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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                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Še ena generacija odhaja na novo pot 
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2 DELA NAŠIH UČENCEV 

 

Šport špas 

Šport špas je dogodek, ki se vsako leto odvije v mesecu maju. Tudi letos je bilo tako.  

Bil je lep, sončen dan, zato se je na to športno prireditev  odpravila vsa moja družina. Bilo nas je 

osem; moji sestri Klara in Julija, brata Urban in Jernej, ati Mitja, mami Mateja in babi Anica. 

Po kratkem kulturnem programu pred našo šolo smo šli na pohod v Trdobojce, bila je vročina in 

strmi breg a to nas ni ustavilo. 

Moja družina je bila najštevilčnejša, prejeli smo tudi skromno nagrado. Moja sestrica Julija, ki je stara 

štiri mesece pa je bila najmlajša udeleženka tega dogodka. 

Ponosna sem bila na svojo družino, vsi skupaj pa smo preživeli lepo popoldne. 

Monika Milkovič, 5. e 

 

Skupinska fotografija udeležencev pohoda 
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Zabaven petek 

Na Videm v petek smo odšli,  

si v Hiši eksperimentov  

zanimivosti ogledali. 

Aja, pozabil sem na to,  

Da prejšnjo noč »tamali«  

v šoli prespali so in vso noč  

gledali v nebo. 

Še en krog za našo naravo odtečemo  

in vmes kako rečemo. 

Še skok v telovadnico in  

prav vsi zadovoljni smo. 

Ob koncu  pridejo še starši,  

babice, dedki, tete in strici in  

vsi se odpravimo na pohod  

po naši lepi vasici. 

Martin Krajnc, 5. e 

 

 

 

Ah, ta šola 

Ko zjutraj se zbudim, 

tečno se držim, nato v šolo odhitim,  

kjer se  s prijatelji razvedrim. 

Zvonec zazvoni,  

učitelj v razred prihiti in  

z znanjem mi teži. 

Učna snov mi že možgane muči,  

ko spet zvonec zazvoni,  

jaz pa na igrišče odhitim in vso  

znanje izgubim. 

Janez Šmigoc, 6. e 

 

Moj brat Taj 

 

Mojemu bratu je ime Taj. Piše se Korošec Kmetič. Star je 

osem mesecev. Taj je velik in močan dojenček. Ima okrogel 

obraz. Njegove oči so rjave. Ima svetlo rjave, rahlo kodrave 

lase. Oblečen je  v udobna oblačila. Ob vetru zmeraj nosi 

trak ali kapo. Rad se smeji in je radoveden. Taj je miren 

dojenček. Z njim se rad igram in mu pripravim kašo, saj rad 

je. Vesel sem, da sem njegov brat. 

 

 

 

Vid Korošec Kmetič, 2. e 
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3 INTERESNE DEJAVNOSTI  

 

Zgodovinsko-geografski krožek 

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

in širijo zgodovinsko znanje ter vzpodbujati interes učencev, da jih vedoželjnost pelje v odkrivanje 

neznanega. 

Člani krožka smo se prijavili na razpis tekmovanja iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je bila 

100 let prve svetovne vojne in soškega bojišča – Slovenci in prva svetovna vojna. 

 Učence je čakal zajeten kup literature,  spoznavanje in odkrivanje novih dejstev… V delo smo vložili 

veliko truda in tudi prostega časa, vendar se je izplačalo, saj smo poleg novih spoznanj tudi na 

tekmovanjih dosegli lepe rezultate. Osvojili smo 3 bronasta priznanja, srebrno na regijskem 

tekmovanju in srebrno na državnem tekmovanju, kjer je bila najbolj uspešna Lara Frelih 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. 

 

Mentorica: Marjana Srdinšek, prof. ZGO in GEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci zgodovinsko-geografskega krožka z mentorico 
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Projekt Prometna kača 

Igro Prometna kača že prav vsi dobro poznamo in vemo,  da je njen namen vzpodbujanje gibanja in 

skrb za okolje.  

V tem šolskem letu smo jo izvedli dvakrat. Pri drugem izvajanju, v  mesecu aprilu, smo želeli začetnih 

52 % trajnostnih načinov prihoda v šolo povečati za 18 %. 

Po končani igri je ob sodelovanju staršev in pridnosti otrok ta procent znašal kar 87 %.  

Veseli smo tega. 

Marjana Notersberg 

 

 

 

 

 

 

Gospodinjski krožek 

 

Pri gospodinjskem krožku smo se naučili 

veliko stvari.  

Skozi ves december smo uživali ob pripravi 

prazničnih piškotov,  

se z njimi sladkali, jih nekaj spravili v steklen 

kozarec in jih 

ponosno odnesli domov.  

 

Za lepšo okolico smo pred šolo uredili gredice  

in na novo posadili zelišča.  

Na vse opravljeno delo smo zelo ponosni. 

