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Šola v Leskovcu
Tretjega septembra prvič sem ta šolski prag prestopil
in velik cmok v grlu pogoltnil.
S sošolci in učitelji smo se hitro sporazumeli,
prav vsi so me lepo sprejeli.
Vsi v šoli so presegli vsa moja pričakovanja
in mi tako polepšali ta del življenja.
Dokler »korona« ni prišla,
smo bili kot velika družinica.
Zelo sem vesel, da se tudi sedaj ni nič spremenilo,
da se je življenje v stare tire spet povrnilo.
Jakob Šulek, 5.e
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1 UVODNIK
Še eno šolsko leto je za nami. Bilo je pestro, polno novih doživetij in spoznanj. Skupaj smo
preživeli veliko lepih trenutkov, ki se jih bomo z veseljem spominjali. Ponosni smo na rezultate,
delo in sodelovanje zaposlenih, učencev in staršev. Skupaj nam je veliko uspelo.
Prav gotovo pa je to šolsko leto zaznamovalo obdobje, ko smo morali zaradi širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 za nekaj časa zapreti šolska vrata in organizirati vzgojno-izobraževalno delo
na daljavo. V tem času smo se vsi maksimalno potrudili, delali, se učili, se soočali z novostmi in
novimi pristopi ter se še bolj povezali med sabo. Bili smo uspešni.
Naj bodo počitnice, ki so pred nami, lepe in doživete in 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 2011–2020.
1

2 UČENCI SO ZAPISALI
Predstavitev pravljic za prvošolčke skupaj z njihovimi varuhi
V ponedeljek, 7. 10. 2019, prvi dan v tednu otroka, smo se v učilnici 1. razreda ob preprogi zbrali
varuhi prvošolčkov skupaj z našimi varovanci. Našega obiska so se učenci prvega razreda zelo
razveselili. Karin in Anej, učenca 9. razreda, sva jim prebrala pravljici z naslovom Rad te imam, mami
ter Sovica spoznava svet. To je sovica, ki spoznava svet, podobno, kot spoznavajo in na novo
odkrivajo svet naši prvošolčki. Po poslušanju obeh pravljic smo se o njih pogovorili in skupaj zs
prvošolčki likovno poustvarjali. Uro smo zaključili z igro Kdo se skriva pod odejo, pri kateri smo
ponavljali imena prvošolcev in njihovih varuhov. Na koncu je sledil objem prvošolcev in varuhov.
Karin, 9.e

Karin in Anej ob prebiranju slikanice.
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Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
V petek, 11. 10. 2019, zadnji dan v tednu otroka, smo učence 1. razreda sprejeli v šolsko skupnost. V
zgornji avli smo se zbrali prvošolci in njihovi varuhi ter ostali učenci in učitelji. V kratkem programu
so nam prvošolci skupaj s svojimi varuhi pokazali, kaj so se že naučili. Na začetku so zapeli in na
Orffova glasbila spremljali himno šole Leskovec. Prejeli so izkaznice, s katerimi so potrdili članstvo
šolske skupnosti. Obljubili so, da se bodo s svojim pozitivnim vedenjem trudili vplivati na svoj ugled
in ugled šole Videm, Podružnice Leskovec. Program smo zaključili s plesom Boggie woogie. Čestitke
ob sprejemu v šolsko skupnost je izrekla vodja šole. Nagovorila jih in pozvala k dobremu sodelovanju
in upoštevanju pravil. Sledilo je prijetno presenečenje in druženje prvošolcev z varuhi v jedilnici, kjer
so se posladkali s palačinkami.
Jana in Monika, 8.e

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, 11. 10. 2019.
Dan slovenske hrane na naši šoli
V petek, 11. 9. 2019, smo imeli naravoslovni dan, namenjen dnevu slovenske hrane. Najprej nam je
čebelar predstavil veliko zanimivega o čebelah, pa tudi poskusili smo lahko različne vrste medu. Nato
smo petošolci cvrli flancate, ki so bili odlični. Ko smo se jih do sitega najedli, smo šli na rekreativni
odmor, kjer smo se pošteno spotili. Sledilo je predavanje o sladkorni bolezni. Predavatelj je bil
gospod Leon, ki je tudi sam sladkorni bolnik, zato je bilo predavanje
še toliko bolj doživeto. Po vseh dejavnostih smo v zgornji avli ob
spremljavi Jakobove in Emanuelove harmonike zapeli še pesem
Čebelice. Dan je bil zelo zanimiv, saj smo se naučili veliko novega.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Ana Franc, 5.e
3

