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1 GLASILU NA POT 

 

Šolsko leto se izteka. Bilo je pestro, polno novih doživetij in spoznanj. Skupaj smo 

preživeli veliko lepih trenutkov, ki se jih bomo z veseljem spominjali. Drobce le-teh 

boste prebrali v glasilu, ki je pred vami. Vsega se z besedami preprosto ni dalo povedati, 

vem pa, da smo bili uspešni. Vse to nam je uspelo, ker delamo skupaj -  učenci, učitelji 

in starši. 

Po uspešnem šolskem letu si zaslužimo oddih. Naj bodo počitnice, ki so pred nami, lepe 

in doživete. Imejte se lepo! 

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

s seboj izkušnje, znanje za življenje in lepe spomine. 

 

Marjana Srdinšek, vodja šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amadeja Hercog, 2. e 
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2 PRISPEVKI NAŠIH UČENCEV

 

Malim so všeč … 

 

Meni so všeč znani športniki, 

kot recimo Messi, 

kot recimo Neymar, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Meni so všeč športi, 

kot recimo nogomet, 

kot recimo skoki, 

kot recimo rokomet, 

kot recimo, kot  recimo … 

 

Očku so všeč moške reči, 

kot recimo lepe ženske, 

kot recimo športni avti, 

kot recimo nogomet, 

kot recimo delo, 

kot recimo, kot recimo … 

                    Marsel Jelen, 2. e 

 

 

 

 

 

 

 

Meni so všeč sladke reči, 

kot recimo čokolada, 

kot recimo bonboni, 

kot recimo sladoled, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Meni so všeč mamine reči, 

kot recimo šminka, 

kot recimo ustnice, 

kot recimo lasje, 

kot recimo, kot recimo … 

                                  Gabriel Feguš, 2.  

 

Monika Leskovec, 1. e 
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Vtisi s taborjenja 

 

Na taborjenju mi je bilo najbolj fajn, ko 

smo spali, ker smo taborili. In takrat, ko 

sem se preoblačil v pižamo.                               

          Emanuel  

 

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo plesali 

in spali. In naslednji dan, ko smo šli na 

pohod.  

Ana  

 

Meni je bilo všeč, ko smo plesali, kuhali 

in šli na pohod.  

Vid 

 

Najbolj mi je bilo všeč, da smo spali v 

šoli, ko smo plesali, pekli palačinke. 

Monika  

 

Meni je bilo čisto vse všeč. 

Tilen 

 

 

Anej Jelen, 2. e 

 

 

 

 

 

 

Prvi dan mi je bilo všeč, ko smo plesali, 

vse delavnice, ko smo delali recepte, 

sirup, ko smo spali, ko smo šli na 

pohod in se vrnili. In takrat, ko so eni 

igrali na harmoniko. 

Nika  

 

Prvi dan, ko je učiteljica pekla 

palačinke, ko smo delali sladoled, sirup 

iz smrekovih vršičkov, ko smo plesali. 

Vse mi je bilo všeč.  

Niko 

Meni je pa bilo všeč, ko smo plesali in 

ko smo pekli palačinke, ko smo delali 

sladoled, ko smo šli na pohod in ko 

smo šli spat.  

Eva  

 

Meni je bilo všeč, ko smo taborili. 

Manja  

Ko smo spali in sem jaz lahko spal v 

spodnjih hlačkah. In ko smo si umivali 

zobe.  

Žan  
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Ob vstopu v učilnico sem se najprej razveselil prijateljev.  

V telovadnici nam je učitelj Beno povedal, kako se primerno obnašamo v gorah in o 

pripravi pred odhodom v gore. V skupinah smo izdelali nosila in jih preizkusili. Sledile 

so delavnice in večerja. Pred spanjem smo še skupaj zaplesali ples zumba, potem pa smo 

odšli v učilnice in se pripravili na spanje. Dolgo časa nismo mogli zaspati. Domen je 

težko dihal. Martin, Špela in Teja so spali. Aljaž, Aljoša, Urban, Janica, Jana, Monika, 

Kornelija in Ruby smo dolgo bedeli. Zjutraj smo se rano zbudili. Imeli smo še priprave 

na nastop in zajtrk. 

Želim si, da bi se taborjenje ponovilo. 

Urban Milkovič, 3. e 

 

Ati me je pripeljal v šolo. Z učiteljicami smo ostali sami.  

Učitelj Beno nam je predstavil, kako se odpravimo v gore. Potem smo se razdelili v štiri 

skupine: SLADOLED, PALAČINKE, SIRUP IZ VRŠIČKOV in ZUMBA PLES. V vsaki skupini 

smo ustvarjali nekaj drugega. Pred spanjem smo se še umili in utrujeni legli k počitku. 

Upam, da se bo taborjenje še kdaj ponovilo. 

Aljaž Pernek, 3. e 

 

V šolo smo prišli malo prerano, zato smo se na hodniku malo pogovarjali.  

