življenju 

počela in postala. Strah me je, da bom naredila napako, saj nočem uničiti nekaj tako lepega, vendar 

strašljivega. Vsakega najstnika je strah napak, vendar napake so naše gonilo k uspehu. Dialogi, 

pripovedovanje, orisi (subjektivni opisi) naredijo zgodbo »barvito«. Prebrani odlomek me je prevzel, 

saj govori o strašljivih dogodkih v drugi svetovni vojni, ki so jih pretrpeli ljudje zaradi pohlepa in 

sebičnega ravnanja nekaterih voditeljev. Navsezadnje me je vsebina odlomka pritegnila k branju te 

knjige.  

Anja Kozel, 9. e 
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KONEC ŠOLE 

Konec šole je, 

vsi veselimo se. 

Komaj čakamo, 

da v morje skočimo. 

 

Torbo pospravimo tako, 

da v kot jo vržemo. 

Septembra pa na žalost, 

na rame nazaj obesimo. 

 

Celo poletje sladoled jedli smo, 

naslednji verz pa bolj žalosten bo. 

Adijo sladoled, ker 

v šolo je treba spet. 

 

                           Učenci 6. e 

 

 

 

V HALOZAH SMO MI DOMA   

 

Haloze lep so kraj, 

tu otroci doživljamo raj -  direndaj. 

Tukaj  vinska trta  je doma,  

ki  nam dosti dela da. 

Tu prav radi vsi živimo,   

s svojimi prijatelji se življenja veselimo. 

 

V Halozah smo mi doma, 

zato jih bomo spoštovali, 

zato  jih bomo negovali 

in za vedno tu ostali. 

 

Čez deset let  v Halozah bo še bolj lepo,  

kmetje bodo delali, nikomur se podrejali,  

mi bomo pomagali saditi in kositi. 

Za naravo bomo vsi skrbeli, 

svež zrak in čiste gozdove povsod imeli. 

 

V Halozah smo mi doma. 

zato jih bomo spoštovali, 

zato  jih bomo negovali 

in za vedno tu ostali. 

 

Otroci po pločnikih v šolo bodo hodili 

in se tako kot sedaj, pridno učili. 

Lepe ceste in vodovod bo povsod, 

Haložan res  pravi bo gospod. 

 

V Halozah smo mi doma. 

zato jih bomo spoštovali, 

zato  jih bomo negovali 

in za vedno tukaj ostali. 

 

Haloze so lepe,  

Haloze bodo še  lepše, 

Haloze bodo najlepše! 

 

Čez deset let v Halozah še lepše bo živeti. 

 

Učenci 3. e 
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3 DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

 

Poletne zabavne igre  

Na OŠ Videm smo počitnice zaključili aktivno in v športnem duhu, saj so na igrišču športnega parka 

Videm potekale 4. Poletne zabavne igre. Zbralo se je skoraj 200 otrok iz šol Videm, seveda s 

podružnicama Sela in Leskovec, Majšperk, Podlehnik, Žetale ter hrvaških šol Lepoglava in Bednja. 

V treh dneh so se učenci na desetih različnih postajah preizkusili v gimnastiki, golfu, nogometu na 

milnici, metanju frizbija, plezanju in različnih zabavnih igrah ter pobližje spoznali gasilsko opremo. 

Odpravili smo se tudi v Moravske Toplice, kjer množici navdušenih otrok ni bilo ponujeno le 

plavanje, temveč tudi ples in zabavne igre v vodi ter na suhem. Nekateri pa so pod budnimi očesi in 

s spodbudo plavalnih učiteljev naredili svoje prve samostojne plavalne zamahe. 

Tudi letos so otroke razveselili in s svojim obiskom počastili različni znani športniki. Tokrat so nas 

obiskali vsem dobro poznan vrhunski smučar prostega sloga Filip Flisar, Marcos Tavares, legenda 

kluba NK Maribor, ter člani mladinske rokometne reprezentance, ki je julija osvojila naslov 

evropskega prvaka, Tilen Kosi, Dominik Ozmec in Tinček Hebar. Vsi so se strinjali, da je za uspeh 

potrebno biti vztrajen, trdo delati, predvsem pa je potrebno imeti rad, kar počneš. Zaključek iger so 

dodatno popestrili člani Aerokluba Ptuj, ki so se iz zraka spustili med otroke. Projekt sta vodila učitelja 

videmske šole Gorazd Černila in Beno Repič,  pomagali smo vaditelji videmske šole. Da je bila 

prireditev izvedena na tako visoki ravni, so pripomogla tudi različna društva – Prostovoljno gasilsko 

društvo Videm, Športno društvo Studenci, podjetje Kreal, ptujski klub Ultimate frizbi (Ptujska legija), 

šola golfa za mlade Gita golf, Aeroklub Ptuj, Brezmejna dimenzija ter Plavalna akademija Kurent.  

Damjana Hliš 

Prvi šolski dan v šolskem letu 2018/2019 

SPOŠTOVANJE – ODGOVORNOST 

Pomen teh dveh besed smo prikazali v kulturnem programu prvega šolskega dne v šolskem letu 

2018/2019. Slovesnost smo pričeli s šolsko himno, ki jo je zapela Monika Milkovič. Prireditev je 

popestril Domen Meško z igranjem na harmoniko. Nato sta Anja Kozel in Karin Pernek nagovorili 

vse prisotne na prireditvi in učencem zaželele prijeten začetek šolskega leta, ki naj bo uspešno, z 

veliko želje po znanju,  da bi razvili čim več ljubezni do učenja in do dela, da bi bilo tudi zabavno, 

navdihujoče, polno pomoči, smeha, plesa, glasbe, športa in prijetnih trenutkov tudi znotraj naše šole. 