 

Teja, Monika, Jana, 5. e 
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4 DRUGO DOGAJANJE NA ŠOLI 

 

Taborjenje 2017 

V OŠ Leskovec je bilo 19. 5. 207 taborjenje z nočitvijo kot vsako leto, pa vendar je bilo prav posebno, 

saj so nas obiskali starši učencev 3. in 4. razreda. Predstavili so poklice, ki jih opravljajo. Za njihove 

predstavitve smo jim zelo hvaležni.  

Večerja, nočni pohod in težko pričakovano spanje so se tako hitro odvijali, da je že napočilo novo 

prijazno sončno jutro. Pot nas je popeljala na Vindiševo kmetijo v Sp. Leskovec. Gospa Ida nas je 

prijazno pozdravila. Povedala nam je veliko zanimivega o živinoreji in mlekarstvu. Razkazala nam je 

živali, delovne stroje, delovne pripomočke in zelo pomemben molzni obrat. Pozdravil nas je tudi g. 

Gustek. Da pa smo bili še bolj toplo sprejeti, smo bili bogato pogoščeni. Dobrote, ki smo jih dobili, 

niso mogle napolniti naših želodčkov in oči. Vse, res vse je bilo izredno okusno, slastno, pripravljeno 

z veliko ljubeznijo. Ga. Ida in g. Gustek, prisrčna hvala za vse, ob čemer smo lahko uživali. Kar precej 

časa smo se zadržali na kmetiji, potrebno pa se je bilo odpraviti proti šoli, saj so nas čakale še nove 

obveznosti. Naše taborjenje se je počasi prevesilo v novo dogajanje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so bili navdušeni nad Vindiševo kmetijo 
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Vtisi učencev iz taborjenja  

Zelo sem se veselil taborjenja. V četrtek sem kar tekel proti šoli. Komaj sem čakal, da pride učiteljica 

po nas. Z nami so prišli tudi naši starši. Srečen sem bil, ker je moja mamica predstavila poklic frizerke, 

boter pa poklic slikopleskarja. Spoznali smo tudi poklic prodajalke, medicinske sestre in vzgojiteljice. 

Po večerji smo šli na nočni pohod v Trdobojce. Še ne preveč utrujeni smo si pripravili spalne vreče. 

Nekaterim izmed nas so se pridružili še bratci in sestrice. Bili smo srečni, ker smo lahko bili skupaj. 

To je bilo moje najboljše taborjenje. 

 

Gabriel Feguš, 3. e 

Poklic kmetovalca 

 

Zjutraj smo se zbudili, pospravili smo učilnico, po zajtrku pa smo se odpravili na pohod. Obiskali smo 

kmetijo Vindiš. Kmetijo nam je predstavila gospa Ida Vindiš Belšak. Opazovali smo krave, teličke, 

konja in zajce. Imajo 60 krav molznic. Veliko imajo tudi bikov. Vsa dela opravljajo strojno. Gospa 

nam je dovolila, da smo lahko sedeli na traktorju. Splezali smo tudi na prikolico in videli, kako se 

meša hrana za živali. Ga. Ida nas je pogostila z izdelki, ki jih naredijo sami: z različnimi jogurti in s 

skuta. Zelo dober je bil tudi domači kruh in klobase. S polnimi želodčki smo se zahvalili za prijaznost 

in se vrnili v šolo. Želim si še kdaj vrniti se na kmetijo, saj zelo rad božam živali in sedim v traktorju. 

 

Domen Meško, 4. e 

 

Bil vroč sončen dan. Odpravili smo se na kmetijo. Videli smo veliko živali: krave, bike, teličke, zajčke 

in konja. Pokazali so nam tudi stroje in orodja, ki jih uporabljajo zato, da si olajšajo delo: kosilnice, 

mali traktor in veliki traktor. Okušali smo različne jogurte. Bili so zelo dobri. Imeli smo se super. 

 

Neža Vidovič, 3. e 

 

 

Bil je lep petkov dan. Odšli smo na kmetijo Vindiš. Tam smo videli tri pse: Bejbo in druga dva psička. 

Gospa nam je pokazala in razkazala njihovo kmetijo in živali na kmetiji. Največ imajo krav in bikov. 

Na kmetiji si pomagajo s stroji. Iz kravjega mleka izdelujejo različne jogurte in skute. Najbolj mi je bil 

všeč jogurt. Zahvalili smo se in se odpravili proti šoli. 

Ker imam živali rada, mi je bil ogled kmetije všeč. 

 

Amadeja Hercog, 3. e 
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Šport špas 2017 

Vsi učenci in učitelji smo se z avtobusom odpeljali v šolo na Videm. Tam so nas pričakali predstavniki 

Hiše eksperimentov. Vse, kar je bilo pripravljeno, je bilo izredno zanimivo, poučno in tudi odlično 

izvedeno. Vendar pa je bilo časovno prekratko - vse, kar je lepo, zanimivo, hitro mine! Ob povratku 

v Leskovec smo z velikim navdušenjem in vnemo odtekli TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI. Sledile 

so športne igre in medgeneracijsko druženje. Po uvodnem pozdravu vodja šole, ga. Marjane Srdinšek, 

so učenci, ki so taborili v šoli, zaplesali. Vse zbrane je povabila na pohod v Trdobojce. Ko smo se 

vrnili pred šolo smo prireditev zaključili s podelitvijo priznanj, in sicer so priznanja prejeli: 

 najmlajša udeleženka je bila Julija Milkovič, 

 najštevilčnejša družina je bila družina Milkovič in 

 najstarejši udeleženec pohoda je bil gospod Janez Kmetec. 

