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Mamin sinko
Mama mi je kupila ptičko,
ki je z mano jedla potičko.
Dal sem jo v kletko
in se šel igrat z Metko.
Zvečer sem prišel v sobo
in namesto ptičke
sem zagledal sovo.
Naenkrat sem od strahu
roko stisnil v pest
in padel v nezavest.
Ko sem odprl oči,
sem zbežal.
Vas zanima kam?
K mami, kam pa drugam!
3. e
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1 UVODNIK
Spoštovani bralci,
pred vami so Odmevi naših gričev – glasilo, ki ga učenci šole Leskovec izdajo vsako leto ob zaključku
šolskega leta. V njem skušamo povzeti, kaj se je na šoli dogajalo skozi leto, predstavijo pa se tudi
mladi literati, likovniki in drugi.
Tudi v tem šolskem letu se je veliko dogajalo - 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.
Prav gotovo pa je to šolsko leto zaznamovalo obdobje, ko smo morali zaradi širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 za kar precej 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.
Hvala vsem sodelavcem za dobro opravljeno delo in staršem za sodelovanje. Šolsko leto 2020/21 se
zaključuje in bližajo se zaslužene počitnice – naj bodo lepe in doživete. Naberite si nove energije, ki
jo bomo potrebovali za premagovanje izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti. Imejte se lepo!
Devetošolcem, ki zapuščate leskovško šolo, želim vse dobro v novem okolju. Verjamem, da boste z
lahkoto premagali vse ovire, ki se bodo pojavile na vaši novi poti. Z dosedanjim delom ste dokazali,
da zmorete in znate. Naj v delčku vašega srca za vedno ostane lep spomin na leskovško šolo. Srečno!
Marjana Srdinšek, vodja šole

Devetošolci (generacija 2012-2021) se poslavljajo.
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2 UČENCI SO ZAPISALI
Opis osebe
Ime mi je Vita. Pišem se Šulek. Živim v Berinjaku 11. Stara sem 8 let in hodim v 3. razred. Imam
starejšega brata Jakoba, mamico Tatjano in atija Gorazda. Rada berem knjige. Moja najljubša barva
je rdeča. Rada jem kruhove cmoke, sirove štruklje in pico. Muca je moja najljubša žival. Obiskujem
glasbeno šolo Karol Pahor na Ptuju. Tam se učim igrati harmoniko. Zelo se zabavam, ko pomagam
mamici pri kuhanju in se igram z Jakobom.

Vita Šulek, 3. e
Čudežna žarnica
Nekoč pred davnimi časi je živel kralj, ki je imel avto Clio, v katerem je bila vsako noč prižgana luč.
Blizu je živel nesramen kmet, ki je s svojo macolo razbijal noč in dan. Neke noči je prišel do kraljevega
avta in mu razbil okno. Ni vedel, da je na avtu čarobna luč, ki ga je začarala, da je okamenel. Okno
pa se je čudežno popravilo.
Kralj se še vedno vozi s svojim avtom. Če ga boste srečali, ga ustavite, mogoče tudi vam izpolni
kakšno željo.
Žak Stopajnik, 3. e
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Miš in volk
Za devetimi gorami je stala vas. V njej sta prebivala volk in miš.
Nekega dne sta se igrala skrivalnice, miš se je skrila, volk pa jo je iskal. Iskal jo je povsod, vendar je
ni našel. Naenkrat je na robu vasi zagledal čarovnika, ki je držal njegovo prijateljico miš. Volk je bil
zelo žalosten, pa tudi nemočen. Ni vedel, kako naj reši svojo prijateljico. Skoraj je že obupal.
Naenkrat je miš iz čarovnikovega žepa vzela »flaško«, v kateri je bil čarobni napitek. Hitro ga je popila
in glej, ne morete verjeti, miška je poletela visoko, visoko. Nato je nekaj kapljic polila po čarovniku.
Naenkrat je izgubil čudežno moč. Volk in miš še sedaj živita srečno in se igrata skrivalnice.
Jure Mužerlin, 3. e
Jutranje varstvo
Pri jutranjem varstvu je zelo zabavno. Ko pridem v šolo nas pozdravi učitelj. Pri jutranjem varstvu
se pogovarjamo, učimo, igramo. Imamo se zelo fajn.
Lara Dobnik, 2. e

Izdelovanje herbarija
Na začetku sem rastline poiskala, jih lepo in previdno vzela iz zemlje. Med tem,
ko so se sušile, sem poiskala prvo in zadnjo stran herbarija. Potem so se rastline
posušile in sem jih prilepila na liste. V vseh rastlinah sem poiskala podatke in
naredila etikete. Opisala sem tudi ekosistem in dodala seznam rastlin. Svoj
herbarij sem izdelovala en mesec. Bilo mi je zelo všeč, saj sem izvedela veliko
novega o rastlinah.
Monika Leskovec, 6. e
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Praznični koncert OŠ Videm s podružnicama in vtisi učencev