Ob 17. uri smo odložili potovalke v učilnico in se napotili v telovadnico, kjer nas je že 

čakal učitelj Beno. Pogovarjali smo se o tem, kako moramo v gore iti pripravljeni in 

kako pomagamo poškodovancu. Vsak je lahko poizkusil, kakšen je občutek ležati na 

nosilih. Tudi učiteljica. Potem smo se razdelili v skupine. Najprej smo delali sladoled, 

nato sirup iz smrekovih vršičkov, sledila je peka palačink in ples zumba. Po plesu smo 

odšli na večerjo. Bile so hrenovke. Izdelali smo si še mapico z recepti in odšli spat. 

Ruby Frelih, 3. e 
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Na pomlad … 

… ptički zapojo, 

se rože razcveto, 

pomlad se prebudi 

in zime več ni. 

 

Ko jablana zacveti, 

vse že nori. 

Živali bi dali 

vse, kar si želi. 

 

Sonce posije na zemljo, 

ooooh, kako lepo. 

Na vrtu vse zeleni, 

krtu pa vse že diši. 

Karin Pernek, 5. e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadej Šmigoc, 6. e 
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Pomlad 

Spomladi, ko se prične vrtnarjenje, 

mislim tudi na ribarjenje. 

 

Zelenjava je že skoraj taprava, 

vse skupaj vrtnarska je zabava. 

 

Malo paše tudi nogomet – žogomet 

in o, ja, dobila novo sem kolo 

in kmalu bom mogoče še skiro! 

 

Martina Krajnc, 6. e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornelija Jelen, 3. E 
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Na morju 

 

Vsak dan po morju ladja pluje,  

meni pa na plaži sonce v oči kljubuje. 

 

Ko se sonce razkazuje, 

se oblak v bonbon oblikuje. 

 

V vodo skočim in se potopim, 

pa se ribi v glavo zaletim in jo ulovim. 

 

Janez šmigoc, 5. e 

 

Foto: Davorin Horvat 
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Intervju z Ruby 

 

Pri pouku slovenščine se učimo o različnih vrstah pogovorov. Letos smo spoznali 

raziskovalni pogovor. Napisati smo morali intervju. In kdo se mi je zdel primeren za 

nalogo? Mlajša sestrica …  

 

Lara: Kako se počutiš danes? 

Ruby:  Veliko bolje bi se počutila, če bi mi starši nehali težiti, da moram delati. 

Lara: Lani smo se preselili iz Kranja v Haloze. Kakšna se ti zdi ta nova izkušnja? 

Ruby: (premisli): Čudno je, ko samo pomislim, da smo se preselili tako daleč. Skoraj 

sem že pozabila, kako je bilo v Kranju. Najprej mi ideja sploh ni bila všeč, ko pa sem 

videla hišo, sem si takoj premislila. S selitvijo je bilo veliko dela. Še zmeraj ne morem 

verjeti, da je ta hiša naša. 

Lara: Kaj pa šola in prijatelji, kakšni se ti zdijo ljudje tukaj? 

Ruby: Šola in učitelji so mi všeč. Prijateljev imam tudi veliko, čeprav je kdaj pa kdaj 

čudno, ker nimamo istega naglasa. Najbrž se bom hitro navadila. Všeč mi je, da učiteljice 

v šoli govorijo normalno. 

Lara: Se pravi, imaš veliko prijateljev. Se vidite tudi izven šole? Kako se imate? 

Ruby:  Velikokrat, ko gremo na trgatve, kakšno delo, ko pobiramo krompir, se vidimo 

in si pomagamo. Veliko se tudi igramo. Moje prijateljice imajo mlajše brate ali sestre, 

zato se vedno igram tudi z njimi. Svoje prijatelje imam zelo rada. Velikokrat se vidimo 

v šoli, v prostem času pa grem h Korneliji. Imamo se zelo dobro, večino časa smo zunaj. 

Lara: Kaj pa šola, imaš rada učenje? Kateri predmet je tvoj najljubši? 

Ruby:  Najprej sem se v šoli težko znašla. Kmalu sem se navadila. Najraje imam 

slovenščino, likovno in šport. Zelo rada imam tudi zdrav življenjski slog in rada sem v 

telovadnici. Rada se učim, vendar pa so mi zelo pomembne tudi učiteljice. Če je 

učiteljica dobra, mi bo predmet zelo všeč, če bo slaba, pač ne. Na srečo so za zdaj vse 

učiteljice vredu. 

Lara: Ali si že kdaj razmišljala, kako bo, ko boš večja? Ko bo več predmetov, učenja, ko 

se boš morala odločiti za poklic? 
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Ruby:  Seveda, o tem sem veliko razmišljala, ampak si nisem mogla predstavljati. O tem 

vem bolj malo. Poklicev je veliko, ampak ne vem, kateri bi bil pravšnji. Za zdaj me 

zanimajo živali, lahko bi bila pisateljica ali pa učiteljica ali vzgojiteljica. 