Spodbujali pa bomo raziskovanje in radovednost. Zelo pomembno je, da kot skupina delujemo 
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enotno, se imamo radi, da se spoštujemo, da imamo lep odnos do sošolcev, da spoštujemo vse učence 

in zaposlene na šoli, da spoštujemo tudi našo stavbo … 

Poslanstvo znotraj   šole pa je učenje oziroma izobraževanje, ki je prepleteno z vzgojo oziroma 

vzgajanjem in s primerno kvalitetno medsebojno komunikacijo. Nato sta prvošolčke in vse ostale 

učence seznanili, da ima naša šola svoj sistem dela in svoje vrednote in da jih je potrebno spoštovati. 

Za vse veljajo enaka pravila. Vsi pa delamo napake, čemur se ne da izogniti, vendar mora vsak učenec 

vedeti, da je odgovoren za svoje napake in za svoja dejanja. 

Vsak otrok oziroma učenec prinese od doma v šolo drugačne vzorce obnašanja in vrednote. Učenci 

ob vstopu v šolo imajo že prirojene, naučene, posnemane ali izoblikovane vrednote obnašanja in 

ravnanja, ki so lahko v skladu ali pa tudi ne s Pravili šolskega reda v Osnovni šoli Videm in s Pravili 

obnašanja in ravnanja Osnovne šole Videm – Podružnice Leskovec. 

Ana in Špela Franc sta v igri prikazale spoštovanje dogovora med starši in njimi – otroki pri spanju in 

zajtrku. V zadnjem delu prireditve je poštar Domen Meško prinesel darilo s Pravili obnašanja in 

ravnanja, ki so jih učenci predstavili in obljubili, da jih bodo upoštevali.  

Sledil je nagovor vodje 

Podružnice Leskovec, ge. 

Marije Srdinšek, in sprejem 

prvošolčkov v 1. e razred. 

Kulturno prireditev smo 

pripravili zgoraj našteti 

učenci, profesor Davorin 

Horvat, hišnik Janko Merc 

in moja malenkost. Učenci, 

hvala za sodelovanje. 

 

 

Vsem učencem in zaposlenim želim uspešno šolsko leto.                                                                                                                               

Aninia Kodrič 
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Zlatkov memorialni nogometni turnir 

V četrtek, 20. 9. 2018, smo imeli prvi športni dan v tem šolskem letu. 

Zlatkov pokal je memorialni nogometni turnir, ki je posvečen bivšemu učencu šole – Zlatku Kosu.  Bil 

je zelo dober nogometaš, član šolske nogometne ekipe.  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 

memorialni 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 in Gorazda. 

Dan smo začeli s kulturnim programom pred šolo. Na harmoniko je zaigral Domen Meško. Po 

uvodnem pozdravu ravnatelja in vodje šole je učenka Karin Pernek predstavila 10 zlatih pravil FAIR 

PLAYA. Delegacija od 1. do 5. razreda je na grobove odnesla sveče. 

S svojim obiskom nas je počastil tudi Matic Vrbanec, ki je zbrane lepo pozdravil in namenil nekaj 

vzpodbudnih besed tudi tekmovalcem. Matic je bil učenec leskovške šole, danes pa je uspešen 

športnik. Učencem šole je podaril reprezentančni dres, ki bo odslej krasil vitrino s pokali. 

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

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

nekateri ravnatelji gostujočih ekip. 

Ob koncu turnirja sva vodja šole Leskovec, Marjana Srdinšek, in ravnatelj, mag. Robert Murko, 

nastopajočim ekipam podelila priznanja za sodelovanje in simbol šole – Klopotka. 

Preživeli smo lep sončen dan v prijetnem druženju in navijaškem vzdušju. 

Marjana Srdinšek 

 

Ko se nogometaši okoliških šol srečajo v Leskovcu. 
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Izdelovali smo domači sir 

15. januarja 2019 so se učenci izbirnega predmeta sodobno kmetijstvo, interesne dejavnosti 

gospodinjstvo ter predmeta naravoslovje 7 urili v izdelavi mladega sira. V obliki 2-dnevne delavnice 

nam je postopek izdelave predstavila ga. Ida 

Belšak, pri kateri učenci izbirnega predmeta 

opravljajo tudi praktično usposabljanje. 

Mladi sir smo pustili čez noč v jedilnici in 

naslednji dan spremljali potek zoritve. 

Veselimo smo se, saj smo vedeli, da ga bomo 

lahko drugi dan poskusili in ponudili tudi 

drugim učencem. 

Hvala ge. Idi Belšak za podporo in pomoč pri izvedbi praktičnega dela. 

Davorin Horvat 

Naravoslovni dan 

V torek, 27. 11. 2018, je na matični šoli Videm in na podružnicah Leskovec ter Sela potekal 

naravoslovni dan na temo Metode raziskovanja v tujem jeziku − angleščini. Poudarek je bil na 

metodah funkcionalne rabe tujega jezika. 

Učenci od 1. do 9. razreda so 

razvijali razumevanje in 

sporazumevanje v tujem 

jeziku.  Raziskovali so različna 

področja kulture angleško 

govorečih držav, razvijali toleranco 

do drugih kultur, razvijali 

medgeneracijsko učenje ter vključili 

gibanje kot zdrav način življenja. 

Vse delavnice so potekale tako, da so vključevale veliko mero ustvarjalnosti. Nekateri učenci 9. 

razredov so bili asistenti učiteljev in tako prenašali svoje znanje angleščine na mlajše generacije. 

Za  zaključek in evalvacijo opravljenega dne so  vsi razredi nastopali in zelo uspešno predstavili 

usvojeno znanje in  sposobnosti.  

Tim učiteljic angleščine 
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»Tam, kjer rože cveto« 

V petek, 22. 3. 2019, smo učenci, delavci šole in KS Leskovec pripravili prireditev ob dnevu žena in 

materinskem dnevu, ki je potekala 

v telovadnici šole Leskovec. 

Program so prepletale lepe misli, 

glasba, ples in petje – vse z enim 

samim namenom, sporočiti našim 

dragim mamam, babicam,                   

tetam …, da jih imamo radi. 