Nagradno potovanje v London
V preteklem šolskem letu sva bila učenca Jana Krajnc in Tian Šibila, sedaj učenca 7. e in 9. b, v okviru
angleške bralne značke, ki jo izvajamo na naši šoli, nagrajena z izletom v London. V spremstvu
učiteljice Petre Fošnarič sta v januarju obiskala prestolnico Velike Britanije. Neznačilno sončno vreme
je pripomoglo k prijetnemu ogledovanju številnih znamenitosti in ustvarjanju lepih spominov.
»Pa smo doma, kjer je najlepše. No, saj tudi v Londonu je bilo kar nekaj zelo lepih, predvsem pa
zanimivih dogodivščin. Ena od teh, ki mi bo najbolj ostala v spominu, je muzej Madam Tussads, saj
sem se lahko slikala z voščenimi lutkami znanih oseb, ki jih spremljam. V Londonu se resnično da
videti marsikaj.«
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Jana Krajnc, 7.e

Jana in Tian pred znamenito Buckinghamsko palačo.
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Rex

Moj pes ima oranžne oči.
Ponoči so videti kot biseri.
Je nemški ovčar,
ki je vsakemu par.
Z mano se igra
in skače do neba.
Sestrica ga boža,
da je kakor roža.
Z mamo hodi na sprehode
do gozda in nazaj.
To je za njega pravi raj.
Od očka dobi,
kar si želi,
da njegov trebušček zažari.
Reksa imam zelo rada,
ker je sladek kot čokolada.

Kaja Kozel, 3.e
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Zaprtje šol
V šoli smo se imeli zelo lepo, dokler se ni naenkrat pojavil korona virus. Šole so se zaprle in s tem se
je končalo tudi naše druženje. Sicer smo se skoraj dnevno videvali preko video konferenc, a to ni
isto. Vsi smo se zelo pogrešali. Spoznala sem, da res potrebujem prijatelje in prijateljice. Vsi smo bili
zelo veseli, ko smo izvedeli, da se vračamo v šolo. Pogrešanje prijateljev se je končalo, čeprav
moramo še vedno paziti na razdaljo in upoštevati ukrepe, s katerimi skrbimo za svoje zdravje in tudi
zdravje vseh okrog nas. V šoli bomo samo tri tedne, vendar se je splačalo priti, saj smo po dolgem
času spet srečali prijatelje in tudi učitelje.
Monika Leskovec, 5.e
Obdobje Covid-19
V obdobju Covid-19 smo bili doma. Doma je bilo super, saj sem lahko hitro naredil nalogo in se učil.
Veliko časa sem imel tudi za družino. Z bratom sva se veliko igrala in smejala. Proti koncu aprila smo
postavili velik kokošnjak, pri katerem se je oče poškodoval. Vsi smo bili zelo prestrašeni, saj si je
prevrtal prst. Moj deda ga je hitro odpeljal v bolnišnico, kjer so mu prst zašili. V dobrih dveh tednih
so mu odvzeli šive in počasi mu je šlo na boljše. Kar naenkrat je bil prvi junij, ko smo spet prišli v
šolo. Bil sem zelo vesel, saj sem spet videl prijatelje.
Vid Korošec-Kmetič, 5.e
Moj kraj
Živim v Mali Varnici.
Naša hiša je na prelepem griču. Od tam je lep razgled v dolino. To je dolina, katere nikjer na svetu
ne boš našel. Poleti je najlepša, ker nas sonček pozdravlja, metuljčki plešejo in ptički pojejo. Ko pade
dež, se pojavi mavrica.
Srečna sem, ker živim v tako lepem kraju.
Ela Kolednik, 3.e
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Ob rojstnem dnevu naše šole:

LEPO ŠOLO MI IMAMO,
ZDAJ PA RES VELIKO ZNAMO.
ŠOLO IMAMO MI PRELEPO
Z ROŽAMI OBDANO.

EN PA ZDAJ NOČE PRITI V ŠOLO.
ZAKAJ, ZAKAJ PA TO?
SAJ UČITELJI NE GRIZEMO.
TI, LE PRIDI ZDAJ V ŠOLO,
NIČ HUDEGA NE BO!

ŠOLI MI ČESTITAMO,
ZA LEPO ČASOVNO MAVRICO.
VSE LEPO JI ŽELIMO,
DA ŠE VEČ ZNANJA PRIDOBIMO.