Lara: Kaj so tvoje največje želje/sanje? 

Ruby: Želim si imeti super avto, hiter in lep. Rada bi imela tudi ogromen hladilnik, poln 

čokoladnih mlečnih rižkov. To bi bilo »kul« (smeh).  

Lara: Kakšno je tvoje sanjsko življenje?  

 

Ruby:  Rada bi imela veliko hišo. Imela bi tri ali štiri otroke. Ali pa dvojčka. Če bi imela 

dvojčka, fantka in punčko, bi jima dala ime Tine in Tina. Če bi bili obe punčki, pa Tina 

in Lina (smeh).  

Lara: Prej si povedala, da imaš rada šport in telovadnico. Zakaj se torej ne bi ukvarjala 

s športom? 

Ruby (premisli): V bistvu bi bilo dobro biti učiteljica športne vzgoje na šoli. Naučila bi 

jih, da bi bili zdravi, da bi imeli veliko kondicije, da bi se gibali in bili močni. 

Lara: Ali ti je bil pogovor všeč? Kakšen se ti je zdel ta intervju?  

Ruby: Zelo si me mučila. 

Lara Frelih, 8. e 

 

Ruby Frelih, 3. e  
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3 INTERESNE DEJAVNOSTI  

 

Zgodovinsko-geografski krožek 

V krožek je bilo vključenih 9 učencev 8. in 9. razreda. Cilj mentorice  je bil, da učenci 

poglabljajo in širijo zgodovinsko in geografsko znanje ter vzpodbujati interes učencev, 

da jih vedoželjnost pelje v odkrivanje neznanega. 

Člani krožka so se prijavili na razpis tekmovanja iz znanja zgodovine in geografije. Tema 

tekmovanja iz zgodovine je bila 500. obletnica velikega kmečkega upora na 

Slovenskem, tema geografskega tekmovanja pa Naravne znamenitosti Slovenije. 

Učence je čakal zajeten kup literature, ostajanje v šoli po pouku, urjenje v terenskem 

delu … Vse to je bilo naporno delo, ki pa se je kljub vsemu izplačalo, saj so na 

tekmovanjih osvojili 9 bronastih priznanj, 2 srebrni na regijskem tekmovanju ter srebrno 

in zlato na državnem tekmovanju, kjer je bila najbolj uspešna Anja Brusar iz 9. razreda. 

Ne glede na rezultate je pomembno, da v krožku razvijamo samostojnost, kritičnost, 

vrednote in druge spretnosti, ki jih bodo učenci ob vseh življenjskih ovirah znali uspešno 

premagovati. 

Vsem učencem čestitam za izkazano znanje in upam, da se srečamo tudi naslednje leto. 

 

Marjana Srdinšek  

 

 

 

 

 

Učenci zgodovinsko-geografskega krožka z mentorico 
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Dramski krožek 

Dramski krožek je letos pripravil kratko igro Žarka Petana z naslovom Pet pepelk. Z igro 

smo se predstavili na prireditvi ob kulturnem prazniku. V samih pripravah in izvedbi 

smo zelo uživali. 

Mentorica 

Ksenija Širovnik 

 

 

Foto: Marjana Notersberg 
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4 DRUGO DOGAJANJE NA ŠOLI 

 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

Pravljice – rastimo z njimi 

V petek, 5. 2. 2016, smo v telovadnici šole Leskovec pripravili proslavo ob slovenskem 

kulturnem prazniku. Prireditev smo otvorili z Zdravljico v izvedbi otroškega in 

mladinskega pevskega zbora Videm-Leskovec. Prireditev sta povezovala Amadeja 

Potočnik in Aleks Muršič, kot recitator pa se je izkazal Sašo Potrč. Skozi prireditev smo 

rastli s pravljicami. Dramska skupina nam je odigrala igro Žarka Petana Pet pepelk, ki so 

jo pripravili pod mentorstvom učiteljice Ksenije Širovnik. Otroški pevski zbor je 

prepeval pesmi iz filma Kekec, se spraševal, kje živi pravljica in potoval v deželo branja. 

S svojimi glasovi so nas presenetili tudi člani mladinskega pevskega zbora z zborovodjem 

Dejanom Štuhcem, solist Nik Krajnc in vrteški otroški zbor z zborovodkinjo Kristino 

Orlač. Kot gostje so prepevale članice Ženskega pevskega zbora KD Leskovec pod 

vodstvom Srečka Zavca.  

Prireditev je s svojim nagovorom zaključil ravnatelj, mag. Robert Murko, ki je povedal, 

da se knjige ne sodi po platnicah in da si je v času, ki neustavljivo hiti, potrebno vzeti 

čas za to, da drug drugemu povemo kaj lepega, izrečemo prijazno misel.  