Druženje smo zaključili z novimi izkušnjami, vtisi in z obljubo, da se naslednje leto ponovno 

srečamo. 

Janja Gjurasek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobitniki priznanj 
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Zlatkov pokal v Leskovcu 

Četrtek, 15. 9. 2016, je bil  na Osnovni 

šoli Videm in Podružnici Leskovec 

obarvan športno. Kot vsako leto smo 

tudi letos prvi športni dan namenili 

pohodništvu in nogometnemu turnirju v 

Leskovcu. 

Na tekmi se je zvrstilo 6 ekip. Vsake 

posebej smo v Leskovcu zelo veseli. 

Tekmovali so učenci iz Vidma, Žetal, 

Cirkulan in seveda iz Cvetlina-Višnjice in 

Lepoglave.   

Zlatkov pokal je posvečen bivšemu učencu šole, ki je 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 naše šole, ki so tragično preminili: Janka, Tončka, Primoža, Damjana.  

Pokal oziroma zmago so si prislužili učenci ekipe OŠ Videm, ki so v finalu premagali OŠ Lepoglava. 

Sicer pa čestitamo vsem tekmovalcem, saj je na ta dan v ospredju športni duh in prijetno vzdušje. 

Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, tako smo preživeli še en čudovit dan! 

Mateja Krajnc 

Sprejem jesenskih prvošolčkov  

 

Za nas, ki hodimo vsakodnevno v službo ali šolo, je 

šola nekaj običajnega. Za otroke, ki bodo 

septembra prvič prestopili šolski prag, pa je tak 

dogodek nekaj težko pričakovanega. In prav to se 

je zgodilo v četrtek, 8. junija 2017, ko je ob 17. uri 

enajst otrok v spremstvu staršev ponosno 

prikorakalo v šolo Leskovec. Pričakale smo jih tri 

učiteljice, ga. vodja šole,  ga. pedagoginja in g. 

ravnatelj. Učenci 3./4. e razreda so jim pripravili 

krajši kulturni program, dramatizacijo pravljice O 

kuri, ki je izmaknila pesem ter na igriv, prisrčen, pa tudi resen način predstavili pravila šolskega reda. 

Druženje so sedaj že 'naši prvošolčki' zaključili z delavnico. Izdelali so si kure »Kokodese«, ki so si jih 

skupaj z bralno kazalko, odnesli domov. 

Vsak  otrok si je kuro izdelal sam, po svojih domislicah in videnjih. Z izdelki so bili zelo zadovoljni.  

Otroci so ob koncu povedali, da bodo z veseljem prišli v šolo, ko bo prišel ta čas. 

 

Janja Gjurasek  
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Rezultati tekmovanj učencev  v šolskem letu 2016/2017 

Tekmovanje je v SSKJ2 definirano kot merjenje koga s kom v kaki dejavnosti na različnih področjih 

znanja oziroma z namenom ugotoviti, kdo je boljši, uspešnejši. 

V zadnjem tednu meseca septembra 2016 je bilo organizirano šolsko tekmovanje iz znanja LOGIKE 

pod mentorstvom učiteljice Zdenke Žvajkar. Udeležilo se ga je 13 učencev.  5  učencev od 6. e do 9. 

e razreda  je osvojilo bronasta priznanja, in sicer Aleks Trafela iz 6. e, Anja Kozel iz 7. e, Andrej Brusar 

iz 8. e, Lara Frelih in Amadeja Potočnik iz 9. e. Na državno tekmovanje so se uvrstili Anja Kozel,  

Andrej Brusar in Amadeja Potočnik. 

Naslednje tekmovanje je bilo tekmovanja iz znanja ZGODOVINE, udeležilo se ga je 8 tekmovalcev 

pod mentorstvom učiteljice Marije Srdinšek. Bronasta priznanja so prejeli Lara Frelih in  Amadeja 

Potočnik iz 9. e razreda ter Andrej Brusar iz 8. e. Lara Frelih se je udeležila območnega  in državnega 

tekmovanja. Na obeh tekmovanjih je prejela SREBRNO PRIZNANJE.   

Učenci naše šole so se udeležili tekmovanja iz SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE, ki je 

potekalo v dveh delih. V prvem delu je tekmovalo 28 učencev iz  2. in 3. VIO. Bronasta priznanja so 

prejeli Kornelija Jelen, Jana Krajnc in Urban Milkovič iz 4. e, Monika Milkovič in Teja Mandelj  iz 5. 

e, Janez Šmigoc  iz 6. e, Anja Kozel iz 7. e, Andrej Brusar,  Nina Drevenšek in Sara Mandelj iz 8. e, 

Lara Frelih in Amadeja Potočnik iz 9. e razreda. Sara Mandelj in Lara Frelih sta se  udeležili območnega 

tekmovanja, kjer je Lara Frelih prejela SREBRNO PRIZNANJE, saj je  napisala spis z največjim številom 

točk. Nato se je udeležila državnega tekmovanja, kjer je  prejela ZLATO PRIZNANJE. Drugi del 

tekmovanja se je odvijal za učence 1. VIO, kjer je tekmovalo 18 učencev iz 2. e in 3. e razreda in so 

prejeli priznanja za sodelovanje.   Mentorice  so bile učiteljice Marjana Notersberg, Marija Šosterič, 

Ksenija Širovnik, Damjana Hliš in Mateja Krajnc ter mentor učitelj Iztok Roškar. 