Jaka Mužerlin, 4.e
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Moja šola
Živijo, sem Klara Kolednik in obiskujem 4.e. Naša šola letos praznuje 107. rojstni dan. Na to smo vsi
ponosni. Zdi se mi čudovita, ker so tudi učitelji prijazni in še raje hodim v šolo. Tu imam veliko
prijateljev in sošolcev. Rada se učim, ker pri učenju spoznam veliko novega. Učimo se tudi skozi igro.
Naša šola se mi zdi prečudovita.
Klara Kolednik, 4.e
Najboljša šola
Živijo, sem Luna. Pišem se Azur. Obiskujem 4.e šole Leskovec. Moja najljubša predmeta sta likovna
vzgoja in angleščina. V šoli imam prijatelje. Šola mi je zelo všeč. Spoznali smo Motiželjka, zelo je
zanimivo in zmeraj spoznamo nekaj novega. Na naši šoli je 71 učencev. Učitelji so prijazni. S sošolci
se razumemo. Šola je zelo umirjena.

Luna Magdalena Azur, 4.e
107. rojstni dan
Naša šola praznuje že 107. rojstni dan. Všeč mi je, da jo imamo ravno tu v Leskovcu.
Šola mi je »kul«, saj se v njej veliko naučimo.
V šoli je približno 71 učencev. Nekaterim se zdi šola bedna, ampak meni ni. Pred kratkim smo dobili
gosta. To je Motiželjko, ki nam bo pomagal, da bomo bolj prijazni drug z drugim.
Šoli želim še veliko uspeha, imam jo zelo rad.
Teo jelen, 4.e
Šola ima rojstni dan
Šola praznuje 5. novembra 107. rojstni dan. Res je zelo stara, ampak še vedno zelo lepa. Všeč mi je,
da je bele barve. Rada hodim v šolo, ker je lepa in nas učijo prijazni učitelji. Sem v 4. razredu.
Učiteljica je prijazna.
Imamo sadovnjak, pred šolo pa park. Na vsakem oknu so rože in nad vhodnimi vrati tri zastave:
evropska, slovenska in občinska.
Zdaj, ko smo četrtošolci, v šolo hodimo sami. Včasih imamo počitnice . Vsi smo kot radovednih 5,
samo, da nas je 9.
Klara Milkovič, 4.e
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Šola od doma
Zjutraj, ko se prebudim,
takoj do računalnika odhitim.
A moja mama ve, da brez zajtrka ne gre.

Ko trebušček je že sit, se grem jaz učit.
Pod rubriko Delo od doma tisoč in ena je naloga,
a počasi jih odpiram in v vrsto jih sortitam.
Po tiho si želim, da morda lahko katero izpustim.

Me čaka matematika, slovenščina, angleščina…
Pišem, rišem, se učim, berem, mislim - ne trpim.
Ko pa vse končam, se lahko igram.

Pogrešam vas prijatelji,
saj brez vas je res dolgčas,
kajti vsak v razredu svojo vlogo ima,
da nas nasmeji in s tem dan popestri.

Pogrešam tudi kuhar’co in hišnika, kakor tudi vsakega učitelja.
Si sporočila pišemo, a skupaj ne rišemo.

Pogrešam vas vse, saj brez vas učenje pusto je.

Jaka Mužerlin, 4.e
9

»Tudi eko znamo biti in naravo s tem razveseliti…«

Travnik
Zakaj sivo je nebo?
Ker dežja polno bo.
Travnik pa zelen, je z dežjem prepojen.
Marjetica bela, regrat rumen – krasita travnik zelen.
Metulj rdeč od maka odletel je ves žareč,
poglej ta naš svet, ves je v travniku objet.

Maja Lesjak, 4.e

Eko travnik – Gal Cafuta z učenci 4.e.
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Zemljin rojstni dan

Naša Zemlja spet praznuje.
Vsi se veselimo z njo.
Ptički že žvrgolijo in kukavice pojo.
Mi pa zunaj veselo rajamo.

Kmetje zunaj delajo, mi pa na
terasi vse urejamo.
Lastovke prišle bojo, tudi to že komaj čakamo.
Vse že zacvetelo bo, da Zemlja lep rojstni dan imela bo.

Živali bodo srečne, da bodo lahko zunaj spet.
Vrti bodo obrodili, če jih bomo pognojili.
Ko ptički začnejo pet, olajšajo nam delo spet.
Delo se je že začelo, za Zemljin rojstni dan bo vse veselo.