Obiskovalci so ob prihodu v dvorano dobili razglednice z motivi iz pravljic. To so 

zmagovalni izdelki likovnega natečaja, ki sta jih na prireditvi nagradila vodja podružnice 

Marjana Srdinšek in g. ravnatelj.  Nagrajenci so bili: Amadeja Potočnik, Anej Štrucl, Anja 

Kozel, Gabriel Feguš, Lucija Voglar, Ruby Frelih.  

Nagovoril nas je tudi župan, g. Friderik Bračič, večer pa smo zaključili s solistko Laro 

Frelih in pesmijo Pravljica o mavričnih ljudeh.  

Mateja Krajnc 

 

 

 

 

 

 

 

Amadeja Potočnik, 8. e 
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Anej Štrucl, 5. e 
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Anja Kozel, 6. e (levo zgoraj), Gabriel Feguš, 2. e  (levo spodaj), Lucija Voglar (desno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruby Frelih, 3. e 
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    Likovna umetnost v gozdu 

V ponedeljek, 23. maja 2016, smo se z učiteljico Marjano Notersberg odpravili v 

gozd, kjer smo ustvarjali v naravnem okolju.  Razdelili smo se v skupine, poiskali 

prostor in začeli ustvarjati.  V  okolici smo nabrali  materiale za oblikovanje in 

sestavljanje. Postali smo  pravi arhitekti. Stavbe, ki smo jih izdelali, so bile čudovite. 

Takšne ure so mi zelo všeč. 

Monika Milkovič, 4. e 

 

Foto: Marjana Notersberg 

 

Martinovanje v Leskovcu 

Učenci šole so v soboto, 7. 11. 2015, nastopili na prireditvi v Leskovcu. Predstavila sta 

se harmonikaša Martina Krajnc in Janez Šmigoc pod mentorstvom učitelja Davorina 

Horvata. Nekaj misli o zgodovini praznika je strnila Lara Frelih, svoj pečat pa so pustili 

člani otroškega pevskega zbora, ki so se predstavili z dvema pesmima.  Sicer je na ta dan 

veliko govora o kulinariki, ampak kljub temu nismo pričakovali sladkega presenečenja 

– palačink z Nutello. Mmmm … še sedaj se nam cedijo sline. 

Mateja Krajnc  
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Igra prometna kača 

V sredo, 11. maja, se je za vse učence   zaključila igra Prometna kača. Namen igre je bil, 

da se poveča število trajnostnih poti. To pomeni, da bi učenci v šolo prihajali peš, s 

kolesom ali avtobusom, ne pa da bi jih v šolo vozili starši ali stari starši z avtomobili. 

Po predhodni evalvaciji, ki je bila v ponedeljek, 29. 3. 2016, smo zbrali trenutne načine 

prihoda učencev v šolo. Dobili smo izhodišče – 54 % učencev hodi v šolo na trajnostni 

način.  

Med igro  so učenci, ki so prispeli v šolo na trajnostni način, prejeli nalepko, ki so jo 

nalepili na večjo razredno nalepko. V tem času se je število trajnostih poti povišalo za 

26 %. 

Učenci so zelo aktivno sodelovali v igri Prometna kača in pripomogli k bolj 

trajnostnemu načinu prihoda v šolo.   

Vse učence pozivamo, da v šolo prihajajo  peš, s kolesom (če imate kolesarski izpit) ali 

s šolskim avtobusom. Izberite torej prihod v šolo, ki je okolju prijazen, varen in zdrav 

ter hkrati prispevate k zmanjšanju prometa v okolici šole. 

Koordinatorica 

Marjana Notersberg 

 

Foto: Marjana Notersberg 
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Skupaj naredimo svet lepši 

V sredo, 16. 12. 2015, smo v športni dvorani šole Videm obiskovalcem pričarali veselje, 

srečo, ljubezen … Na novoletnem koncertu šolskih zborov so se predstavili leskovški, 

selski in videmski pevski zbori, tokrat spet združeni. Letos so naše vrste obogatili člani 

otroškega pevskega zbora Sela.  Pri zadnji pesmi, kjer so bili na odru vsi zboristi, je 

zadonelo več kot 100 prečudovitih otroških glasov. Na odru so zapeli tudi naši najmlajši, 

člani vrtešega pevskega zbora. S plesom je program popestril 2. razred, s svojimi 

razmišljanji sta nas bogatili Klara Vaupotič in Mila Kodrič Cizerl, po klavirskih tipkah pa 

sta se nežno sprehajali Nika Širovnik in Ela Svenšek. 

Gospod ravnatelj, mag, Robert Murko, je nagovoril vse prisotne, pozdravil goste, g. 

župana, Friderika Bračiča, go. poslanko, Suzano Lep Šimenko,  in poudaril, kako je 

pomembno, da stopimo skupaj, si pomagamo, sodelujemo, da smo le skupaj dovolj 

močni, da lahko svet naredimo lepši; si pričaramo prijetne trenutke, stisnemo roko in 

poklonimo iskrene poglede.  