Lara Frelih, Simona Herceg in Tjaša Topolovec iz 9. e razreda so sodelovale na šolskem tekmovanju 

iz ANGLEŠČINE pod mentorstvom Stanke Veršič. Lara Frelih je osvojila bronasto priznanje. Nato je 

prejela SREBRNO PRIZNANJE na regijskem tekmovanju.  

Šolskega tekmovanja iz znanja MATEMATIKE se je udeležilo 53 učencev pod mentorstvom učiteljic 

Zdenke Žvajkar, Janje Gjurasek, Marjane Notersberg in Marije Šosterič. Bronasta priznanja je prejelo 

18 učencev.  Priznanja so prejeli Gal Cafuta, Tobija Cebe, Klara Kolednik, in Klara Milkovič iz 1. e 

razreda; Tilen Jelen, Monika Leskovec in Žan Zemljič iz 2. e razreda; Marsel Jelen, Saša Iskrač in Neža 

Vidovič iz 3. e razreda; Urban  Milkovič in Špela Franc iz 4. e razreda; Teja Mandelj iz 5. e razreda; 

Janez Šmigoc iz 6. e razreda. Bronasta priznanja pa so prejeli Andrej Brusar iz 8. e razreda ter Matija 

Junger, Luka Širec in Matevž Junger iz 9. e razreda. Andrej Brusar se je udeležil državnega tekmovanja 

in osvojil SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE.  

V projektu Bralna značka  so sodelovali vsi učenci Podružnice Leskovec, osvojili so jo skoraj vsi. Na 

zaključni prireditvi bodo prejeli  priznanja in nekateri pa še  mape. V  9-letnem projektu  Društva 

Bralne značke  Slovenije – ZPMS »Zlata bralka, zlati bralec« so sodelovali Lara Frelih, Simona Herceg, 

Matija Junger, Matevž Junger, Sara Koletnik, Amadeja Potočnik, Luka Širec, Andrej Školnik, Kristijan 
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Školnik, Tjaša Topolovec in Tamara Zemljič iz 9. e. Društvo in Osnovna šola Videm jih bosta obdarila 

s knjigo z naslovom Od genov do zvezd in s spominskim priznanjem.  

Tekmovanja iz znanja iz Vesele šole se je udeležilo 13 učencev od 4. e do 9. e razreda pod 

mentorstvom pedagoginje Ksenije Samojlenko. Bronasta priznanja so osvojili Monika Milkovič iz 5. 

e razreda, Anej Štrucl iz 6. e razreda, Andrej Brusar iz 8. e razreda, Amadeja Potočnik in Lara Frelih 

iz 9. e razreda. Monika Milkovič se je udeležila državnega tekmovanja, kjer je dosegla SREBRNO 

PRIZNANJE. 

Male Groharjeve kolonije v Škofji Loki so se udeležile Lara Frelih, Simona Hercog in Amadeja 

Potočnik iz 9. e razreda. Z njimi je bila Janja Merc,  lanska nagrajenka likovne kolonije. 6. Mala 

likovna kolonija Haloze je bila na Podružnici Leskovec,  sodelovale pa so Lara Frelih, Simona Hercog 

in Amadeja Potočnik iz 9. e razreda pod mentorstvom učitelja Marka Kunčnika. 

Šolskega tekmovanja iz fizike se je udeležilo 6 učencev iz 8. e in 9. e razreda pod mentorstvom 

učiteljice Helene Šegula.  Andrej Brusar iz 8. e in Luka Širec iz 9. e razreda sta osvojila bronasto 

Stefanovo priznanje. 

Tekmovanja iz Cici vesele šole so  se udeležili vsi učenci od 1. e do 4. e razreda pod mentorstvom 

učiteljice Janje Gjurasek. Prejeli so pohvale za  sodelovanje. 

Tekmovanja Računanje je igra so se udeležili vsi učenci 1. e in 2. e razreda. Pohvale za sodelovanje 

so prejeli vsi učenci 1. e razreda, v 2. e razredu pa so osvojili 4 zlata priznanja in 3 priznanja RJI. 

Njihova mentorica je bila učiteljica Janja Gjurasek. 

Vsem učencem čestitamo za dosežene rezultate na tekmovanjih.  

                                       Aninia Kodrič 
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Uspeh na Cankarjevem tekmovanju  

Letos smo se ob pripravah na Cankarjevo tekmovanje spoznali s Partljičevima deloma Moj ata, 

socialistični kulak, vsem dobro znano po istoimenskem filmu, in zbirko spominskih črtic Hotel sem 

prijeti sonce.  