Učenci dramskega krožka smo na 

prireditvi poskrbeli za »rdečo nit« 

kulturnega programa, na sprejemu prvošolcev pa smo odigrali igrico O levčku, ki ni hotel v šolo. 

Ksenija Širovnik 

Sprehod skozi plese in običaje našega kraja 

V soboto, 29. 9. 2018, smo v Zavodu OŠ Videm obeležili leto kulturne dediščine. Tako smo tudi na 

šoli Leskovec ta dan posvetili bogatemu ljudskemu izročilu. V telovadnici smo se zbrali ob 8.50. 

Prvi dve uri so bili z nami člani Folklorne skupine Pobrežje, ki nam je predstavila štajersko pražnje 

ljudsko oblačilo, imeli smo delavnico z učenjem igranja na glavnik, naučili so nas nekaj plesov, igrali 

smo se klobučkanje … Hvala plesalcem in njihovemu strokovnemu vodji, g. Miranu Drevenšku. 

Nato smo po razredih bili vključeni v pet delavnic. 1., 8. in 9. razredi so spoznavali stare predmete, 

ki so jih risali in opisovali. Navdih so dobili na razstavi, ki jo je pripravila učiteljica Marjana 

Notersberg. G. Anton Roškar nam je pomagal pri razlagi opisa in uporabe teh predmetov, ki nam jih 

je že kar nekaj let nazaj podaril g. Zavec. Ko je bil na delu 2. razred, je po šoli zadišalo, saj so 

drugošolci z go. Ido Vindiš Belšak spekli pravo haloško gobanco. V tretjem razredu so spoznali 

vezenje. Ga. Lenka Krajnc je učencem predstavila postopek, tehniko in nekaj njenega dela. Četrto- in 

petošolci so z ljudskimi pevkami iz Leskovca spoznali ljudsko pesem. Pod mentorstvom pevk in 

njihove vodje, ge. Danice Medved, so se naučili pesem Jaz pa v gorico grem. Šestošolcem je g. Janko 

Kozel predstavil haloško trgatev, učenci so v delavnici spoznali ta običaj in napisali kratko 

dramatizacijo. V okviru pouka slovenščine so osmošolci pripravili intervjuje za vse goste, kar je sledilo 

po delavnicah, ko smo se zbrali v zgornji avli in imeli predstavitve po dejavnostih. Na koncu se je 

vodja šole, ga. Marjana Srdinšek, zahvalila vsem gostom. Vse udeležence dneva smo povabili na 
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ogled razstave starih predmetov, izdelkov ge. Lenke Krajnc in na degustacijo gobance. Prijeten in 

bogat dan smo tako zaključili v sproščenem in kulinarično obarvanem vzdušju. 

Marjana Notersberg in Mateja Krajnc  

 

 

Mala groharjeva kolonija Škofja Loka 2018 

V petek, 28. 9. 2018, smo bili 

priča likovno-ustvarjalnemu 

vzdušju osnovnošolskih otrok, ki 

so ustvarjali na ulicah Škofje 

Loke. Mladi ustvarjalci so vsak 

na svoj način v risbi ali sliki 

upodabljali zanimiv pogled na 

ulico ali detajl starega mestnega 

jedra. 

Na ulicah Škofje Loke so zavzeto 

ustvarjale tudi učenke Osnovne 

šole Videm in podružnične šole 

Leskovec: Nina Korošec, Gaja Železnik, Anja Kozel iz devetega razreda, Miša Mulec iz osmega razreda 

in Kornelija Jelen iz šestega razreda. Rezultat vloženega truda naših mladih ustvarjalk so odlična 

likovna dela. Te si lahko ogledate na naši spletni strani.  

Mentor: Marko Kunčnik 
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Prireditev ob zaključku veselega decembra in dnevu samostojnosti in enotnosti 

Pravijo, da lepe in dobre stvari pridejo 

zmeraj na koncu. Pa še kako to drži. 

Tudi naš zaključek leta je bil takšen. 

Leto smo zaključili s prireditvijo v 

petek, 21. 12. 2018, ki je bila plesno 

in  glasbeno obarvana. Na začetku 

prireditve so učenci zapeli slovensko 

himno, nato so sledile pesmi in reki o 

domovini. Da pa je december res 

veseli december, so otroci vrtca in 

učenci veliko peli, rapali, plesali. Saj to je vendar smisel veselja. Obiskal  nas je tudi dober mož, 

Božiček. Prinesel nam je darila, nas kaj povprašal in zaželel vso srečo v letu, ki prihaja.    

 

Janja Gjurasek 

Intenzivne vaje otroškega pevskega zbora 

V petek in soboto (8. in 9. 3. 

2019) smo z otroškim pevskim 

zborom, kjer pojejo pevci 

matične šole    

in podružnične (Leskovec), 

izvedli intenzivne vaje. Dneva 

sta minila v delovnem vzdušju, 

saj so učenci 

bili pripravljeni na delo, 

ustvarjalni, predvsem pa s pravo pevsko energijo in voljo do petja. Povezali smo se kot skupina, saj 

je takšen način preživljanja prostega časa priložnost za krepitev medsebojnih odnosov, vrednot in 

samostojnosti. Učitelja Peter in Davorin sta pomagala, da je delo potekalo brezhibno. Ponosni smo, 

da imamo šolski zbor, kjer je motivacija za petje na tako visokem nivoju, ter učitelje in starše, ki pevce 

na njihovi poti vzpodbujajo in jim stojijo ob strani.   

Mateja Krajnc 
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Prešerno s klopotkom 

V sredo, 6. 12. 2019, smo v telovadnici podružnične šole Leskovec učenci šole Videm-Leskovec 

pripravili koncert, na katerem so poleg 

učencev šole nastopili tudi otroci vrtca 

Leskovec z mentorico Zdenko Čeh, ter 

Ženska vokalna skupina iz Leskovca pod 

vodstvom zborovodje Srečka Zavca. 