Tobija Cebe, 4.e
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Dan dejavnosti v 6. in 7.e
V ponedeljek, 22. 6. 2020, smo se zelo zabavali. Najprej smo odšli na kratek pohod proti
Trdobojcem in se malo utrudili ter na vrtu tudi fotografirali. Nato smo se odpravili nazaj do šole,
kjer smo prav tako imeli skupinsko fotografiranje. Učitelj je za nas pripravil zelo zanimive igre, ki
smo se jih po fotografiranju vsi veselo udeležili. Igrali smo tri v vrsto, vlekli vrv in kakor hitro je
bilo mogoče poiskali nekaj stvari v okolici.
Dan je bil zelo zabaven, a še bolj ga je popestril smešen film, ki smo si ga ogledali na koncu. Kar
dobro smo se nasmejali. Vsi smo šli domov in dan zaključili z našo družino. Zame je bil dan zelo
zanimiv in upam, da ga bomo kdaj tudi ponovili.
Ruby Frelih, 7.e

Pogled na našo šolo je iz Trdobojc naravnost čudovit.
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3 DEJAVNOSTI NA ŠOLI
Poletne zabavne igre
Med 26. in 28. avgustom je Osnovna šola Videm v sodelovanju z Občino Videm organizirala
5. Poletne zabavne igre. Za organizacijo te prireditve smo se odločili, ker smo ob koncu počitnic želeli
učencem omogočiti kvalitetno in športno obarvan skok v novo šolsko leto. V projekt so bili vključeni
učenci od 2. do 7. razreda. K sodelovanju so bili zraven učencev našega zavoda vabljeni tudi učenci
OŠ Cirkulane, OŠ Žetale, OŠ Majšperk, OŠ Podlehnik ter šole s sosednje Hrvaške, in sicer iz Lepoglave
in Bednje s podružnicami. Igre so potekale tri dni. Prvi in zadnji dan smo na igrišču ŠD Videm izvajali
različne športne aktivnosti. Učenci so spoznavali nove športne panoge. Drugi dan iger smo šli v
bioterme Mali Moravci in veliko plavali in igrali vaterpolo. Tudi plesa ni manjkalo. Iger, ki so jih
popestrili znani športniki in padalci, se je udeležilo preko 200 otrok. Zahvaljujemo se vsem občinam,
katerih šole so sodelovale v projektu, da so finančno podprle to prireditev. Levji delež je prispevala
Občina Videm. Najlepša hvala.
Beno Repič in
Gorazd Černila
Za oglej vseh fotografij kliknite TUKAJ.

Skupinska fotografija v biotermah Mala Nedelja.
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Prvi šolski dan v šolskem letu 2019/2020
NADARJENOST
Prvi šolski dan v šolskem letu 2019/2020 smo na Osnovni šoli Videm, Podružnici Leskovec pričeli s
kulturno prireditvijo in s sprejemom prvošolčkov na našo šolo, učenci iz 8. e in 9. e razreda pa so
postali njihovi varuhi.
Napovedovalca sta učencem zaželela uspešno novo šolsko leto, leto z veliko želje po znanju, da bi
razvili čim več ljubezni do učenja in do dela, da bi bilo zabavno, radostno, navdihujoče, polno
pomoči, smeha, glasbe, zabave, športa, da bi spoštovali poslanstvo naše šole ter bi bili zelo ponosni,
da so učenci in učenke podružnice Leskovec.
Po 11. členu Zakona o osnovni učenci so nadarjeni tisti učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne
sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.
Želimo si, da bi tudi naši učenci takšno ali drugačno nadarjenost prepoznali v sebi in da bi bili ponosni
na sposobnosti, ki jih imajo na področju intelektualnega dela, športa, tehnike, kmetijstva, gasilstva,
na glasbeno dramskem področju ter da bi v sebi našli pogum, da jih pokažejo tudi okolici.
Nekateri so svoje sposobnosti pokazali že na svoj prvi šolski dan tega leta in tako obogatili našo
kulturno prireditev:
Gimnastičarki sta ob spremljavi glasbe prikazali nekaj gimnastičnih elementov.
Učenec je opravljal poslanstvo učitelja, njegova učenka pa ga je prelisičila s svojimi intelektualnimi
sposobnostmi, seštevanjem 2 + 2 = 5, saj je imela en mango skrit v šolski torbi.
Trener in nogometni igralci so pokazali sposobnosti na področju športa, predstavili so športno
opremo in del napornega treninga.
Na področju kmetijstva so se predstavili mladi kmetje s petjem in igranjem na harmoniko, prikazali
pa so tudi delo na kmetiji. Seznanili so nas s tem, da kmetje potrebujejo zelo veliko znanja in
razgledanosti glede traktorjev, obdelovalnih strojev, oskrbe živali, vzgoje rastlin in prodaje pridelanih
izdelkov. Slišali smo zvok gasilske sirene, mladi gasilci so si hitro nadeli gasilske čelade, poveljnik jih
je postrojil v zbor in nas seznanil o delu Prostovoljnega gasilskega društva Leskovec. Prikazali so nam
vajo z »brentačo« in nas pozdravili z gasilskim pozdravom. Učenke so zapele šolsko himno, svoje
glasbene sposobnosti pa so nam pokazali tudi igralci klavirja, harmonike, frulice, flavte in bobnov.
V zadnjem delu prireditve so nam Polž, Ptici pevki, Lisica, Medved, Kobilica, Ptica, Volk, Sova, Žaba,
Čebelica Maja in Kukavica skozi pesem prikazali njihovo življenje v gozdu, kjer so imeli svoj dom in