Kot simbol dobrega sodelovanja in zaupanja smo skupaj z gosti okrasili smrečico.  

Mateja Krajnc 

 

 

Foto: Marko Kunčnik 
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Zdrav življenjski slog 

Današnji šolski urniki so zelo natrpani in od učencev zahtevajo veliko dela, zbranosti in 

odrekanja. Zaradi vseh teh obveznosti ter sodobnega načina življenja se dogaja, da je 

vse preveč učencev premalo telesno aktivnih (ob nezdravih prehrambenih navadah). 

Projekt Zdrav življenjski slog zelo uspešno poteka že od šolskega leta 2010/11. V projekt 

je vključenih več kot 60 % vseh učencev na matični osnovni šoli na Vidmu ter prav tako 

na obeh podružničnih šolah, v Leskovcu in na Selih.  

Vsem učencem omogoča tedensko dodatni dve uri telesne aktivnosti. Eden izmed ciljev 

programa je namreč učencem omogočiti kvalitetno in predvsem aktivno preživljanje 

njihovega prostega časa. Učenci lahko tako v okviru redne tedenske vadbe spoznajo ali 

utrjujejo svoje znanje v različnih športnih panogh (gimnastika, rokomet, košarka, 

nogomet, odbojka, elementarne igre ...). V času počitnic ali ob sobotah pa imajo učenci 

možnost spoznati različne športne panoge, ki jih v času rednih ur ne morejo. Tako smo 

do sedaj že spoznali golf, rafting, nordijsko hojo, šolo jahanja, plezanje, bowling ... V 

prvi vrsti poskuša projekt Zdrav življenjski slog otrokom in mladostnikom predstaviti 

kvaliteten način preživljanja prostega časa.  

Rezultati projekta so zelo vzpodbudni, saj je opazno, da so se motorične sposobnosti 

in morfološke vrednosti (pri učencih, ki projekt obiskujejo) izboljšale. Tako se je hitrost 

naglega padanja osnovnih gibalnih sposobnosti otrok upočasnila. Pomembno je 

poudariti, da trenutno stanje glede splošnih motoričnih sposobnosti ni pozitivno, saj 

motorične sposobnosti otrok še kar naprej nazadujejo. Med osnovnimi motoričnimi 

sposobnostmi je zagotovo najbolj kritična splošna aerobna vzdržljivost, med 

morfološkimi kazalci pa opažamo preveliko povečanje telesne teže med mnogimi 

učenci. Predvsem zaradi takšnih trendov in trenutnega stanja poizkušamo tudi s 

projektom Zdrav življenjski slog vzpodbuditi učence k telesni aktivnosti ter k zdravemu 

ter aktivnemu preživljanju prostega časa. Enako pomembna kot športna aktivnost je 

tudi zdrava prehrana ter dobre prehrambene navade. Vadeči, ki projekt obiskujejo, se 

vedno bolj vsega tega zavedajo, kar nenazadnje kažejo tudi rezultati.  

Vodja projekt ZŽS 

Beno Repič 

 

 

 

 

 

 

Foto: Beno Repič 
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Tekmovanja v šolskem letu 2015/2016 

V drugi polovici meseca septembra 2015 je bilo organizirano šolsko tekmovanje iz 

znanja LOGIKE pod mentorstvom učiteljice Zdenke Žvajkar. 18 učencev Podružnice 

Leskovec se je udeležilo tega tekmovanja. 6  učencev od 6. e do 9. e je osvojilo bronasto 

priznanje, in sicer Anja Kozel iz 6. e, Andrej Brusar iz 7. e, Sara Koletnik in Lara Frelih 

ter Luka Širec iz 8. e, Anita Belšak iz 9. e. Na državno tekmovanje so se uvrstili Andrej 

Brusar iz 7. e, Sara Koletnik iz 8. e in Anita Belšak iz 9. e. 

Tekmovanja iz znanja ZGODOVINE se je udeležilo 9 tekmovalcev pod mentorstvom 

učiteljice Marije Srdinšek. 7 učencev je prejelo bronasta priznanja, to so Lara Frelih, 

Simona Herceg, Amadeja Potočnik,  Luka Širec  ter Tjaša Topolovec  iz 8. e ter Anja 

Brusar in  Janja Merc iz 9. e. Območnega tekmovanja sta se udeležila 2 učenca, Anja 

Brusar iz 9. e je prejela srebrno priznanje.  Nato se je udeležila državnega tekmovanja 

in prav tako prejela srebrno priznanje. 