Prireditev smo otvorili s himno. Nato pa 

se prepustili petju in besedi. Oblikovalci 

veznega teksta so bili člani izbirnega 

predmeta Vzgoja za medije, ki so nas pod 

mentorstvom učiteljice Aleksandre 

Kukovič popeljali skozi dogajanje v kraju. Nanizali so nam tudi nekaj novic iz življenja našega 

največjega pesnika. Sicer pa so se predstavili zbori naših šol, za vrtcem so na oder stopili člani Cici 

zbora Leskovec z zborovodkinjo Janjo Medvešek, nato otroški pevski zbor Videm-Leskovec in z 

zborovodjem Dejanom Štuhcem še mladinski pevski zbor Videm-Leskovec.  

Prireditev smo zaključili z recitatorkami pod mentorstvom učiteljice Špele Brumec. 

G. ravnatelj, mag. Robert Murko, je spregovoril o pomembnost maternega jezika, slovenstva, 

tradicije, dediščine ter nas vzpodbudil, da bi stremeli k temu, da nas zanima, kaj smo dobrega naredili, 

kje smo bili odlični, kaj je uspelo sošolcu, prijatelju, sosedu … da se dvignemo nad črto in se 

izogibamo ogovarjanju ter obsojanju. 

Omenil je tudi Cankarjevo leto in 

pomen kulturnega udejstvovanja. 

Pozdravila pa sta nas tudi vodja 

podružnične šole Leskovec, ga. 

Marjana Srdinšek, in župan, g. Branko 

Marinič, ki se je s svojimi besedami 

med drugim zahvali za delo, ki ga 

opravimo na področju kulture. 

Z obeležitvijo slovenskega kulturnega 

praznika smo naredili korak k ozaveščanju pomena kulture, lepega obnašanja, strpnosti in zavedanja 

slovenščine. 

Mateja Krajnc 
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»Drobne misli srečo tkejo«  

V četrtek, 13. 12. 2018, smo v telovadnici šole Videm že tradicionalno poskrbeli, da nas obišče 

praznično vzdušje v teh posebnih dneh v letu. Pripravili smo novoletni koncert, na katerem so 

sodelovali mladinski pevski zbor (Dejan Štuhec), otroški pevski zbor Sela (Maja Belčič Kralj), vrteški 

pevski zbor (Vida Rižner in Urška Tikvič), cici zbor iz Vidma (Mateja Krajnc) in iz Leskovca (Janja 

Medvešek), plesni krožek (Mateja Gabrovec), igralci iz 3. a, ki so prireditev povezovali (Biserka Selak), 

ter otroški pevski zbor Videm-Leskovec (Mateja Krajnc). Tako ali drugače so koncert s svojim 

prispevkom obogatili učitelji: Manja Vinko, Peter Purg, Marko Kunčnik, Davorin Horvat, Andrej 

Premužič, Fanika Novak ter pianist Tom Hajšek. Prireditev je imela sporočilno vrednost v rdečem 

paketu, ki so si ga podajali nastopajoči, na 

koncu so ga predali ravnatelju, mag. 

Robertu Murku. Drug drugemu so poklonili 

srečo, spoštovanje, prijetne misli … G. 

ravnatelj nas je spomnil, da je sreča tudi v 

tem, da naredimo kaj dobrega, ne da 

karkoli pričakujemo v zameno. 

 Mateja Krajnc 

Kuharčki v leskovški povorki 

Tudi učenci in učitelji šole Leskovec si želimo, da se zima čimprej poslovi. Zato imamo več razlogov: 

malo smo jezni nanjo, ker nas je 

premalo razvajala s snegom, na 

drugi strani pa nam je natresla 

precej virusov in bolezni. 

Zato smo se odločili, da  kuharčki 

spečemo  prav posebne 

protibolezenske palačinke. In da 

boste tudi vi zdravi, vam 

zaupamo  recept zanje: 

V lonec vlijemo liter dobre volje, 

dodamo 7 nasmehov in dva objema. Dobro premešamo, spečemo jih skupaj z ljubljeno osebo in 

pojemo eno palačinko pred in eno po vsakodnevnem  sprehodu  v naravo. 

Ksenija Širovnik 
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V aprilu še posebej ustvarjalni 

Učenci 1. in 2. VIO šole Leskovec so bili v mesecu aprilu še posebej ustvarjalni, saj so s svojimi izdelki 

sodelovali na kar treh razstavah; na razstavi Naš vsakdanji kruh na Vidmu, na že tradicionalni 

velikonočni razstavi na Ptuju in na razstavi pisanic in velikonočnih dobrot v Leskovcu. 

         Marjana Notersberg 

 

Z razstave Naš vsakdanji kruh na Vidmu.  

Šport in špas 

Medgeneracijsko druženje, ki smo ga izpeljali v soboto, 11. 5. 2019, v okviru  projekta Šport in špas, 

je odlično uspelo, saj se je našim učencem pridružilo veliko družinskih članov in prijateljev, ki so 

dopoldanski čas namenili gibanju in zdravemu  načinu življenja. 

Po kratkem kulturnem 

programu smo se odpravili na 

pohod v Trdobojce, kjer smo 

uživali ob čudovitem razgledu 

na naš Leskovec. Sledila je 

malica v šolskem parku 

in  športne igre na igrišču, ki 

so prav tako prinesle veliko 

smeha in zabave. 

Ksenija Širovnik 
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Taborjenje od 1. do 3. razreda 

Sonce, veter, dež, mavrica, ples, petje, risanje, izdelovanje vitraža, druženje. Smo kaj 

izpustili? Verjetno smo. Ampak … ali si lahko vse to predstavljate? Mi si, saj smo vse to 

doživeli. V petek, 10. maja 2019. Dobili smo se ob 17.00 uri v šoli Leskovec. Taborjenje. 