Tekmovanje je trostopenjsko, in sicer smo šolsko tekmovanje izvedli 6. 12. 2016.  področno 

tekmovanje, kamor se uvrstijo najboljši iz tekmovalne skupine 8. in 9. razred, ki je bilo na Ekonomski 

šoli Ptuj, se je uvrstilo 8 učenk iz Vidma in Leskovca.  

Državno tekmovanje je 11. 3. 2017 potekalo v Hočah, udeležili sta se ga Mila Kodrič Cizerl, ki je 

dosegla srebrno priznanje, in Lara Frelih, ki je dosegla zlato priznanje, na področnem tekmovanju je 

napisala spis z najvišjim doseženim številom točk. 

Mentorica Mateja Krajnc 

 

Na letošnje Cankarjevo tekmovanje sem se podala s 

ciljem, ki sem si ga zastavila lansko leto. Želela sem 

izboljšati lanski rezultat in se uvrstiti na državno 

tekmovanje. Uspelo mi je še več.  

Priprave na tekmovanje so bile kar naporne. Najbolj 

sem se pripravljala na področno tekmovanje in čeprav 

je bilo dela veliko, sem v njem uživala. Vsaka ura 

učenja in priprav mi je prišla prav in mi zagotovila 

zlato Cankarjevo priznanje.  

Na državnem tekmovanju nas je pozdravil pisatelj 

Tone Partljič, nas nasmejal in nam zaželel veliko sreče 

pri pisanju spisa. Cankarjevo tekmovanje je izkušnja, ki 

je ne bom nikoli pozabila ter iz katere sem se veliko 

naučila in mi je veliko prinesla. Vesela sem, da sem se 

tekmovanja udeležila ter da sem bila uspešna. 

Lara Frelih, 9. e 
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Sreča je v nas 

Koncert zborov OŠ Videm-Leskovec ob slovenskem kulturnem prazniku 

Vrtiljak se je zavrtel … skozi dramatizacijo, ljudsko pesem in ples smo lahko začutili, da kultura v nas 

živi, da so naši učenci in otroci vrtca kulturni trubadurji.  

Prireditev smo otvorili, kot pritiče proslavi ob državnem prazniku, z Zdravljico, ki so jo zapeli pevci 

otroškega in mladinskega zbora OŠ Videm-Leskovec pod vodstvom zborovodja Dejana Štuhca, sicer 

zborovodja mladinskega pevskega zbora Videm-Leskovec, ki se nam je kasneje predstavil s pesmima 

Ne čakaj na maj in San se šetao.  Pozdravila in v duhu praznika nas je nagovorila vodja šole, ga. 

Marjana Srdinšek. Prisluhnili smo dramatizaciji Ali Prešeren še živi? ki je avtorsko delo učiteljice Ksenije 

Širovnik, sicer mentorice gledališke skupine. S pesmijo Klobučki sreče so nam večer popestrili pevci iz 

vrtca Mavrica z zborovodkinjo Žano Vraz. S paleto pesmi se nam je predstavil otroški zbor Videm-

Leskovec z zborovodkinjo Matejo Krajnc. Maja Ferk, tudi finalistka projekta Otroci pojejo, in Jernej 

Maroh sta se v duetu predstavila s hudomušno Prešernovo Od železne ceste. Ženska vokalna skupina 

KD Leskovec pod vodstvom Sračka Zavca pa nam je zapela pesmi z ljubezensko in domovinsko 

tematiko. Učiteljica Marija Šosterič se je tokrat pokazala kot mentorica plesalcev, in sicer so za vzdušje 

v dvorani poskrbeli s folklorno točko. Na harmoniki jih je spremljal učitelj Davorin Horvat. Program 

so povezovali Amadeja Potočnik, Vasja Širec, Karin Pernek, Anej Štrucl. In kot je že v navadi, vemo, 

kdo poskrbi za sceno na šolskih prireditvah … učenci pod mentorstvom učitelja Marka Kunčnika. Na 

klavirju pa nas je tokrat spremljala ga. Eva Straus.  

In še ena izmed misli, ki jo je 

v svojem nagovoru izpostavil 

ravnatelj, mag. Robert 

Murko: »… Vsaka prebrana 

misel, stavek, poved, kaj šele 

knjiga klasičnega leposlovja 

učence obogati za besede, 

stavke, povedi, stavčne 

vzorce, jih opremi s 

kvalitetnim slogom pisanja. 

Učencem želimo dati 

literarno popotnico, da se 

bodo v življenju znašli, da bodo znali komunicirati, se pogovarjati, imeli ideje in zamisli, na katere 

bomo vsi ponosni. Nekoč bodo to naši sogovorniki v gospodarstvu, javni upravi, politiki. Dajmo jim 

temelje, na katerih bodo lahko gradili in si ustvarili bogato, polno in ustvarjalno življenje …« 

Mateja Krajnc 
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Mala likovna kolonija Haloze 2017 

V petek, 26. maja, smo v Leskovcu, v idilični haloški pokrajini, izvedli že 6. Malo likovno kolonijo 

Haloze. Likovne kolonije se je udeležilo 17 učencev s svojimi mentorji iz šestih osnovnih šol. Ob 

učenkah matične šole Videm in podružnice Leskovec so ustvarjali še učenci iz šol: Žetale, Majšperk, 

Podlehnik, Kidričevo in Markovci. Letošnja tema kolonije je nosila naslov »Haloze skozi otroške oči«. 