14

tudi šolo v Hotelu Hrast. Živali so se s pogumom in vztrajnostjo zoperstavile možu s sekiro in možu
z žago ter jima preprečile podiranje Hotela Hrast.
Učencem in njihovim staršem se zahvaljujem za sodelovanje, učencem in zaposlenim pa želim srečno
in uspešno šolsko leto.
Prireditev sva pripravila predmetna učiteljica Aninia Kodrič in profesor Davorin Horvat.
Aninia Kodrič

Naši učenci pri uprizoritvi gasilske intervencije.
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Zlatkov memorialni nogometni turnir
Za nami je že 49. Zlatkov memorial – dan, ki ga namenimo spominu na naše veliko
prezgodaj preminule učence.
Na nogometnem igrišču naše šole so se pomerile ekipe naslednjih šol: Cirkulane – Zavrč, Podlehnik,
Videm, Podružnice Leskovec in Lepoglave.
Tudi letos so se učenci od 1. do 5. razreda odpravili na pokopališče in prižgali svečke, nato na pohod
po naših hribih, športni dan pa so zaključili z navijanjem za naše nogometaše.
Dan je minil v prijetnem, športnem in prijateljskem vzdušju.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Ksenija Širovnik

Učenci so s transparenti glasno spodbujali ekipo OŠ Leskovec.
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Noč branja
V ponedeljek, 7. 10. 2019, smo imeli četrtošolci šole Leskovec razredni tehniški dan, ki smo ga
namenili branju in povezovanju. Zbrali smo se ob 17. uri, si uredili »gnezdece« v naši učilnici in se
nato pridružili knjižničarki Vesni, ki je pripravila prijetno urico branja v knjižnici.
Po večerji - tu gre zahvala našemu kuharju Vasji, smo se udobno namestili v naši učilnici in se ob
svečkah prepustili branju knjige Groznovilca v hudi hosti. Brala je učiteljica, učenci pa so poslušali in
nadvse uživali. Branje smo prekinili s kratkimi odmori, v katerih smo pili metin čaj, ki nas je do konca
umiril in ob pol enajstih smo »že« sladko spali, vse do jutra, ko smo se polni novih moči odpravili na
jesenski kros na Videm. Želimo si še več takih doživetij.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Ksenija Širovnik

Želimo si še več takih dni.
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Razredni piknik od 6. do 9. razreda
Nekoliko mrzlo ponedeljkovo popoldne smo ogreli s kostanjevim piknikom, ki je bil namenjen
druženju razredne skupnosti 6., 7., 8. in 9. razreda.
Ob razigrani igri smo športno druženje nadaljevali v telovadnici in kasneje na igrišču. Učenci kot tudi
starši so dokazali, da je druženje ob igri še kako velikega pomena. Sodelovaje pri igrah se je izplačalo,
saj smo se na koncu posladkali s pečenimi kostanji in sadnimi nabodali.
Želimo si še več tovrstnega druženja.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Davorin Horvat in Zdenka Žvajkar

Od socialnih iger, priprave dobrot do športnega doživetja…
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»Kostanji, na ta in oni način«
Skupaj z učenci OPB od 1. e do 5. e Osnovne šole Videm – Podružnice Leskovec smo izvedli delavnico
za starše in stare starše z naslovom »KOSTANJI, NA TA IN ONI NAČIN«, ki je bila 7. 10. 2019.
Ta delavnica je bila nadaljevanje teme iz kulturne prireditve prvega šolskega dne, ko so se učenci
predstavili in tudi dokazali, da so vsi učenci na naši šoli nadarjeni, eni na enem, drugi pa na drugem
področju.
Na začetku sta učenca nagovorila sodelujoče. Spomnila sta nas, da je ta teden TEDEN OTROKA in
da si učenci želijo in zaslužijo malo razvajanja.
Učenci so bili razdeljeni v skupine, v
vsaki skupini pa so bili tudi starši in stari
straši, ki so učence vodili in jim
pomagali pri delu. Ustvarjali so iz
jesenskih plodov in v avli pripravili
čudovito razstavo izdelkov iz divjih
kostanjev. Izdelali so mazilo dr. Divji
Kostanj in prikazali praktično uporabo
le-tega. Kuhali so juho iz kostanjev ter
izdelali kostanjevo kremo in sok iz
mete (brez sladkorja). Ena skupina je
izdelala majhne šopke iz mete, melise, sivke, peteršilja in kostanjev. Celotno prireditev pa so učenci
popestrili s petjem in igranjem na glasbila; igrali so na harmonike, kitari, klavir, frulico in flavto.
Učenčevim staršem in starim staršem se zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.