V četrtek, 17. 12. 2021, nas je preko ZOOM-a razveselila pevka Nika Zorjan. Samo za nas je zapela
nekaj njenih glasbenih uspešnic.
Nika, 6. e: Vesela sem, da se je to odvijalo. Zelo sem se zabavala in
všeč so mi bile vse pesmi, ki jih je pela Nika Zorjan. Zraven sem tudi
pela in plesala. Ta dogodek mi je bil zelo všeč.
Gabriel, 6. e: Koncert z Niko Zorjan mi je bil zelo všeč. Želim si še
več takšnih koncertov. Tudi preko zooma je bil koncert v redu.
Vid, 6. e: Koncert Nike Zorjan mi je bil všeč, saj je nam vsem malo
spremenil naš vsakdan. Vsekakor bi bilo poslušati koncert in Niko
videti v živo malo drugače.
Ana, 6. e: Nikin koncert mi je bil zelo všeč, čeprav bi Niko raje videla
v živo.
Monika, 6. e: Koncert mi je bil zelo všeč, saj je zame Nika Zorjan zelo dobra pevka. Vse pesmi so mi
bile všeč in upam, da bo še več takih koncertov.
Marsel, 7. e: Koncert se mi je zdel super. Še boljši bi bil v živo, a ker trenutno to ni možno, je takšen
koncert tudi super.
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Misli učencev 1. in 2. e ob koncu šolskega leta

Žana: Najbolj sta mi bila všeč všeč šport in Cici zbor.
Lara: Tudi meni je bil najbolj všeč šport.
Jan: Všeč mi je bila matematika.
Tim: Najbolj mi je všeč, da se vidim s sošolci in sošolkami.
Gašper: Najbolj mi je bilo všeč to, da sem lahko prinesel harmoniko in je bila dobra malica.
Anej: Meni je bilo najbolj všeč, da smo hodili na pohode.
Erik: Meni je bilo najbolj všeč, da je za malico bil hamburger.
Ana: Meni je bila najbolj všeč slovenščina.
Paskal: Všeč mi je, da dobro računam.
Taja: Meni je bilo všeč, da smo imeli kros.
Kevin: Meni je všeč, da lepo berem.
Aljaž: Meni je bilo všeč, ko smo zunaj igrali nogomet.
Martina: Meni je bilo všeč na kosilu.
Sara: Meni pa je bilo všeč, da sem spoznala za prijateljico Lio, pa da je bila dobra malica.
Lia: Všeč mi je bila likovna in da je bila dobra malica.

Naši spomini na 4. e

Ela: Imela sem se zelo lepo. Imela sem prijatelje, ki so mi nagajali in sošolke, ki so mi vedno stale ob
strani. Rada sem pomagala drugim. Moji sošolci in sošolke so res dobri prijatelji.
Jure: Najbolj všeč mi je bilo to, da smo šli skoraj vsak dan ven, velikokrat v župnijski park, kjer smo
se igrali skrivalnice, ni pa mi bilo všeč, da smo polovico leta delali od doma in nisem videl sošolcev
v živo.
Samanta: Od vseh štirih let mi je bilo najbolj všeč v četrtem razredu. Vsak dan smo šli ven, tudi
takrat, ko na urniku ni bilo športne vzgoje. Večkrat smo se odpravili na našo skrivno jaso. V tem
šolskem letu sem zelo uživala in upam, da bo tudi drugo leto tako.
Maša: Všeč mi je bilo, da je bila učiteljica prijazna in smo se dobro počutili v njeni družbi. Pustila
nam je, da sedimo s kom želimo.
Teo: V 4. e smo imeli super dneve, bili smo zelo pridni.
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Andraž: V 4. e imamo super učiteljico. Najbolj sem si zapomnil to trimesečno karanteno. Joj!
Zapomnil si bom tudi, da sem si presekal glavo in si s koprivami opekel roko.
Neli: V 4.e smo se imeli lepo in veliko se je dogajalo. Prijatelji so mi včasih malo nagajali, skupaj
smo se igrali, zabavali, si nagajali. Učiteljica nam je zmeraj pomagala in nas nasmejala. Ni mi bila
všeč karantena in smo morali biti doma.
Samuel: Žalosten sem bil, ko štiri mesece nisem videl svojih prijateljev. Ko smo se vrnili, bi jih vse
najraje objel. 1. 6. sem padel v koprive. Učiteljica je rekla, da sem junak, saj sem se le pobral, si
zmočil opeklino in nisem » jamral«. Najbolj sem ponosen na našo razredničarko in dosežene
uspehe.
Kaja: V našem razredu je bilo v tem letu veliko smeha in upam, da bo tudi drugo leto tako.
Zgodila sem nam je tudi nesreča, ko si je Andraž poškodoval glavo. V tem šolskem letu smo imeli
najboljšo učiteljico na svetu.
Jan: V četrtem razredu je bilo zelo lepo, vendar samo tisti del, ko smo bili v šoli. Zgodilo se je
veliko smešnih stvari.
Jožek: Ni mi bil všeč čas, ko smo bili doma in se nismo videli. Lepo mi je bilo, ko smo šli ven.
Leo: Najbolj si bom zapomnil, da smo lahko velikokrat šli ven. Veliko lepega smo doživeli, veliko
smo se zabavali in smejali.
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Reka
v hribovju severno od klane
izvira reka svoje rane,
svoje solze preliva,
od osamljenosti jih izliva.

Na hudičevem mostu,
tam človek stoji
in iz njega hudič visi.

Reka ga prevzame
in življenja moč mu pokaže.
človek pri reki ostane
in njeno osamljenost odvzame.

Reka zdaj vesela je,
ker človek življenje zdaj
resno začel jemati je.