Naše vodilo – umetnost. Učenci od prvega do tretjega razreda in učiteljice Jana, Špela, 

Marjana. Obiskala nas je gospa Evelina. Predstavila nam je svoje delo in svoje izkušnje in 

ustvarjalnost delila z nami. Učenci so si lahko izdelali vsak svoj vitraž in bili ob tem 

ustvarjalni. Vemo, da nas umetnost spremlja vsak dan, na vsakem koraku. Zato smo se 

odločile, da bo umetnost naš moto tudi ta dan. Ali mislite, da je potrebno govoriti o tem, 

kaj vse smo počeli? Ne. Poglejte si fotografije in presodite, ali nam je bilo lepo, če smo 

ustvarjali in bili ustvarjalni. 

 Janja Gjurasek 

 

Mali umetniki na taboru.  
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8. Mala likovna kolonija 

V petek, 24. maja, je v Zgornjem Leskovcu potekala že 8. Mala likovna kolonija Haloze. V prelepem 

sončnem vremenu je v haloški idili likovno ustvarjalo 17 učencev iz povabljenih osnovnih šol. Letošnje 

likovne kolonije so se ob matični OŠ Videm in podružnici Leskovec udeležile še OŠ Cirkulane-Zavrč, 

OŠ Destrnik, OŠ Kidričevo, OŠ Markovci, OŠ Mladika in OŠ Olge Meglič. Na začetku smo 

prisostvovali odličnemu kulturnemu programu, ki so ga pod vodstvom učitelja Davorina Horvata 

pripravili učenci šestega razreda iz podružnične šole Leskovec, ter nagovorom župana občine Videm, 

gospoda Branka Mariniča, pomočnice ravnatelja OŠ Videm, gospe Fanike Novak, in mentorja Male 

likovne kolonije, Marka Kunčnika. 

Učenci so tudi letos pokazali ogromno želje po slikanju, nastala so kvalitetna in estetska otroška 

likovna dela. 

Razstava slik iz 8. Male likovne kolonije Haloze je bila v ponedeljek, 10. junija, ob 18.00, v Domu 

patra Mihe Drevenška na Vidmu.  

Marko Kunčnik, mentor Male likovne kolonije Haloze 

 

Ustvarjalno navdušenje udeležencev kolonije.  
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»V knjigah je zbran večji zaklad kot v piratski votlini na Otoku zakladov.« 

S temi besedami Walta Disneya nas je v sredo, 5. junija, na zaključni prireditvi za bralne značkarje 

nagovoril g. ravnatelj. Učencev, ki so v letošnjem šolskem letu osvojili bralno značko, je kar 306 (219 

na Vidmu, 48 v Leskovcu in 39 na Selih), pogrešamo pa več interesa pri starejših učencih. Učenci, ki 

radi berejo, so že s samim branjem deležni številnih dobrobiti, ki jih le-to prinaša, kljub temu pa so 

bili še dodatno nagrajeni s predstavama Moja najljubša knjiga in Slovenija ima junaka v izvedbi 

Društva za boljši svet. Ob predstavah smo zelo uživali in se ponovno spomnili, kako pomembne so 

prave vrednote v življenju in da je ena izmed teh tudi branje kakovostnih knjig, ob katerih se učimo 

razmišljati z lastno glavo.  

Vesna Voglar Pulko 

 

 

 

 

 

 

 

Prvošolčki z mentoricami učiteljicami Darjo, Marijo, Janjo in Petro ter devetošolci – ZLATI 

ZNAČKARJI, ki so pri branju vztrajali celo osnovnošolsko obdobje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlata bralka je Anja Kozel. 

ISKRENE ČESTITKE! 
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4 ZAKLJUČNE EKSKURZIJE  

»Jaz pa pojdem na Gorenjsko« 

V torek, 21. 5., smo se šestošolci odpravili na zaključno ekskurzijo na Gorenjsko. Kljub slabi vremenski 

napovedi smo se na pot odpravili dobre volje, za kar je poskrbel učenec Gal, ko se je iz njegove 

harmonike zaslišala melodija pesmi Jaz pa pojdem na Gorenjsko … 

Obiskali smo rojstno hišo Franceta Prešerna v Vrbi na Gorenjskem, sprehodili smo se po slikoviti 

soteski Vintgar in s pletno zapluli na Blejski otok. Naše oglede smo zaključili s poznim, vendar dobrim 

kosilom. Zadovoljni in s polnimi trebuhi smo se odpravili nazaj domov, kamor smo prispeli v večernih 

urah.  Imeli smo se zelo lepo. In kaj smo si zaželeli v zvonjenju zvonca na Blejskem otoku? Tega pa 

ne izdamo. 

 

Polni lepih vtisov ob odhodu iz Vrbe. 

Zaključna ekskurzija devetošolcev 

Po več letih smo se devetošolci udeležili dvodnevne zaključne ekskurzije, ki je trajala 12. in 13. 4. v 

Kranjski Gori. Petkovo jutro, 12. 4. 2019, smo se zbrali na skupnem zbirališču ter plaho pogledali v 

nebo in upali, da nam bo vreme naklonjeno. Po daljši vožnji z avtobusom smo se ustavili v Trojanah, 

kjer je pihalo in malo deževalo. Imeli smo občutek, da bo snežilo. Po malici smo pot nadaljevali proti 

Kranjski Gori. Z avtobusa smo opazovali zasnežene vrhove. Izza oblakov pa je kukalo sonce. Po 

pristanku pred domom CŠOD smo imeli kosilo in se namestili v sobe. Z avtobusom smo se odpeljali 

proti Radovljici  na paintball, kjer smo zelo uživali. Po tej vznemirljivi izkušnji smo si privoščili okusno 

pico. Pot se je nadaljevala proti Bohinju, kjer je potekal zip-line na koncu nekdanje skakalnice za 

smučarske skoke. Tudi učiteljici sta pogumno skočili. Po dolgem, zanimivem dnevu smo se odpeljali 

nazaj do doma na večerjo. Večer smo preživeli ob igranju učenca Nika na kitaro in petju, tudi zaplesali 
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smo, medtem ko so nekateri gledali film. Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili na pohod po 

kolesarski stezi do naravnega rezervata Zelenci, na katerem nas je vodja pohoda seznanila o rastlinskih 

in živalskih vrstah v okolici Kranjske Gore. Po pohodu smo se odpravili na kosilo, nato na avtobus, 

kjer smo si izmenjali vtise o naših dejavnostih. Upam, da bodo mlajše generacije doživele to prijetno 

izkušnjo, kot smo jo doživeli mi in se udeležili dvodnevne ekskurzije. 