Aninia Kodrič in Martina Kunčnik
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Učenci šole Leskovec – soustvarjalci Naravnega parka Čerinovo
»Do velikih ciljev vodijo mali koraki,« so besede, ki jim sledimo učenci šole Leskovec. Nedavno smo
sodelovali v projektu Življenje traviščem, ki ga je organiziral PRJ Halo iz Cirkulan. Zakaj? Ker se
zavedamo, da je narava samo ena, in jo je treba negovati.
V nam bližnje Trdobojce, na zapuščeno posestvo Čerinovo, smo se 9. 3. 2020 v okviru tehniškega
dne odpravili učenci 3., 8. in 9. razreda. Tam smo zbrane razveselili s kratkim kulturnim programom,
si ogledali strokovni prikaz sajenja dreves in nato pridno sodelovali pri zasaditvi visokodebelnih
sadnih dreves. Lahko bi rekli, da smo investirali v svojo prihodnost, pa tudi v prihodnost naših
zanamcev.
Veseli smo, da smo lahko dodali svoj prispevek k varovanju narave in vrnitvi življenja našim
Halozam.
Marjana Notersberg

Ohranjamo naravno dediščino.
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Čarobni svet glasbe – novoletni koncert
Božično-novoletni koncert
V četrtek, 12. 12. 2019, se je v telovadnici Osnovne šole Videm odvijal božično-novoletni koncert.
Ker je glasba najmočnejša oblika čarovnije, smo se prepustili čarobnosti le-te. Na koncertu so nastopili
tudi učenci Cici zbora Leskovec, ki so se predstavili z dvema božičnima pesmima.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Janja Medvešek

Fašenk v leskovcu 2020
Med počitnicami, 24. 2. 2020, se je v lepem, sončnem vremenu v Leskovcu odvijala tradicionalna
pustna povorka. Predstavile so se številne
maske. Med njimi smo bili tudi mi, učenci
1. e razreda ter ostali učenci in učiteljici
Janja Medvešek in Martina Kunčnik.
Letošnje leto smo se predstavili v vlogi
glasbenikov v orkestru, kjer smo zaigrali
na različna glasbila, ki so si jih učenci
izdelali sami. Da je bil dan zares poseben,
smo se na koncu posladkali s krofi.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Janja Medvešek
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Mala groharjeva kolonija Škofja Loka 2019
V petek, 27. 9. 2019, je na ulicah Škofje Loke potekala Mala Groharjeva kolonija, kjer učenci
povabljenih osnovnih šol rišejo in slikajo na prostem. Tudi letos smo se povabilu z veseljem odzvali
in se likovne kolonije tudi udeležili. V prekrasnem sončnem vremenu in umetniškem vzdušju so na
ulicah Škofje Loke ustvarjali devetošolca Andrej Časek Hojnik in Miša Mulec, učenka 8. razreda Lana
Kaisersberger iz OŠ Videm in sedmošolki iz podružnične šole Leskovec, Kornelija Jelen in Špela Franc.
Učenci so se ponovno izkazali, nastali so kvalitetni otroški likovni izdelki.
Za ogled vseh fotografij kliknite TUKAJ.
Marko Kunčnik