Jana in Monika, 9. e
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Ogled dokumentarnega filma
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3 DEJAVNOSTI NA ŠOLI
»Prvič v šolo mali medo… Jutri je prvi šolski dan…«
S temi verzi v kratki dramatizaciji smo pričeli prireditev ob prvem šolskem dnevu, ki je bil še posebej
slovesen za naše prvošolčke.
Sprva zadržani prvošolčki so z zanimanjem spremljali kulturni program, se kmalu razživeli in veselo
pomahali svojim varuhom – učencem, ki bodo v tem šolskem letu pazili na njih in jim pomagali
premagati prve ovire in strahove.
Po kulturnem programu so se z razredničarko odpravili v svojo učilnico, kjer jih je čakalo prijetno
presenečenje, ki pa naj ostane skrivnost.
Tudi za vse ostale učence in delavce šole je bil ta dan prijeten in vsi smo veseli, ker smo spet v šoli.
Tako naj tudi ostane, kajti naša šolska himna pravi :
»Šola super je, če jo narišeš, šola super je, če jo opišeš, najboljša je, če jo obiščeš!«
Ksenija Širovnik

»Šola super je, če jo narišeš, šola super je, če jo opišeš, najboljša je, če jo obiščeš!«
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Mala Groharjeva kolinija 2020 malo drugače
V torek, 13. 10. 2020, je v prostorih ŠD As v Vareji potekal likovno ustvarjalni dan, ki so se ga
udeležile izbrane učenke OŠ Videm in podružnice Leskovec. Dan smo izkoristili za sodelovanje na
dopisni obliki Male Groharjeve kolonije, katere se udeležujemo že vrsto let. Ker se letos zaradi strogih
ukrepov proti širjenju COVID-19 nismo odpravili v Škofjo Loko smo z veseljem sodelovali na daljavo.
Na temo Škofja Loka so iz naše šole ustvarjale Špela Franc in Kornelija Jelen. Vse učenke so se s svojim
delom odlično odrezale!
Mentor Marko Kunčnik

Gabriel in Emanuel - mala šefa
Znano je, da je haloška kulinarika nekaj, kar se z veseljem prenaša iz roda v rod. Veselje do kuhanja
ter želja po novih izkušnjah sta brata, Emanuela in Gabriela Feguša, popeljala v prepoznavno
televizijsko oddajo Mali šef.
Gabriel in Emanuel sta kmalu postala prava osvežitev televizijskih oddaj. S svojim prisrčnim
nastopom, kuharskimi sposobnostmi ter glasbenim znanjem sta kmalu postala prava ambasadorja
šole. Skozi njuno pojavljanje po televiziji sta neposredno povabila ljudi, naj obiščejo Občino Videm
in predvsem haloški Leskovec, v katerem tudi obiskujeta 6. in 7. razred osnovne šole. Skozi oddaje
sta Emanuel in Gabriel nabirala nove izkušnje. Verjetno jima ne bi uspelo priti tako daleč, če ju ne bi
vzpodbujali njuni sošolci, ostali učenci ter zaposleni zavoda OŠ Videm, navsezadnje pa sta verjetno
zelo hvaležna tudi za podporo njunih staršev in brata, verjetno tudi njunih največjih navijačev.
Pot do polfinala je bila naporna, a hkrati tudi zabavna. Sošolci iz Leskovca komaj čakajo, da jih mala
šefa presenetita s kakšno dobroto. Prijetna izkušnja ju bo verjetno vzpodbudila k nadaljnjemu
kuharskemu ustvarjanju. Čestitke obema za doseženo.
Iztok Roškar
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Priprave doma.

Tako zabavno je lahko v Malem šefu.
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Zasluženo veselje ob uspehu.

Zbranost ob pripravi jedi.
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Naš šolski vrt
Naši učenci še posebej namenjajo skrb za okolico šole.

Spominski uri DAN REFORMACIJE in DAN SPOMINA NA MRTVE
Z učenci OPB ll smo pripravili spominsko uro DAN REFORMACIJE in DAN SPOMINA NA MRTVE
za učence od 1. e do 5. e v obliki videoposnetka, ki so si ga pogledali v petek, 23. 10. 2020 z razredniki
še v šoli. Učenci so si razdelili besedilo in so ga ob določenem slajdu prebrali in smo ga posneli. Pri
tem so se naučili, kako nastaja videoposnetek, bilo nam je zabavno, ugotovili smo, da to snemanje
zahteva veliko truda in natančnosti. V primeru napake pri branju smo ponovno snemali in se poslušali.
Pri tem projektu so sodelovali Neli Bračič, Ela Kolednik, Kaja Kozel in Leo Stopajnik iz 4. e, Gal
Cafuta, Tobija Cebe, Klara Kolednik in Klara Milkovič iz 5. e.
Učenci od 6. do 9. e pa so imeli že izobraževanje na
daljavo. Zadnji dan pred izobraževanjem na daljavo sva
z Moniko Milkovič iz 9. e posneli videoposnetek.
Razrednika sta učencem predvajala videoposnetek na
razrednih urah preko ZOOM-a.

Vsem učencem se zahvaljujem za sodelovanje.
Mentorica Aninia Kodrič
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Zahvalna ura devetošolcev
Devetošolci so se v obliki radijske urice zahvalili g. ravnatelju, vodji šole, učiteljem in tehničnemu
osebju za njihov trud in skrb ter vse lepo preživete trenutke na šoli. Prvošolci in drugošolci so se
devetošolcem zahvalili s pesmijo.
Davorin Horvat

Devetošolci z razrednikom Davorinom in sorazredničarko Marjano.