Anja Kozel in Tian Krajnc Kramberger, 9. e 
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Zaključna ekskurzija v Maribor 

Mesec maj je namenjen zaključnim ekskurzijam. Vsi, prav vsi se jih veselimo. Od najmlajših do 

najstarejših. In tako je končno prišel enaindvajseti maj. Dan, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali, dan 

ekskurzije, rekli bi kar izleta. Glede na vremensko situacijo ali je sedaj res mesec maj? Je, pa čeprav 

nam dnevno ne prizanaša s plohami in nizkimi temperaturami. Učenci od prvega do petega razreda 

smo si ogledali Letališče Edvarda Rusjana Maribor. Po prijetnem sprejemu smo si z zanimanjem 

ogledali letališče in prisluhnili gospodu Tonetu, ki nam je resnično prikazal in orisal namen letališča. 

Po slabih treh urah in malici iz nahrbtnika, smo se odpravili proti Pustolovskemu parku Betnava. 

Nekaterim je v grlu nastal cmok, saj si niso predstavljali kako in na kak način se bodo povzdignili na 

višine. S poslušanjem navodil, disciplino ter seveda trudom, je vsem uspelo preplezati in premagati 

strah. S ponosom so pripovedovali, kaj in do kod so uspeli splezati in preplezati ovire. Na koncu 

pustolovščine so bili kar utrujeni. Da smo jim povrnili nekaj energije, smo se  še posladkali v Pohorski 

kavarni Maribor. Polni vtisov, nekoliko utrujeni, predvsem pa zadovoljni, smo se odpravili proti 

domu. 

Janja Gjurasek 

 

Komaj čakamo na adrenalinski podvig… 
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5 TEKMOVANJA IN NATEČAJI 

Rezultati tekmovanj učencev  v šolskem letu 2018/2019 

Tekmovanja iz LOGIKE se je udeležilo 7 učencev od 4. e do 9. e razreda pod mentorstvom učiteljice 

Zdenke Žvajkar. Bronasta priznanja so osvojili Ana Franc iz 4. e, Marsel Jelen iz 5. e, Špela Franc iz 

6. e, Monika Milkovič in Teja Mandelj iz 7. e ter Tian Krajnc Kramberger iz 9. e. Na državno 

tekmovanje sta se uvrstila Monika Milkovič in Tian Krajnc Kramberger. 

Tekmovanja iz znanja slovenščine – CANKARJEVO TEKMOVANJE, udeležilo se ga je  8 učencev iz 

4. e razreda, Vid Korošec Kmetič in Monika Leskovec sta osvojila bronasti priznanji. V 5. e so 

tekmovali 3 učenci, osvojili so 1 bronasto priznanje. V 6. e sta tekmovala 2 učenca. V 7. e razredu sta 

tekmovala 2 učenca, Monika Milkovič pa je osvojila bronasto priznanje. V 8. e sta tekmovala 2 

učenca. Anja Kozel iz 9. e je bila edina tekmovalka in  je osvojila bronasto priznanje. Srebrno 

priznanje pa je prejela na območnem tekmovanju. Vodja tekmovanja je bil učitelj Iztok Roškar. 

Tekmovanja MEHURČKI se je udeležilo 5 učencev iz 2. e razreda. Priznanje so osvojili Jan Gabrovec, 

Leo Stopajnik, Adelina Strniša Klampfer, Neli Bračič in Kaja Kozel. V 3. je je tekmovalo 5  učencev, 

priznanja so prejeli Klara Milkovič, Gal Cafuta, Jaka Mužerlin, Teo Jelen in Tobija Cebe. 

Tekmovanje iz KRESNIČKE je potekalo 6. 2. 2019. Tekmovanja se je udeležilo 30 učencev. Bronasto 

priznanje je osvojilo 16 učencev.   

Tekmovanja iz znanja ZGODOVINE se  je udeležilo 5 učencev iz 8. e in 9. e razreda. Anja Kozel iz 

9. e razreda  je osvojila bronasto priznanje. Na območnem tekmovanju pa je prejela srebrno 

priznanje. Njena mentorica je bila učiteljica Marija Srdinšek. 

Šolskega tekmovanja iz znanja MATEMATIKE se je udeležilo 43 učencev. Bronasta priznanja so prejeli 

Gabriel Belšak, Lan Emeršič, Niko Kolednik, Larisa Krajnc, Patrik Krajnc, Jernej Milkovič, Jure 

Mužerlin, Blaž Kozel Vindiš, Tim Vnuk in Žak Stopajnik, vsi iz 1. e razreda; Jure Vidovič in Jan 

Gabrovec pa iz 2. e; Klara Milkovič in Klara Kolednik pa iz 3. e; Monika Leskovec in Vid Korošec 

Kmetič iz 4. e; Kornelija Jelen iz 6. e; Monika Milkovič iz 7. e;  Anej Štrucl iz 8. e in Anja Kozel iz 9. 

e razreda. Vodja tekmovanja je bila Zdenka Žvajkar. 

Tekmovanja iz VESELE ŠOLE se je udeležilo šest tekmovalcev. Bronasto priznanje sta osvojila Urban 

Milkovič in Špela Franc iz 6. e ter Monika Milkovič iz 7. e. Njuna mentorica je bila pedagoginja 

Ksenija Samoljenko. 

Vsem mentorjem, tekmovalcem in dobitnikom priznanj čestitamo.  