Udeleženci Male Groharjeve kolonije z mentorjem.
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4 TEKMOVANJA
Rezultati tekmovanj učencev v šolskem letu 2019/2020
Tekmovanja iz LOGIKE se je udeležilo 15 učencev od 4. e do 8. e razreda. Bronasta priznanja so
osvojili Tobija Cebe iz 4. e, njegova mentorica je bila učiteljica Ksenija Širovnik; Jakob Šulek iz 5. e,
mentorica pa je bila učiteljica Dragica Majhen; Špela Franc iz 7. e in Monika Milkovič iz 8. e razreda,
njuna mentorica pa je bila učiteljica Zdenka Žvajkar, ki je bila tudi vodja tekmovanja.
Tekmovanja iz znanja slovenščine za CANKARJEVO TEKMOVANJE: Udeležilo se ga je 6 učencev iz
4. e; Tobija Cebe, Teo Jelen in Klara Milkovič so osvojili bronasto priznanje, njihova mentorica je
bila učiteljica Ksenija Širovnik. V 5. e so tekmovali 4 učenci, Monika Leskovec je osvojila bronasto
priznanje, mentorica je bila učiteljica Dragica Majhen. V 6. e je tekmoval 1 učenec. V 7. e pa trije
učenci, Jana Krajnc je osvojila bronasto priznanje. V 8. e je tekmovala le Monika Milkovič in je
osvojila bronasto priznanje. Njihov mentor je bil učitelj Iztok Roškar, bil je tudi vodja tekmovanja.
Tekmovanja iz znanja ZGODOVINE se je udeležilo 6 učencev pod mentorstvom učiteljice Marije
Srdinšek. Monika Milkovič iz 8. e, Anej Štrucl in Aleks Trafela iz 9. e so osvojili bronasto priznanje.
Monika Milkovič se je udeležila območnega tekmovanja in je osvojila SREBRNO priznanje. Prav tako
bi se udeležila tudi državnega tekmovanja, ki je bilo zaradi epidemije odpovedano.
Tekmovanja iz znanja KEMIJE se je udeležila le Monika Milkovič iz 8. e, osvojila je bronasto
priznanje, uvrstila se je tudi na državno tekmovanje, ki pa je bilo odpovedano, njena mentorica je
bila učiteljica Darja Koritnik.
Tekmovanja iz znanja FIZIKE se je udeležila le Monika Milkovič iz 8. e, osvojila je bronasto priznanje,
prav tako se bi lahko udeležila področnega tekmovanja, ki je bilo odpovedano. Njena mentorica je
bila učiteljica Helena Šegula.
Tekmovanja KRESNIČKA se je udeležilo 41 učencev. Bronasta priznanja je osvojilo 9 tekmovalcev:
Lara Dobnik, Žana Jelen, Sara Šmigoc in Lia Turk iz 1. e, njihova mentorica je bila učiteljica Janja
Medvešek; Patrik Krajnc in Vita Šulek iz 2. e, njuna mentorica je bila Janja Gjurasek; Teo Kozel iz 3.
e, njegova mentorica je bila učiteljica Marjana Notersberg; Marsel Jelen iz 6. e in Kornelija Jelen iz
7. e, njun mentor pa je bil učitelj Davorin Horvat, ki je bil tudi vodja tekmovanja.
Tekmovanja iz znanja ANGLEŠČINE za 9. razred se je udeležil le Anej Štrucl iz 9. e, osvojil je bronasto
priznanje in bi se udeležil tudi področnega tekmovanja, ki je bilo odpovedano. Njegova mentorica
je bila učiteljica Aleksandra Kukovič.
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Tekmovanja iz znanja BIOLOGIJE so se udeležili 4 učenci, niso pa osvojili bronastih priznanj. Njihov
mentor je bil učitelj Davorin Horvat.
Tekmovanja iz VESELE ŠOLE se je udeležilo 9 učencev. Bronasta priznanja so prejeli: Teo Jelen, Klara
Kolednik in Klara Milkovič iz 4. e; Vid Korošec Kmetič in Jakob Šulek iz 5. e; Špela Franc iz 7. e,.
Njihova mentorica je bila pedagoginja Ksenija Samoljenko. Vid Korošec Kmetič se je uvrstil na
državno tekmovanje.
Za ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO so v 3. e priznanja prejeli: Neli Bračič, Jožek Drevenšek, Ela
Kolednik, Teo Kozel in Leo Stopajnik, njihova mentorica je bila učiteljica Karmen Volgemut. Emanuel
Feguš in Monika Leskovec iz 5. e sta prejela priznanje, njuna mentorica je bila učiteljica Aleksandra
Kukovič. V 6. e sta sodelovala 2 učenca, Gabriel Feguš pa je prejel bronasto priznanje. V 7. e so
sodelovali 4 učenci, bronasto priznanje pa so prejeli Špela Franc, Jana Krajnc in Urban Milkovič,
njihova mentorica je bila učiteljica Stanka Veršič, ki je bila tudi vodja tekmovanja.
JESENSKI KROS, to je bilo tekmovanje na področju teka. Žana Jelen iz 1. e je osvojila 2. mesto v
kategoriji deklice – 200 m. Jure Vidovič iz 3. e je osvojil 2. mesto v kategoriji dečki – 500 m. Neli
Bračič iz 3. e je osvojila 1. mesto in Adelina Strniša Klamfer iz 3. e pa 2. mesto v kategoriji deklice –
500 m. Klara Milkovič iz 4. e je osvojila 2. mesto v kategoriji deklice – 500 m. Nika Bračič iz 5. e je
osvojila 3. mesto v kategoriji deklice - 1000 m. Urban Milkovič iz 7. e je osvojil 2. mesto v kategoriji
dečki – 1000 m. Martin Krajnc iz 8. e je osvojil 2. mesto v kategoriji dečki – 1000 m. Monika Milkovič
iz 8. e razreda je osvojila 2. mesto v kategoriji deklice – 1000 m.
BRALNO ZNAČKO so osvojili vsi učenci iz 1. e, 2. e in 3. e in 4. e, njihove mentorice pa so bile
razredničarke in sicer Janja Medvešek, Janja Gjurasek, Marjana Notersberg in Ksenija Širovnik. Šest
učencev je bralno značko osvojilo v 5. e, njihova mentorica je bila razredničarka Dragica Majhen. V
7. e so značko osvojili trije učenci. Tomee Azur iz 9. e je sodeloval v projektu Društva Bralna značka
Slovenije »Zlata bralka, zlati bralec 2019/2020«, obdarilo ga je s knjigo Pesmi iz galerije za devet
letno osvojeno BRALNO ZNAČKO. Njihova mentorica je bila knjižničarka Vesna Voglar Pulko, bila
je tudi vodja.
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, dobitnikom priznaj in njihovim mentorjem.