Skupinska slika z g. ravnateljem, mag. Robertom Murkom.
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Ogled delnega sončnega mrka
Delni sončni mrk je bil v četrtek, 10. 6. 2021 od 11.56 do 13.16 nad Ptujem. Najbolj viden je bil v
Krajnski Gori, najmanj pa v Beli krajini.
Tudi na naši šoli smo opazovali ta nebesni pojav od 12.45 dalje, opazovali smo ga s pomočjo zaščitne
folije za oči. Najprej smo ga opazovali z učenci 4. e, nato pa še s skupino učencev OPB iz 3. e. Sonce
in Luna sta se gibala po vesolju po določeni poti. V točno določenem trenutku je bila Luna pred
Soncem in ga delno prekrivala. Videli smo, da je zgoraj del Sonca manjkalo, ker ga je prekrivala
Luna. Nebo nad nami je bilo jasno in nekajkrat so prišli oblaki in prekrili Sonce. Tudi skozi svetle
oblake smo zelo dobro videli manjkajoči del Sonca.

In spet smo se naučili nekaj novega,

znanstvenega, spoznali smo zelo, zelo, zelo majhen delček astronomije…
Aninia Kodrič

Veseli in zadovoljni učenci ob opazovanju sončnega mrka.
Poletni pozdrav z morja
Petošolci vsem pošiljamo vroče pozdrave iz Portoroža, kjer
med 14. 6. in 18. 6. uživamo v poletni šoli v naravi.

razredničarka Dragica Majhen
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Kolesarski izpit
V tem šolskem letu so učenci petega razreda najprej opravili teoretični del kolesarskega izpita,
praktičnega dela, vožnje s kolesi, pa jeseni zaradi COVID-a niso mogli izpeljati.

To jim je uspelo šele proti koncu maja. Učenci so že nestrpno pričakovali izpitno vožnjo, katero je
spremljala tudi policistka s policijske postaje Podlehnik, ki je učence pohvalila za njihov trud. Čestitala
jim je za uspešno opravljen kolesarski izpit ter jim zaželela varno vožnjo. Njenim čestitkam in željam
se pridružujem tudi mentorica.

mentorica Dragica Majhen

Veseli učenci v družbi policista.
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Šport in Špas 2021
Tudi v času epidemije smo bili športno aktivni, veseli in nasmejani. Uspešno smo izvedli športni dan
s pohodom, športnimi igrami in tek podnebne solidarnosti.
S klikom na besedilo si oglejte foto utrinke.

4. e z razredničarko Ksenijo.

6. in 7. e z razrednikom Iztokom.
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Učenci 1. in 2. e.

Učenci 3. e.
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Sestavni del Šport in Špasa je tradicionalni tek podnebne solidarnosti.
9. Mala likovna kolonija Haloze
Letos je potekala že 9. mala likovna kolonija Haloze. Zaradi trenutnih razmer je potekala drugače,
kot prejšnja leta. Letos smo jo organizirali virtualno, z učenci OŠ Videm in podružnične šole Leskovec
pa smo jo izvedli v dveh delih. V torek 25. maja je potekala na Vidmu, teden dni kasneje pa še v
Leskovcu. Tudi letos so se povabilu
odzvale nekatere povabljene osnovne
šole. Svoj delček v naš mozaik, ki so ga z
odličnimi slikami haloške krajine sestavili
Lana Kaisersberger, Lucija Vajda, Vita
Krušič, Eva Vidovič Malek, Sara Vidovič
in Anja Lederer iz OŠ Videm, ter
Kornelija Jelen, Špela Franc, Ruby Frelih,
Marsel Jelen in Vid Korošec Kmetič iz podružnice Leskovec

so še dodali učenci iz nekaterih

povabljenih osnovnih šol, ki so se odzvale našemu povabilu. Našemu povabilu so se odzvale OŠ
Cirkulane-Zavrč, OŠ Majšperk, OŠ Kidričevo, OŠ Markovci in OŠ Olge Meglič Ptuj.
Nastala otroška likovna dela si lahko ogledate TUKAJ!
Mentor Marko Kunčnik
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Mozaik mladih src
V torek, 8. junija smo se s skupino ustvarjalnih in motiviranih učencev na povabilo KS Dolena
odpravili na celodnevno likovno delavnico, ki je potekala na prostem. Na mirni in idilični lokaciji v
Zgornji Pristavi,

nas je na cesti na Osterpergovo »pričakal« kar 93 metrov dolg in do 2 m visok

podporni zid iz granitnih kamnov, ki je kar vabil otroške roke, da ga poslikajo. Projekt poslikave
podpornega zidu smo poimenovali kar Mozaik mladih src. Gre za stiliziran prikaz razgibane haloške
krajine v sončnem siju; tople barve ponazarjajo moč sonca, hladne barve pa razgibanost haloškega
terena.
Pod mentorstvom likovnega pedagoga Marka Kunčnika so Mozaik mladih src ustvarili naslednji
učenci: Juš Pipan, Leon Pulko, Sara Vidovič, Anja Lederer, Zoja Grula, Kaja Fideršek in Nejc Šel iz OŠ
Videm, ter Vid Korošec Kmetič, Marsel Jelen, Špela Franc, Kornelija Jelen, Jana Krajnc in Ruby Frelih
iz podružnice Leskovec. Zaradi obsežnosti projekta, se nam je pri ustvarjalnem delu pridružila tudi
skupina učencev iz OŠ Podlehnik, skupaj z mentorico.
Veseli smo, da smo s svojim ustvarjalnim delom uspeli že tako prekrasno lokacijo narediti še bolj
posebno.
Za ogled galerije kliknite TUKAJ!
Marko Kunčnik, idejni vodja poslikave