Učenci naše šole so se udeležili tekmovanja iz SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO 

PRIZNANJE. Bronasta priznanja so prejeli Marsel Jelen iz 2. e, Jana Krajnc in Ruby Frelih 

iz 3. e, Monika Milkovič in Aljoša Širec iz 4. e, Aleks Trafela in Karin Pernek ter Anej 

Štrucl iz 5. e, Anja Kozel iz 6. e, Nina Drevenšek in Andrej Brusar iz 7. e, Lara Frelih in 

Amadeja Potočnik ter Luka Širec iz 8. e in Anja Brusar iz 9. e. Njihove mentorice pa so 

bile učiteljice Janja Gjurasek, Marija Šosterič, Ksenija Širovnik in Mateja Krajnc. 

Regijskega tekmovanja sta se udeležili Anja Brusar in Lara Frelih, ki je na regijskem 

tekmovanju dosegla srebrno priznanje.  

V mesecu januarju 2016 je potekalo tekmovanje iz GEOGRAFIJE. Tekmovanja se je 

udeležilo 7 tekmovalcev. Lara Frelih iz 8. e in Anja Brusar iz 9. e sta prejeli bronasto 

priznanje. Anja Brusar iz 9. e se je udeležila območnega tekmovanja in je prejela srebrno 

priznanje. Na državnem tekmovanju pa je prejela ZLATO PRIZNANJE. Njihova 

mentorica je bila učiteljica Marija Srdinšek.  

Tekmovanja iz FIZIKE se je udeležilo 11 učencev iz 8. in 9. e. Luka Širec in Tamara Zemljič 

iz 8. e ter Katja Kozel in Anita Belšak iz 9. e so  prejeli bronasta Stefanova priznanja. 

Luka Širec se je udeležil področnega tekmovanja pod mentorstvom učiteljice Helene 

Šegula. 

Šolskega tekmovanja iz znanja MATEMATIKE se je udeležilo 55 učencev od 1. do 9. 

razreda pod mentorstvom učiteljice Zdenke Žvajkar. 21 učencev je prejelo bronasta 

priznanja, in sicer Nastjan Belšak, Nika Bračič, Eva Drevenšek, Emanuel Feguš, Ana 

Franc, Tilen Jelen, Monika Leskovec, Manja Šmigoc, Niko Turk in Žan Zemljič  iz 1. e,  

Marsel Jelen in Tijan Školnik iz 2. e, Špela Franc iz 3. e, Monika Milkovič iz 4. e, Tijan 

Potočnik iz 5. e, Tian Krajnc Kramberger iz 6. e, Andrej Brusar iz 7. e, Matija Junger, 

Luka Širec in Simona Herceg iz 8. e ter Anita Belšak iz 9. e. Andrej Brusar iz 8. e se je 

udeležil državnega tekmovanja in osvojil srebrno Vegovo priznanje. 
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Šolskega tekmovanja iz znanja KEMIJE pod mentorstvom Darje Petek  sta se udeležila 

Luka Širec iz 8. e in Anja Brusar iz 9. e. Prejela sta bronasto Preglovo priznanje. Anja 

Brusar se je uvrstila na državno tekmovanje, ampak se ga ni udeležila.    

Vsi učenci Podružnice Leskovec so sodelovali v projektu Bralna značka in so vsi osvojili 

Bralno značko, prejeli so priznanja in nekateri še  mape. V  9-letnem projektu  Društva 

Bralne značke  Slovenije – ZPMS »Zlata bralka, zlati bralec« so sodelovali Andreja Bedrač, 

Anita Belšak, Anja Brusar, Anja Drevenšek, David Fošnarič, Doroteja Fridl, Katja Kozel, 

Daniel Krajnc, Janja Merc, Aleš Milošič,  Aleks Muršič, Sašo Potrč in  Lucija Voglar iz 9. 

e. Obdarjeni so bili s spominskim priznanjem in knjigo. 

Na tekmovanju iz angleščine je tekmovalo pet učenk. Anja Brusar je usvojila bronasto 

priznanje. V znanju biologije so se pomerile tri učenke. Učenka Anja Brusar je usvojila 

bronasto Proteusovo priznanje in se tako uvrstila na državno tekmovanje.  

Male Groharjeve kolonije sta se udeležili Janja Merc, Anita Belšak in Lucija Voglar iz 9. 

e pod mentorstvom učitelja Marka Kunčnika. Likovno delo Janje Merc je bilo izbrano 

med najboljšimi.  

Mala likovna kolonija Haloze je bila v Vidmu pri Ptuju, udeležile so se je Janja Merc, 

Anita Belšak in Lucija Voglar iz 9. e.  

                                                                                           Aninia Kodrič 

 

Janja Merc, 9. e (levo) in Doroteja Fridl, 9. e (desno) 
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Tekmovanje iz matematike 

V septembru in oktobru smo se pri matematičnem krožku pripravljali na šolsko in 

državno tekmovanje iz logike. 

V februarju in marcu pa smo v šoli pridno vadili in reševali naloge iz matematike. Sledilo 

je šolsko tekmovanje Kenguru. 