Aninia Kodrič 
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Izlet v Medex in Hofer  

V torek, 28. 5. 2019, smo imeli  ekskurzijo v Ljubljano – čebelji dan, ki sta  nam  ga  za nagrado  na 

natečaju DELUJ EKO – OHRANI ČEBELO IN SMREKO   podarila Hofer in Medex. 

Zjutraj ob 6.15 smo se učenci 3. e razreda z avtobusom odpravili proti Ljubljani. Pot do Ljubljane je 

zelo hitro minila, ker smo se pogovarjali o čebelah. Med potjo smo se ustavili, da smo pomalicali in 

pot nadaljevali v Medex. Tam nas je pozdravila prijazna gospa. Pogledali smo si predstavitev o 

čebelah in igrali  kviz. Na koncu ogleda smo jedli okusne pice in ajdovo pogačo.  

Pot smo nadaljevali v Hofer. Tam  nas je pozdravila prijazna gospa, ki nas je spraševala o čebelah. 

Potem smo si ogledali  čebelnjak in čebeljo družino. Ogledali smo si tudi Hoferjevo skladišče. Pred 

odhodom so nas pogostili s sadjem in sladkarijami. Pot smo nadaljevali proti domu. 

Današnji izlet mi je bil zelo všeč, ker smo si lahko od blizu ogledali čebele in oblekli čebelarko obleko. 

Naučili smo se tudi veliko zanimivega o čebelah.   

Mentorica: Marjana Notersberg 

 

Nagradni natečaj za naravoslovno fotografijo 

Ob dnevu mokrišč, ki ga obeležujemo v februarju, smo na naši šoli razpisali natečaj za naravoslovno 

fotografijo. Natečaja se je udeležilo veliko učencev. Nastale so odlične fotografije, ki jih bomo jeseni 

tudi razstavili v prostorih šole.  

Po oceni strokovne komisije sta bili najbolje ocenjeni fotografiji avtorjev Jerneja Milkoviča (1. e) in 

Ruby Frelih (6. e), ki je objavljena na zadnji platnici glasila.  

Iskrene čestitke. 

Mentor: Davorin Horvat 
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Otroški pevski zbor OŠ Videm in PŠ Leskovec na Regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 

dosegel ZLATO PRIZNANJE 

Dve leti zapored je OPZ na območni reviji izkazal višji nivo pevskega znanja, zato smo se prijavili in 

bili izbrani na regijsko tekmovanje, ki je potekalo v 

soboto, 18. 5. 2019, na Gimnaziji Ptuj. Pevci so ob 

pripravah na nastop izkazali veliko mero zavzetosti za 

delo, odgovornosti, samostojnosti ter ljubezni do 

petja. Nastopalo je 37 učencev od 3. do 5. razreda in 

ob podpori vodstva šole, učiteljev, staršev ter Občine 

Videm nam je uspel nastop, na katerega smo ponosni 

in nam je dal motivacijo za nadaljnje delo. Hvala g. 

ravnatelju, mag. Robertu Murku, za razumevaje in 

posluh za zborovsko petje, prav tako županu, g. 

Branku Mariniču, ki nam je priskrbel nove uniforme. Vam, dragi pevci, pa želim, da ohranite ljubezen 

do petja in kot je v čestitki napisala naša bivša zborovodkinja, učiteljica Sonja Vinkler: »Srce je na 

pravem mestu.«. Za nas je bila že sama uvrstitev na tekmovanje velik uspeh, doseženih 88,3 točke in 

zlato priznanje pa velika nagrada za učence. 

Zborovodkinja Mateja Krajnc 

Varnostna olimpijada 

Učenci 4. razreda Podružnice Leskovec so se 7. 5. 2019 udeležili 14. OTROŠKE VARNOSTNE 

OLIMPIJADE, ki je bila v Podlehniku. 

Učenci so pokazali znanje s področja negativnih 

varnostnih pojavov ter odpravljanja njihovih 

vzrokov in posledic. Svoje znanje so pokazali v 

štirih tekmovalnih nalogah: 

 poznavanje pravil o varnosti, 

 sestavljanje logotipov, 

 spretnostna vožnja s kolesom in reševanje    

nalog, 

 požarna vaja. 

 

Izmed 16 šol, ki so tekmovale, so dosegli 4. mesto. 

Mentorica: Janja Medvešek 
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Deluj EKO – ohrani čebelo in smreko 

Z učenci 3. e razreda smo sodelovali na nagradnem natečaju DELUJ EKO – OHRANI ČEBELO IN 

SMREKO, ki sta ga razpisala MEDEX in HOFER. 

Namen natečaja je bil ekološko 

ozaveščanje – skrb za naravo preko 

okraševanja  vnaprej izdelane   smreke 

iz lepenke. Izhodišče okraševanja  je bila 

zgodba Sivka in Ferdo praznujeta 

svetovni dan čebel. 

Naša eko smreka se je po izboru interne 

komisije uvrstila med tri najlepše 

okrašene smreke in je  v decembru krasila 

upravno stavbo MEDEXA v Ljubljani. 

Za nagrado  smo prejeli medeni paket in izlet − čebelji dan, z obiskom upravnih stavb obeh podjetij, 

Medeksa in Hoferja, ter ogledom Hoferjevega raziskovalnega čebelnjaka v Ljubljani. 

Mentorica: Marjana Notersberg 

Talumova ugankarska dogodivščina in ALU kviz 

Na začetku šolskega leta smo učenci bili seznanjeni s projektom, ki ga je ob 65-letnici delovanja 

zasnovalo podjetje Talum. Vsak učenec šole je prejel knjigo z zgodbami in ugankami. Mi smo prejeli 

knjigo Uganke Marka Pola. Knjiga je vsebovala uganke o znamenitem popotniku Marku Polu. 

Uganke smo prebirali in reševali v šoli in doma in jih nato sestavljali tudi sami.  

Trije devetošolci, Gaja Železnik, Jaka Horvat in Anja Kozel, smo bili izbrani tekmovalci Alu kviza. 