V imenu vseh ustvarjalcev vas vabim, da kdaj čarobnost Mozaika mladih src tudi doživite in obiščete.
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4 ŠOLSKE EKSKURZIJE
Devetošolci na šolski ekskurziji v Ljubljani
3. junija so se devetošolci odpravili na strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Odločili smo se, da za
prevozno sredstvo izberemo vlak. Po prihodu v Ljubljano smo si najprej ogledali Krajinski park Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib. Pomen gozda in ostalih ekosistemov ob neposrednem urbanem okolju nam
je predstavil g. Luka Šparl, mag. biol. in ekol. z naravovar., ki skrbi za naravovarstveni nadzor
tamkajšnjega parka. Nato smo obiskali Prirodoslovni muzej Slovenije in ob vodenju spoznali
najmogočnejše fosilne ostanke mamuta in kita glavača, raznolike kamnine ter številne živalske in
rastlinske vrste. Zatem smo si ogledali nekatere pomembne stavbe v mestu ter kasneje zavili v
adrenalinski park Woop, kjer smo se dodobra ogreli in si privoščili adrenalinski padec v bazen s peno
ter druge atrakcije. Ljubljano smo zapustili polni lepih vtisov. Nekaj teh smo ujeli v fotografije, ki si
jih lahko ogledate na šolski spletni strani.
Davorin Horvat, razrednik 8. in 9. e

Grad Tivoli je dvorec v ljubljanskem parku Tivoli, ki stoji ob vznožju hriba Rožnik.