Našo šolo sta zastopali devetošolki Tadeja Černenšek in Sara Svenšek ter Mila Kodrič Cizerl iz osmega 

razreda. Po glasbenem uvodu so učence in njihove mentorje pozdravili in nagovorili župan občine 

Videm, Friderik Bračič, ravnatelj OŠ Videm, mag. Robert Murko, in mentor likovne kolonije, Marko 

Kunčnik, likovni pedagog na OŠ Videm.  

Otvoritev razstave likovnih del učencev, nastalih na 6. Mali likovni koloniji, bo v nedeljo, 18. junija, 

v domu patra Mihe Drevenška v Vidmu pri Ptuju.  

 

Marko Kunčnik, 

mentor 6. male likovne kolonije Haloze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amadeja Potočnik, udeleženka Male likovne kolonije, ustvarja 
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Projekt Zdrav življenjski slog 

Projekt Zdrav življenjski slog poteka že od šolskega leta 2010/11. Glani cilj projekta je dodatno 

spodbuditi osnovnošolske otroke k gibanju ter oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Učencem je 

tako na voljo dodatna športna aktivnost. Zainteresiranim učencem omogoča, da dosežejo 5 ur 

športne aktivnosti na teden s katero poskušajo odpraviti negativne posledice sodobnega neaktivnega 

načina. 

življenja (povečana telesna teža, slaba telesna vzdržljivost, ukrivljena drža,  

ploska stopala, ...). S programom tako želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, 

priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s  

priporočili EU smernic za telesno aktivnost. Program pogosto poteka tudi ob sobotah in med  

počitnicami, tako da lahko učenci spoznajo še dodatne športne panoge, 

ki jih pri rednem pouku športa ne spoznajo. V šolskem letu 2016/17 smo bili zelo  

aktivni. Spoznali smo judo, čolnarjenje po dravi, boksanje z Dejanom Zavcem,  

šolo jahanja, bowling, drsanje, ples v maskah, ...  

Beno Repič 
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Lara Frelih – prejela priznanje zlati klopotko 

Ravnatelj Zavoda OŠ Videm podeljuje priznanje za doseganje vidnih rezultatov pri pouku in 

interesnih ter drugih dejavnostih, na tekmovanjih, natečajih in drugih oblikah udejstvovanja. Letos je 

to priznanje podelil dvema učencema, in sicer Mihi Mesariču iz 9. a in Lari Frelih iz 9. e.  

Lara je s svojim prizadevnim delom, zglednim in spoštljivim odnosom ter odličnimi rezultati zastopala 

celotno šolo in znatno prispevala k ugledu v širši skupnosti.  

Čestitamo.                                                                                                                  Mateja Krajnc 

 

 

 

Simona Herceg in Lara Frelih – dobitnici 

občinskega priznanja za posebne dosežke ob 

zaključku devetletnega šolanja  

(Foto: Marjana Srdinšek) 

 

Najuspešnejši učenci na sprejemu pri županu 

V četrtek, 15. 6. 2017, smo se, kot vsako leto, razredniki in mentorica prejemnice zlatega priznanja 

na državnem nivoju, udeležili sprejema pri županu. V slavnostni dvorani je župan sprejel učence, ki 

so vseh devet let  imeli uspeh 4,50 ali več in prejemnico zlatega Cankarjevega priznanja, na kar smo 

še posebej ponosni, saj je to učenka leskovške šole, LARA FRELIH.  

Po nagovoru župana Friderika Bračiča in ravnatelja mag. Roberta Murka je klepet stekel o načrtih 

učencev, vsak je imel priložnost, da je povedal svoje vtise o izobraževanju na naši šoli. Nekaj 

vzpodbudnih besed smo jim namenili tudi učitelji. Še posebej zanimiva je učencem bila predstavitev 

poteka občinskih sej in načina glasovanja, kar jim je prikazala vodja občinske uprave, ga. Nada Golob.  

Druženje smo zaključili s skupinskim fotografiranjem. Spominom, ki bo lahko vzgled prihodnjim 

generacijam. Vzgled dela, požrtvovalnosti, odrekanj, uspehov … 

Mateja Krajnc 
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5 KNJIŽNI KOTIČEK 

 

Branje za bralno značko se nikoli ne konča 

Društvo Bralna značka je izdalo knjigo Tilke Jamnik z naslovom Ostržek bere za bralno značko. V 

njej so zapisana »navodila« za Bralno značko, in eno od teh je zapisano kar v naslovu – BRANJE ZA 

BRALNO ZNAČKO SE NIKOLI NE KONČA. To velja tudi na Podružnici Leskovec, kjer je vsem mladim 

nadobudnim bralcem omogočeno, da se kadarkoli zglasijo v knjižnici in pripovedujejo o vseh napetih 

dogodivščinah, ki se skrivajo med platnicami knjig. 