Aninia Kodrič
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5 LIKOVNO USTVARJANJE UČENCEV

Žana Jelen, 1.e

Andraž Janežič, 3.e

Amadeja Hercog, 6.e

Blaž Vindiš Kozel, 2.e
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Eva Drevenšek, 5.e

Jure Vidovič, 3.e

Karin Pernek, 9.e

Gabriel Feguš, 6.e

Adelina Strniša Klampfer, 3.e
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Marsel Jelen, 6.e

Monika Milkovič, 8.e

Urban Milkovič, 7.e

Nepodpisan izdelek
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Amadeja Hercog, 6.e

Anej Štrucl, 9.e

Gal Cafuta, 4.e

Lan Emeršič, 2.e
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Lara Dobnik, 1.e

Tomee Azur, 9.e

Vita Šulek, 2.e

Žan Zemljič, 5.e

Samanta Pernek, 3.e

Eva Jelen, 4.e

Sara Šmigoc, 1.e

Larisa Krajnc, 2.e
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6 KRONIKA V SLIKI IN BESEDI

Prvi šolski dan, 2. 9. 2019.

Zlatkov pokal, 19. 9. 2019.

Jesenski kros, 8. 10. 2019.
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Plavalni tečaj tretješolcev, 7. 10. 2019.

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost,
11. 10. 2019.

Dobrodelna zbiralna akcija hrane in odejic za zapuščene živali od 1. do 15. 10. 2019.

31

Razredni piknik od 6. do 9. razreda, 7. 10. 2019.

32

Večer branja, 7. 10. 2019.

33

Obisk knjižnjice Ivana Potrča Ptuj ter ogled gradu, 10. 10. 2019.

Kostanji na ta in oni način, 10. 10. 2019.

34

Mediacija in pozitivna disciplina, 23. 10. 2019.

35

Vaja gasilcev, 24. 10. 2019.

Zobozdravstveni pregled učencev od 6. do 9. razreda, 8. 10. 2019.
36

Nastop na prireditvi ob martinovanju, 10. 11. 2019.

Dan slovenske hrane, 15. 11. 2019.
Simbioza –
računalniško
opismenjevanje,
od 2. do 6. 12. 2019.
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Naša šola je praznovala 107. rojstni dan, 5. 11. 2019.

Ruby in Kornelija na Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, 21. 11. 2019.

38

Čarobni svet glasbe – novoletni koncert, 12. 12. 2019.

Zimska šola v naravi, 16. 12. 2019.

39

Božično-novoletna prireditev, 24. 12. 2019.

40

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. 2. 2020.

41

Pustna povorka, 24. 2. 2020.

42

Zimski športni dan, pohodništvo, 12. 2. 2020.

Tehniški dan na Čerinovem, 9. 3. 2020.

43

Zimska šola v naravi, 10. 3. 2020.

Zaključna fotografija devetošolcev z razredničarko, 15. 6. 2020.
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7 #KORONAIZZIV

Za ogled videa kliknite na spodnjo fotografijo.
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