Strokovno vodenje po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Učenci od 1. do 8. razreda bodo uživali na izletih v četrtek, 17. 6. 2021. Njihove prispevke bomo
objavili po tem datumu v spletni verziji šolskega glasila.
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Zaključna ekskurzija 6., 7. in 8. razreda
Na šolsko ekskurzijo smo se odpravili v četrtek, 17. 6. 2021, ob 9. uri. Na avtobusu smo se zabavali.
Na poti do Jame Pekel, smo se ustavili ob avtocesti. Jama Pekel je bila zelo zanimiva, čeprav so se
nekateri na začetku ustrašili zaprtih prostorov. Po ogledu jame smo si privoščili malico. Nato smo se
odpravili proti Šmartinskemu jezeru, kjer smo si namočili noge. Potem smo se odpravili v Celje. V
Celju smo šestošolci imeli kratko predstavitev o mestu. Več o Celju nam je povedal učitelj Iztok. Tam
smo se tudi malo razgibali na igralih. Po vseh doživetjih smo se odpravili proti domu.
Izlet mi je bil zelo všeč.
Ana Franc, 6. e
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5 TEKMOVANJA
Tekmovanja iz LOGIKE se je udeležilo 15 učencev od 4. e do 9. e razreda. Bronasta priznanja so
osvojili Andraž Janežič in Teo Kozel iz 4. e, njegova mentorica je bila učiteljica Ksenija Širovnik; Jaka
Mužerlin iz 5. e, mentorica pa je bila učiteljica Dragica Majhen; Monika Leskovec iz 6. e, Marsel
Jelen iz 7. e, Špela Franc iz 8. e in Monika Milkovič iz 9. e razreda. Špela Franc se je udeležila
državnega tekmovanja. Njihova mentorica pa je bila učiteljica Zdenka Žvajkar in je bila hkrati tudi
vodja tekmovanja.
Tekmovanja iz znanja slovenščine – CANKARJEVO TEKMOVANJE, udeležili sta se ga 2 tekmovalki
iz 5. e, Klara Milkovič je osvojila bronasto priznanje, njihova mentorica pa je bila učiteljica Dragica
Majhen. V 6. e so tekmovali 3 tekmovalci, Monika Leskovec pa je osvojila bronasto priznanje, v 7.
e je tekmoval 1 tekmovalec, njihov mentor je bil učitelj Iztok Roškar, ki je bil hkrati tudi predsednik
šolske komisije. V 8. e pa so tekmovali 4 tekmovalci, bronasta priznanja so osvojili Jana Krajnc,
Kornelija Jelen, Ruby Frelih in Špela Franc, ki se je uvrstila tudi na državno tekmovanje. Njihova
mentorica je bila učiteljica Damjana Hliš.
Tekmovanja MEHURČKI se je udeležilo 6 tekmovalcev iz 2. e. Priznanja za udeležbo so prejeli Lara
Dobnik, Gašper Jagarinec, Žana Jelen, Sara Šmigoc, Lia Turk in Tim Vidovič. Njihova mentorica je
bila učiteljica Janja Gjurasek.
Tekmovanja so se udeležili tudi 4 tekmovalci iz 3. e, njihova mentorica je bila Marjana Notersberg.
Priznanja za udeležbo so prejeli Jernej Milkovič, Jure Mužerlin, Žak Stopajnik in Vita Šulek.
Tekmovanja iz znanja ZGODOVINE se je udeležilo 5 tekmovalcev pod mentorstvom učiteljice Marije
Srdinšek, ki je bila tudi vodja tekmovanja. Špela Franc iz 8. e in Monika Milkovič iz 9. e sta osvojili
bronasto priznanje. Monika Milkovič se je udeležila državnega tekmovanja in je osvojila SREBRNO
priznanje.
Tekmovanja KRESNIČKA se je udeležilo 7 tekmovalcev. Bronasta priznanja so osvojili 4 tekmovalci.
Lan Emeršič in Vita Šulek iz 3. e, njuna mentorica je bila učiteljica Marjana Notersberg. Jakob Šulek
iz 6. e in Marsel Jelen iz 7. e, njun mentor pa je bil učitelj Davorin Horvat, ki je bil hkrati tudi vodja
tekmovanja.
Mednarodnega tekmovanja iz računalniškega razmišljanja BOBER se je udeležilo 18 tekmovalcev.
Bronasta priznanja so osvojili Ela Kolednik in Jure Vidovič iz 4. e, Klara Kolednik in Klara Milkovič iz
5. e, Vid Korošec Kmetič in Jakob Šulek iz 6. e. Njihova mentorica je bila učiteljica Klementina Orešek,
ki je bila hkrati tudi vodja tekmovanja.
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Tekmovanja iz znanja ANGLEŠČINE za 9. razred sta se iz 9. e udeležili 2 tekmovalki in Jana Kozel je
osvojila bronasto priznanje. Mentorica in vodja tekmovanja je bila učiteljica Stanka Veršič.
Tekmovanja iz znanja BIOLOGIJE so se udeležili 4 učenci, niso pa osvojili bronastih priznanj. Njihov
mentor je bil učitelj Davorin Horvat, ki je bil hkrati tudi vodja tekmovanja.
Tekmovanja iz VESELE ŠOLE se je udeležilo 9 tekmovalcev, 3. tekmovalci iz 4. e, 2 iz 5. e, 1 iz 6. e, 1
iz 7. e in 2 iz 8. e, njihova mentorica je bila pedagoginja Ksenija Samojlenko. Špela Franc iz 8. e je
osvojila srebrno priznanje.
Za ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO so v 3. e prejeli bronasta priznanja Jure Mužerlin, Žak Stopajnik
in Vita Šulek; iz 4. e pa Teo Kozel. Njihova mentorica je bila učiteljica Sara Kramberger. Monika
Leskovec iz 6. e in Jana Krajnc iz 8. e sta prejeli bronasti priznanji, njuna mentorica je bila učiteljica
Stanka Veršič, ki je bila tudi vodja tekmovanja.
Na 29. REGIJSKEM SREČANJU MLADIH RAZISKOVALCEV Spodnjega Podravja in Prlekije je
sodelovala Monika Milkovič iz 9.e z raziskovalno nalogo Ko nas strese koronastres. Osvojila je
ZLATO PRIZNANJE ter se uvrstila na državno srečanje. Mentor je bil učitelj Davorin Horvat.
Šolskega tekmovanja iz znanja MATEMATIKE – MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU se je
udeležilo 32 tekmovalcev. Bronasta priznanja so prejeli Anej Mlakar, Erik Štebih, Taja Hvalec,
Martina Krajnc in Ana Vidovič, vsi iz 1. e, njihova mentorica je bila učiteljica Janja Gjurasek. Iz 2. e
pa sta ga prejela Lara Dobnik in Gašper Jagarinec, njuna mentorica je bila učiteljica Janja Medvešek.
Iz 3. e pa Vita Šulek, njena mentorica je bila učiteljica Marjana Notersberg. Iz 4. e Jan Gabrovec in
Jure Vidovič, njuna mentorica pa je bila učiteljica Ksenija Širovnik. Iz 5. e ga je prejela Klara Milkovič,
njena mentorica je bila učiteljica Dragica Majhen. Iz 6. e ga je prejel Jakob Šulek in iz 7. e Kornelija
Jelen, njuna mentorica je bila učiteljica Zdenka Žvajkar, ki je bila tudi vodja tekmovanja.
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, prejemnikom priznaj in njihovim mentorjem.
Aninia Kodrič
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6 LIKOVNO USTVARJANJE UČENCEV

Lan Emeršič, 3.e

Lan Emeršič, 3.e

Niko Kolednik, 3.e

Blaž Vindiš Kozel, 2.e
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Jernej Milkovič, 3. e

Larisa Krajnc, 3. e

Patrik Krajnc, 3. e

Eva Jelen, 5. e

Klara Milkovič, 3. e
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Klara Kolednik, 5. e

Klara Kolednik, 5. e

Klara Milkovič, 5. e

Klara Milkovič, 5. e
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Maja Lesjak, 5. e

Tobia Cebe, 5. e

Eva Drevenšek, 6. e

Manja Šmigoc, 6. e
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Kornelija Jelen, 8. e

Ruby Frelih, 8. e

Neli Bračič, 4. e

Vid Korošec Kmetič, 6. e

29

30

31

Aljaž Hvalec, 1. e

Aljaž Hvalec, 1. e

Ana Vidovič, 1. e

Ana Vidovič, 1. e

Anej Mlakar, 1. e

Anej Mlakar, 1. e

Erik Štebih, 1. e

Erik Štebih, 1. e
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Risbe 8. in 9. e

Monika Miilkovič, 9. e

Urban Milkovič, 8. e
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Gašper Jagarinec, 2. e

Jan Mlakar, 2. e

Martina Krajnc, 1. e

Martina Krajnc, 1. e

Paskal Krajnc, 1. e

Kevin Krajnc, 1. e

Sara Šmigoc, 1. e

Larisa Krajnc, 2. e
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Lara Dobnik, 2. e