Bralna značka ni tekmovanje, z njo omogočimo učencem večji stik s knjigo, in v kolikor to aktivnost 

dobro načrtujemo, lahko branje postane del šolskega vsakdanjika in nadalje del učenčevega 

vsakdanjika tudi po zaključku osnovnošolskega šolanja. Gre za dolgoročno naložbo, ki ne le da 

združuje otroke – starše, učence - učitelje, temveč tudi pomaga razvijati bralne sposobnosti, ki imajo 

zelo velik vpliv na nadaljnjo izobraževalno in življenjsko uspešnost. 

Otroci se že pred vstopom v osnovno šolo ukvarjajo z branjem, in sicer s prepoznavanjem in s 

spoznavanjem črk, s pomočjo branja spoznavajo okolico, kjer se nahajajo. V osnovni šoli pa že 

uporabljajo informacijske vire in informacijsko tehnologijo, kar pa seveda ne bi bilo mogoče brez 

predhodnega znanja branja. In zakaj je branje tako življenjsko pomembno? Krepi naš um, veča 

pomnjenje, domišljanje, sklepanje in povezovanje. Skozi knjige spoznavamo nove dimenzije, nove 

svetove, širimo obzorja in spodbujamo domišljijo. Ob branju dobre knjige pozabimo na stresen dan, 

preganjamo dolgčas in se zabavamo. 

Učenci Podružnice Leskovec so v letošnjem šolskem letu veliko brali pri rednem pouku in tudi za 

Bralno značko. Bralno značko so v letošnjem šolskem letu osvojili že vsi učenci od 1. do 6.  in 9. e 

razreda in nekaj učencev iz 7. in 8. e razreda. Le nekaj učencev iz 7. in 8. e razreda pa še vedno 

dokazuje znanje za pridobitev le-te. 

Tisti učenci, ki so osvojili Bralno značko, so bili nagrajeni z gledališko predstavo Pojdi z menoj na 

časovni stroj. Osnovni šoli Videm, ki je slednje omogočila, se zahvaljujemo vsi gledalci te predstave. 

Na dan gledališke predstave so se učenci od 1. do 6. e razreda zbrali  v šolski knjižnici, kjer nas je 

učenka Karin pozdravila in spregovorila o sodelovanju za osvojeno Bralno značko. Učenci – Manja, 

Marsel in Jana pa so prebrali iz zgoraj navedene knjige nekaj »navodil«, in sicer: 

 da se branje za Bralno značko nikoli ne konča; 

 kako je branje koristno in ob njem nam je lepo. 

 

Nato pa smo se s pomočjo avtobusa prestavili v občinsko dvorano na Videm, kjer smo si ogledali 

gledališko predstavo. 

Priznanja za osvojeno Bralno značko bodo učenci prejeli na zaključni prireditvi ob koncu tega 

šolskega leta. 
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Vsi učenci 9. e so sodelovali v projektu »Zlata bralka – zlati bralec«, in to so Lara Frelih, Simona 

Hercog, Matija Junger, Matevž Junger, Sara Koletnik, Amadeja Potočnik, Luka Širec, Andrej Školnik, 

Kristijan Školnik, Tjaša Topolovec in Tamara Zemljič. Društvo Bralna značka – ZPMS  jih je nagradilo 

s spominskim priznanjem in s knjigo z naslovom Od genov do zvezd, kar bodo prejeli na valeti.  

Društvu se zahvaljujemo za darovane knjige. 

Želim Vam veliko dobrega branja in veliko knjižnih užitkov ob branju. 

DOBRODŠLI V KNJIŽNICI. 

                                                                       Knjižničarka, Aninia Kodrič 

Razmišljanja devetošolcev o branju 

Z dosegom bralne značke sem dobila neko potrditev, da sem uspela prebrati nekaj knjig, ki so 

pripomogle k mojemu uspehu. Vsaka knjiga več, ki jo preberem, jo lažje in bolj doživeto preberem. 

V njih lahko začutiš in najdeš delček sebe, lahko te potolažijo, ti pomagajo v kakšnih situacijah. 

Skratka, če to vse združimo, so knjige nekaj dobrega, ob tem, da te razvedrijo in sprostijo, ti dajejo 

dobro podlago za vsesplošno razgledanost in uspeh v šoli. Sčasoma sem ugotovila, da so knjige lahko 

res zanimive, le poglobiti se moraš. Dobra knjiga je lahko boljša od gledanja filmov in igranja igric. 

Ob branju knjige si lahko res to, kar si. 

Amadeja Potočnik, 9. e 

 

Mogoče mi bralna značka niti ne 

pomeni veliko. Veliko pa mi 

pomenijo knjige. Iz knjig sem se 

veliko naučila, z njimi sem rasla. 