Na šolskem tekmovanju sem dosegel vse možne točke in se tako uvrstil na državno 

tekmovanje, ki je potekalo na OŠ Podlehnik v soboto,  16. 4. 2016. Naloge smo reševali 

dve uri.  Na začetku so se mi zdele kar težke. Ob koncu pisanja nalog sem imel dober 

občutek.  

Z mentorico Zdenko Žvajkar sva analizirala neuradne rezultate. Po objavi uradnih 

rezultatov sva ugotovila, da mi je do zlatega priznanja zmanjkala le ena točka. 

Na letošnjem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru sem bil med najboljšimi v 

državi,  zato me je DMFA Slovenije povabil na nagradni izlet v Benetke, in sicer 3. junija 

2016,  ki se ga bom z veseljem udeležil. 

 

Andrej Brusar, 7. e  

 

 

                                                    Foto: Klementina Orešek 
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5 KNJIŽNI KOTIČEK 

 

Šolska knjižnica – bralna značka – prostor za druženje 

Delo v šolski knjižnici Podružnice Leskovec je povezano z Društvom Bralna značka 

Slovenije – ZPMS. Učenci sodelujejo v dveh projektih, in sicer v razrednem projektu, da 

osvojijo bralno značko, da preberejo določeno število knjig in pripovedujejo vsebino 

knjige, se naučijo nekaj pesmic in jih deklamirajo ali pa jih berejo tako, da upoštevajo 

vsa ločila … In to je uspelo vsem našim učencem in jim iskreno čestitam. Osnovna šola 

Videm je na zaključni prireditvi Bralne značke nagradila naše učence, ogledali so si 

gledališko predstavo. 

Drugi projekt z naslovom »Zlata bralka, zlati bralec« pa poteka od 1. do 9. razreda. 

Posebna pohvala je namenjena učencem 9. e, saj so vsi učenci v razredu sodelovali v 

tem projektu. En učenec je v 6. razredu prekinil ta projekt, ampak je v naslednjem 

šolskem letu opravil vse obveznosti za nazaj, seveda po dovoljenju društva Bralna 

značka Slovenije – ZPMS. Učenci so bili nagrajeni s spominskim priznanjem in s knjigo 

ALBUM 14/15/16. Predsednica omenjenega društva pa jim je ob zaključku projekta 

zapisala: 

»Kamorkoli vas bo zanesla pot, 

naj vas spremljajo dobre knjige,                                 

o katerih boste lahko pripovedovali tudi znancem 

 – in tako bodo knjige, pisatelji in Bralna značka živeli naprej, 

iz generacije v generacijo. 

Naj bo vaša pot uspešna, draga generacija 16!      

 

                                                                                                Dr. Dragica Haramija,                                                 

predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS« 

 

                                                            

                                                    Simona Herceg, 8. e 
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Tudi v tem šolskem letu je potekal projekt »Bralna torbica« od 1. do 6. razreda. V njej 

je bilo več knjig, in sicer pravljica ali zgodba za učenca, knjiga s strokovnega področja, 

knjiga za starše, revija Pogled in GEA. V ta namen je šola kupila nove knjige. V bralni 

torbici je bila bralna mapica, v njo  so učenci napisali ali narisali svoje utrinke iz prebrane 

literature.  

Učenci  so se glede branja knjig, debeline knjige in njene vsebine prišli velikokrat 

posvetovat in vedno  se je našla knjiga za učenca, ki jo je  z veseljem prebral ali pa samo 

prelistal ali pogledal slikovno gradivo. V šolski knjižnici so si učenci izposojali knjige za 

domače branje, za izdelavo  seminarskih nalog, za izdelavo projekcij in predstavitev,  za 

dopolnitev znanja pri rednih urah pouka … V šolski knjižnici so se učenci tudi družili, 

poslušali glasbo, se igrali, čakali na prevoz domov … 

Želim vam še veliko prijetnih užitkov ob branju zanimivih knjig. 

Knjižničarka Aninia Kodrič   

 

 

Ob zaključku bralne značke 

Foto: Marjana Notersberg 
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6 NAŠI NAJMLAJŠI 

 

V vrtcu mavrica … 

V vrtcu Mavrica se zavedamo, da so otroci največ, kar imamo. Dejavnosti za otroke, ki 

potekajo vse leto za obe skupini, so pravljične urice. V starejši skupini pa so otroci 

vključeni v vrteški otroški zbor, bralnega palčka in v nadstandardni program. V oktobru 

so se izvajale ustvarjalne delavnice na kostanjevem pikniku. Šest otrok se je udeležilo 

plavalnega tečaja. Strokovne delavke smo v novembru pripravile delavnico, kjer smo s 

starši izdelovali različne božično-novoletne izdelke. V vrtec smo povabili tudi babice in 

dedke (brali so nam pravljice, pripovedovali, kakšne igre so se igrali nekoč). V božičnem 