Lia Turk, 2. e

Sara Šmigoc, 2. e

Tim Vidovič, 2. e

Tim Vidovič, 2. e

Tim Vidovič, 2. e

Žana Jelen, 2. e
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7 KO NAS STRESE KORONASTRES
Stres je čustveni, duševni, telesni in vedenjski odgovor posameznika na morebitno škodljiv stresni
dejavnik. Pri tem je pomemben odziv posameznika, ki ga določajo njegova osebnost, življenjska
naravnanost, pretekle izkušnje, znanje, telesna pripravljenost, okoliščine ter okolje, v katerem živi.
Gre za sistemsko reakcijo telesa. Povzroča lahko spremembe na vseh organih in celicah. Pri vsakem
odzivu na stres se v našem telesu sproži vrsta biokemijskih sprememb na različnih ravneh, kar je
posledica izločanja stresnih hormonov (adrenalin, noradrenalin in kortizol iz nadledvične žleze).
Poznamo dve vrsti stresa, in sicer neintenziven – kratkotrajni ter dolgotrajen-ponavljajoč-intenzivni
stres, ki ga prepoznamo po različnih čustvenih in duševnih, telesnih ter vedenjskih težavah. Stresno
situacijo povzročijo stresorji (stresni dejavniki), ki jih lahko opredelimo med zunanje ter notranje. Za
otroke in mladostnike je največji stresor šola.

Slika 1. Nekateri negativni vplivi hormona kortizola.
V poglavju Psihosocialne posledice učenja na daljavo v času epidemije sem analizirala kitajsko
raziskavo o delu na daljavo v provinci Shaanxi, ki je bila izvedena v letu 2020, ter prav tako
analizirala študijo Izobraževanje na daljavo v času epidemije covid-19 (2020). Rezultate obeh raziskav
sem primerjala z anketnim vprašalnikom na izbrani populaciji učencev naše šole od 4. do 9. razreda.
Raziskava je bila opravljena v januarju 2021. V njej je sodelovalo 309 učencev OŠ Leskovec, OŠ
Videm in OŠ Sela.
V kitajski raziskavi Behavioral and Emotional Disorders in Children during the covid-19 Epidemic

(2020) ugotavljajo, da otroci v času epidemije čutijo strah in negotovost kot posledica trajajoče
socialne izolacije, prav tako se med drugimi posledicami kažeta raztresenost in razdražljivost.
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Dokazujejo, da je bila stopnja strahu, tesnobe in drugih čustev višja pri otrocih, ki prebivajo na
območjih z višjim številom okuženih.

Občutki, ki jih pogosto doživljaš v času učenja od doma
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Slika 1. Primerjalna raziskava med učenci iz province Shaanxi (n= 320, rdeča trendna črta) in učenci
OŠ Videm, Leskovec in Sela (stolpični diagrami, n=309).
Podatke o spočitosti, super počutju in umirjenosti ne moremo neposredno primerjati s kitajsko
študijo, saj ti podatki niso bili zbrani in se ne naslanjajo na hipotezo H6. Dodala sem jih, saj sem s
tem dobila dodaten vpogled o čustvenem stanju.
Slabo počutje sem zaznala pri četrtošolcih v skoraj 60 %. Učenci šestih in sedmih razredov so slabo
počutje opredelili v približno 20 % . Kljub vsemu lahko zaključim, da je podatek o slabem počutju
zaskrbljujoč, saj so se učenci 4., 5., 8., in 9. razreda počutili slabo v več kot 40 %. Če primerjam
podatek o počutju s kitajsko populacijo otrok, ugotovim, da so doživljali bistveno manj slabega
počutja in nelagodja (13 % odgovorov). Razlogov za slabo počutje je več, menim pa, da je novi
način dela (sposobnost organizacije, usvajanje novih IKT tehnologij) gotovo eden izmed dejavnikov,
ki bi lahko prispeval k slabemu počutju.
Skrb za zdravje so učenci naše šole opredelili v več kot 23 %, kar lahko enačimo z odgovori otrok iz
province Shaanxi. Menim, da bi odstotek moral biti višji, še posebej med učenci višjih razredov.
Učenci bi se v tem času toliko bolj morali zavedati pomena zdravja. K ozaveščanju pomagajo
pogovori v družini, med vrstniki in ozaveščanje o pomenu zdravja v šoli. Utrujenost smo v večjem
deležu (od 50 do 70 %) zaznali v 3. VIO. Višji odstotek utrujenosti bi lahko bil posledica večje
obremenjenosti s količino snovi. Kitajska študija pa je pokazala nizek odstotek utrujenosti (zgolj 17
%), po drugi strani so tudi kitajski otroci obremenjeni z učno snovjo, kar se kaže v 28 % (slika 11).
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Med 30 in 40 % naših učencev je umirjenih in ne čutijo stresne situacije v času dela na daljavo. Iz
rezultata sklepam, da je še zmeraj prevelik odstotek tistih, ki zaznavajo stresno situacijo. Tudi v tem
primeru je nujno potrebno, da starši ali skrbniki pri svojih otrocih pravočasno prepoznajo elemente
stresa in ustrezno ukrepajo.
Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije covid-19 (2020) zajema številna področja, izmed
katerih me je najbolj zanimalo doživljanje in izkušnje učencev s poučevanjem in učenjem na daljavo.