Najprej smo bili vabljeni na ogled tovarne Taluma. Nato smo se 2. aprila pomerili s petimi osnovnimi 

šolami na prvem polfinalnem kvizu, kjer smo zmagali in se tako uvrstili v finale. 22. maja smo se v 

finalnem kvizu pomerili še s tremi 

osnovnimi šolami, kjer smo osvojili tretje 

mesto.  

Za nas je bila to zanimiva ter poučna 

izkušnja in veseli smo, da smo jo imeli 

priložnost doživeti.  

Anja Kozel, 9. e 
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Državno prvenstvo v atletiki 2019 

V sredo, 5. junija, smo se udeležili državnega prvenstva osnovnošolcev v atletiki. Tekmovanje, ki je 

potekalo v Žalcu, je zelo kvalitetno 

organiziral AK Žalec. Zelo smo veseli, da so 

se na ta atletski spektakel uvrstili tudi trije 

učenci naše šole. Fantje so dali vse od sebe 

in kvalitetno zastopali našo šolo. Tako sta 

blestela Nejc Strelec v teku na 60 metrov in 

Miha Vinko v teku na 300 metrov (dosegel 

je osmo mesto v državi). Atletska zvezda 

naše šole pa je zagotovo Martin Krajnc 

(podružnica Leskovec), ki je v skoku v 

daljino za mlajše dečke premagal vso 

konkurenco in postal državni prvak. 

Čestitamo, fantje! 

Mentor: Gorazd Černila 

 

Sprejem bodočih prvošolčkov 

V četrtek, 6.6.2019  smo v telovadnici naše šole pripravili sprejem bodočim prvošolcem.  

Starše in učence sta pozdravila  ravnatelj 

Robert Murko  in vodja šole Marjana 

Serdinšek. Učenci  dramskega in plesnega 

krožka so  odigrali  igrico O levčku, ki ni 

hotel v šolo.  

Sledilo je srečanje  učencev z bodočo 

razredničarko in svetovalne delavke s starši. 

Vsi se strinjamo, da se prvošolčkov  zelo 

veselimo in verjamemo, da tudi oni nas. 

 

Ksenija Širovnik 

 



 

30 

 

6 LIKOVNO USTVARJANJE UČENCEV 

 

 

 

Patrik Krajnc, 1. e 

 
    Tadej Šmigoc, 9. e 

 

  

Karin Pernek, 8. e Anja Kozel, 9. e 
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Blaž Vindiš Kozel, 1. e 

 
Jure Mužerlin, 1. e 

 

 

 
Monika Milkovič, 7. e 

 

Kornelija Jelen, 6. e 

 

Jana Kozel, 7. e 
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Amadeja Hercog, 5. e 

 
Tilen Jelen, 4. e 

 

 
Nastijan Belšak, 4. e 

 
Samuel Feguš, 2. e 
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Domen Meško, 6. e 

 

Jana Krajnc, 6. e 

 

 

Gal Cafuta, 6. e             Klara Milkovič, 3. e Samanta Pernek, 2. e 
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Aleks Trafela, 8. e Klara Kolednik, 3. e 

  

Manja Šmigoc in Amadeja Hercog, 5. e Leo Stopajnik, 2. e 

Jure Vidovič, 2. e               Samanta Pernek, 3. e Klara Milkovič, 3. e 
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7 KRONIKA V SLIKI IN BESEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi šolski dan, 3. 9. 2018. 

Zlatkov pokal, 21. 9. 2018. 

Jesenski kros, 2. 10. 2018. 
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Plavalni tečaj tretješolcev, 2. 10. 2018. 

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost,    

4. 10. 2018. 

Obisk učencev pri domačih 

gasilcih, 18. 10. 2018. 

Kolesarski izpit, 

 9. 10. 2018. 

 

Prvi in drugi razred na plavalnem tečaju,    

28. 9. 2018. 



 

37 
 

  

 

 

Metode raziskovanja pri 

angleščini, 27. 11. 2018. 

Metode raziskovanja v tujem jeziku 

– naravoslovni dan, 16. 11. 2018.  
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Novoletni koncert, 13. 12. 2018. 

Pokljuka in ogled biatlona, 6. 12. 2018. 

Kranjska Gora, zimska šola v naravi, 17. 12. 2018. 
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Zaključek veselega decembra in dneva samostojnosti in enotnosti, 21. 12. 2018. 

Izdelovanje mladega sira, 15. 1. 2019. 

Ko bom velik bom … 24. 1. 2019. 
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Zimski športni dan, 5. 2. 2019. 

 

Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku, 6. 2. 2019. 
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Pustna povorka, 4. 3. 2019. 

Drugošolci in tretješolci sodelovali v akciji Podarimo modro srce, 12. 3. 2019. 
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Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu, 22. 3. 2019. 

Čistilna akcija Očistimo naš kraj, 6. 4. 2019. 

V visoke grede sadimo zelišča, 27. 3. 2019. 
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Zaključna ekskurzija devetošolcev, 12. 4. 2019. 

Predtekmovanje 14. Otroške varnostne olimpijade, 7. 5. 2019. 
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Razstava Naš vsakdanji kruh 

na Vidmu, 13. 4. 2019. 

 

 

Razstava pisanic v Leskovcu, 19. 4. 2019. 

Šport in špas, 11. 5. 2019. 

8. mala likovna kolonija Haloze, 24. 5. 2019. 
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Taborjenje 1. VIO, 10.-11. 5. 2019. 

Zaključna ekskurzija 1. – 5. razred, 21. 5. 2019. 
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3. e na nagradni ekskurziji v Ljubljani, 28. 5. 2019. 

Predstavitev pasme samojed pri naravoslovju (izvajalka Kornelija Jelen), 29. 5. 2019. 
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Zaključna ekskurzija šestošolcev, 21. 5. 2019. 

Zmagovalna fotografija v kategoriji 1. VIO. Avtor: Jernej Milkovič, 1. e 
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