času so naši pridni starši iz vseh treh vrtcev  pripravili igrico za otroke. Strokovne delavke 

pa smo pripravile predstavo ob obisku občinskega Božička. Zelo dobro sodelujemo s 

šolo (naš vrtčevski otroški zbor je nastopil ob dnevu samostojnosti in ob slovenskem 

kulturnem prazniku). Obe skupini pa sta nastopali ob materinskem prazniku v šoli. Kako 

pomembna je vsa družina za srečno otroštvo otrok, smo prikazale z organizacijo 

očkovega dneva. V okviru projekta Ples in igre nekoč smo v vrtcu Mavrica pripravili 

zanimiv program za starše in z njim obudili spomine na otroštvo nekoč. Sodelovali smo 

na razstavi pisanic doma in na Ptuju. Ob koncu vrtčevskega leta bomo izvedle športni 

piknik z otroki in starši in slovo mini maturantov. Tako bomo lepo zaključili letošnje 

šolsko leto.  

 

Kristina Orlač 
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7 LIKOVNO USTVARJANJE OTROK 

 

 

 

 

 

 

                                         Aleks Trafela, 5. e                              Martin Krajnc, 4. e 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Anja Kozel, 6. e                                                                            Špela Franc, 3. e 

                               

 

 

                  

 

 

 

              

Tea Mandelj, 4. e 
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Nika Pernek, 7. e (levo) 

Aleš Šmigoc, 7. e (desno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijan Potočnik, 5. e  
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8 KRONIKA V SLIKI IN BESEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko pridobivamo in usvajamo znanje, si 

uresničujemo pot do sanj – misel, ki nas je 

popeljala v prvi šolski dan. 

V petek, 18. 9. 2015, je na naši šoli potekal že 

45. Zlatkov memorial, ki ga vsako leto 

posvečamo našim veliko prezgodaj 

preminulim učencem. Dan je bil poln sonca, 

športa, druženja in zabave. 

Prijeten sprejem prvošolcev v Šolsko 

skupnost. 



ODMEVI NAŠIH GRIČEV 

Glasilo učencev šole Leskovec 2015/2016 

 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci naše šole 

so se udeležili 

Male Groharjeve 

kolonije v Škofji 

Loki in se 

preizkusili v 

ustvarjanju na 

prostem. 

 

Prometna kača 

 v šolskem letu 2015/2016. 

 

Prometna kača 

 v šolskem letu 2015/2016. 
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Mmmmm … Diši po kostanjih. 

Zadnji metri do cilja. Na krosu ob 

podpori navijačev.  
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Ko bom velik, bom … 

Tehniški dan. 
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Kulturni dan – Izboljšajmo 

bralno pismenost. 

Petošolci so uspešno opravili kolesarski izpit.  

Čebelarka na obisku, 

tradicionalni zajtrk. 
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Raziskujemo, preverjamo, komuniciramo, se 

družimo … Naravoslovni dan. 

Nastop Lare Frelih, učenke 8. razreda.  

Prireditev Otroci pojejo 

in se veselijo 2015. 
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Izdelava darilc ob  

materinskem dnevu ter 

proslava ob dnevu žena in 

materinskem dnevu. 
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Otroška varnostna olimpijada. 
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Taborjenje za učence od prvega do 

četrtega razreda. 

»Imeli smo se lepo!!« 

Več o dogajanju na OŠ Leskovec si lahko preberete na šolski spletni strani http://www.solavidem.si/. 
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NASVETI LISICI MICI OB SREČANJU Z NAŠIMI NOVIMI PRVOŠOLCI  

(Leskovec, 2. junija 2016) 

 

 Ko boš vstopila v učilnico, prijazno pozdravi. (Domen) 

 Poslušaj učiteljico in je ne prekinjaj. (Kornelija) 

 Če boš želela kaj povedati, dvigni roko in tiho počakaj, da boš dobila besedo. 

(Martin) 

 Ne nagajaj drugim, raje sodeluj. (Aljoša) 

 Čuvaj šolske stvari: v učilnici mizice, stole, tablo, umivalnik ... In pazi tudi na 

svoje stvari! (Janica) 

 Če boš koga prizadela, se mu takoj opraviči. (Aljaž) 

 Če ti bo kdo kaj posodil, mu vrni takoj, ko tistega več ne boš potrebovala,  

in se mu ne pozabi zahvaliti. (Teja) 

 Spoštuj vse delavce v šoli in jih pozdravljaj. (Jana) 

 Ne pozabi, kar ti bo naročila učiteljica. (Domen) 

 Ne pozabi opraviti nalog, ki jih boš dobila za domačo nalogo. (Špela) 

 Imej rada svoje sošolke in sošolce in jim pomagaj. (Monika) 

 Ali lahko govorim, ko govori nekdo drug?  

Ne! Počakaj, da dobiš besedo. (Ruby) 

 

 

 Zapisali učenci 3./4. e 
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