Pomagale so mi razmišljati s 

svojo glavo, biti to, kar sem, 

sprejeti sebe in druge. Knjige se 

me dotaknejo. Ko slišim citat iz 

knjige, ki mi je veliko dala, se mi 

naježi koža. Rada berem in 

mogoče mi priznanje ne pomeni 

toliko, kot mi pomeni vse, kar so 

mi knjige dale. Dale so mi 

možnost neprestanega 

razmišljanja, povezovanja, dale 

so mi znanje. Na knjige se 

spomnim vsak dan, vsakodnevno življenje povezujem s knjigami. Ob knjigah in zgodbah nekaj 

začutim in hvaležna sem za to. Žal pa mi je tistih, ki ob knjigi ne čutijo nič. Ne vedo, kaj zamujajo. 

Lara Frelih, 9. e 
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6 NAŠI NAJMLAJŠI 

 

Novičke iz vrtca mavrica leskovec 

V vrtcu Mavrica Leskovec je 36 otrok. Dejavnosti, ki potekajo vso leto za obe skupini, so pravljične, 

lutkovne urice. V starejši skupini pa so se otroci vključevali v bralnega palčka ter nadstandardni 

program. V novembru nas je obiskal »Sparki« iz trgovine Špar ter nas presenetil z darili in povabilom 

za nastop na Ptuju pred trgovino Špar. Strokovne delavke smo organizirale v sodelovanju z Občino 

Videm občinskega božička (dramska predstava » Živali pri babici Zimi«). Sodelovali smo tudi na 

proslavi v šoli ob kulturnem prazniku, materinskem dnevu, kakor tudi na pustni povorki v kraju. 

Sodelovali smo na razstavi pisanic v kraju in v Qlandiji Ptuj. V mesecu marcu smo predstavile celoletni 

projekt »Da bom zdrav in močan«. V mesecu maju so se predšolski otroci udeležili olimpijade v 

Lepoglavi ter krosa Cicibanov in Cicibank na Ptuju. 

Skozi vse leto smo se trudile, da smo otrokom omogočile čim bolj pestre dejavnosti, ki so otrokom 

omogočile razvijanje na vseh področjih. 

Otroci nas potrebujejo. Želijo si, da si vzamemo čas zanje, da se jim posvetimo, da jih poslušamo, da 

se z njimi igramo. 

  

Kristina Orlač 

 

Obisk minimaturantov v zbornici 
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7 LIKOVNO USTVARJANJE OTROK 

 

 

 

Gal Cafuta, 1. e 

 
Klara Milkovič, 1. e 

  

Gabriel Feguš, 3. e Marsel Jelen, 3. e 
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Jana Krajnc, 4. e 

 
Ruby Frelih, 4. e 

 

 

 
Ruby Frelih, 4. e 

 

Kornelija Jelen, 4. e 

 

Urban Milkovič, 4. e 
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Jana Kozel, 5. e 

 
Janez Šmigoc, 5. e 

 

 

 

Maja Lesjak, 1. e 

 

Tijan Potočnik, 6. e 
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Amadeja Potočnik, 9. e Matevž Junger, 9. e  

  

Martina Krajnc, 7. e Anja Kozel, 7. e 
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8 KRONIKA V SLIKI IN BESEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi šolski dan, 1. 9. 2016 

Zlatkov pokal, 15. 9. 2016 

Kolesarski izpit, 14. 9. 2016 

Zbiralna akcija starega papirja, 5. 10. 

2016 
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Tehniški dan Varno v prometu, 6. 10. 2016 

Sprejem prvošolcev in kostanjev 

piknik, 7. 10. 2016 

Plesna delavnica, 14. 10. 2016 

8 krogov odličnosti, 10. 11. 2016 
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Obisk božička, 23. 12. 2016 

Projekt Prometna kača 

Sodelovanje na razstavi ob veliki 

noči, 7. 4. 2017 

Novoletni koncert na Vidmu, 21. 12. 2016 

Zimska šola v naravi, od 19. do 23. 

12. 2016 
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Tradicionalni SLO zajtrk, 

18. 11. 2016 

Pust, 27. 2. 2017 

Teden požarne varnosti, 

14. 10. 2016 

Hiša eksperimentov, 19. 5. 2017 



ODMEVI NAŠIH GRIČEV 

Glasilo učencev šole Leskovec 2016/2017 
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Delo v sadovnjaku, 21. 3. 2017 

Materinski dan,  

24. 3. 2017 

Mala likovna kolonija Haloze, 26. 5. 2017 



ODMEVI NAŠIH GRIČEV 

Glasilo učencev šole Leskovec 2016/2017 
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Ekskurzija v Prekmurje, 6. 6. 2017 

Valeta, 9. 6. 2017 



ODMEVI NAŠIH GRIČEV 

Glasilo učencev šole Leskovec 2016/2017 
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Naravoslovni dan na Primorskem, 6. 6. 2017 

Sprejem bodočih prvošolčkov, 8. 6. 2017 

Dramatizacijo pripravili učenci 3.in 4. razreda. 

 

Taborjenje, od 18. do 19. 5. 2017 

Tek podnebne solidarnosti, 19. 5. 2017 



ODMEVI NAŠIH GRIČEV 

Glasilo učencev šole Leskovec 2016/2017 
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