Težave, s katerimi se pri svojem učenju srečujejo učenci v
času pouka na daljavo
5

Ocena

4
3
2
1
4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Pogrešam sodelovanje s sošolci.
Pogrešam razlago učitelja/-ice.
Nikogar ne morem vprašati, če nečesa ne razumem.
Ne dobim povratne informacije ali sem nalogo pravilo rešil/-a.
Pogosto ne razumem navodil učitelja/-ice.
Računalnika ne znam uporabljati.
Nimam ustrezne opreme, da bi lahko sledil/-a pouku na daljavo.
Nimam prostora, kjer bi se v miru učil/-a.

9. razred

Slovensko
povprečje

Slika 2. Težave, s katerimi se pri svojem učenju srečujejo učenci v času pouka na daljavo.
Med poukom na daljavo učenci 4., 5., 7. in 9. razredov najbolj pogrešajo sodelovanje s sošolci, na
drugo mesto so izpostavili razlago učitelja, kar lahko razumemo, da učenci lažje usvajajo snov v
razredu. Vodstvo naše šole je učencem omogočilo vso potrebno tehniško opremo (izposoja
računalnikov, pomoč pri spletnih orodjih, vzpostavljanju omrežja …). Iz slike 2 je razvidno, da so
učenci v času dela od doma imeli ustrezno opremo in so jo znali uspešno uporabljati. Učenci 2. VIO
navajajo, da si računalnik delijo z družinskimi člani, kar pa ne velja za učence višjih razredov. Povratna
informacija je pri učencih višjih razredov ocenjena z nižjo oceno, kar upravičuje dejstvo, da v višjih
razredih poučujejo različni učitelji. Vsak učitelj ima svoj način podajanja učne snovi, zato so se učenci
mnogo težje prilagodili na delo v tem kratkem času. Učenci zavoda OŠ Videm v povprečju ne
razumejo navodil učitelja. Z odgovori učencev se ne morem strinjati, saj so bila navodila podana
jasno in pravočasno. Opažam, da se učenci zavoda OŠ Videm ne znajdejo najbolje glede na
slovensko povprečje. Zaskrbljeno ugotavljam, da učenci 4. in 5. razredov nimajo ustreznega prostora
za učenje (ocena 2,5).
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Katere tipe iger najpogosteje igraš?
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Slika 3. Katere tipe iger najpogosteje igraš?
Iz slike 3 lahko razberemo, da v 2.VIO prevladuje igranje družabnih iger. Igranje arkadnih, strelskih
iger se v 30 % pojavlja pri osmošolcih in v 22 % pri devetošolcih. Tako sedmošolci, kot tudi
devetošolci so se v 27 % opredelili, da iger ne igrajo.
Kljub temu, da smo delo na daljavo precej hitro osvojili, ugotavljam, da učenci novo učno situacijo
opredeljujejo kot zahtevnejšo, kar lahko potrdim tudi sama, saj je bilo potrebno veliko organizacije,
samokontrole in notranje motivacije. Znašli smo se v situaciji, v kateri smo spretnosti digitalne
tehnologije potrebovali bolj kot kadarkoli prej. Težave, ki sem jih zaznala pri učencih, se kažejo
predvsem pri pomanjkanju sodelovanja s sošolci, kar lahko povežemo z daljšo socialno izoliranostjo.
V času dela na daljavo se učenci niso srečevali z večjimi tehniškimi težavami. Nekateri učenci pa kljub
vsemu niso znali izkoristiti priložnosti, ki jim je bila ponujena. Daljše jutranje spanje je pripeljalo do
tega, da so nekateri svoje učne obveznosti opravljali dlje časa. Kljub stresnim situacijam imamo učenci
naše šole dobre odnose z učitelji. Na naši šoli so razredniki v času dela na daljavo izvajali zanimive
jutranje sestanke, kar je zagotovo pripomoglo k boljši komunikaciji in sprotnemu reševanju
problemov. Tako smo se lahko učenci lažje približali učiteljem. Vsesplošna utrujenost v času dela od
doma je posledica večje obremenjenosti s količino snovi. Posledica povečane utrujenost vodi k
slabemu počutju, vznemirjenosti, nespečnosti, razdražljivosti in skrbi za zdravje. Razlogov za slabo
počutje je več, menim pa, da je novi način dela (sposobnost organizacije, usvajanje novih IKT
tehnologij) gotovo eden izmed dejavnikov, ki bi lahko prispeval k slabemu počutju.
Po drugi strani pa imamo učence, ki jim delo na daljavo ne predstavlja bistvenih težav. Vesela sem,
da učenci radi obiskujejo šolo in si želijo čimprej nazaj za šolske klopi.
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Pri preiskovanju igranja računalniških iger v času karantene je pomembno imeti v mislih primernost
iger glede na starost. Pri učencih nižjih razredov so odgovori spodbudni, saj je njihov poudarek na
družabnih igrah, kar vzpodbuja psihosocialni razvoj. Namen arkadnih, strelskih iger je hitra menjava
prostorov in barv, kar pri posamezniku lahko vzpodbudi občutek nemirnosti, ujetosti in posledično
tudi hiperaktivnosti. Nevarno postane takrat, kadar se virtualni vzorci prenesejo v realno življenje.
Povišan odstotek igranja teh iger smo zaznali v osmih razredih. Zelo pomembno je, da se o posledicah
dolgoročnega igranja iger pogovarjamo tako v šoli kot tudi doma.
Otroci in mladostniki pogosto nismo sposobni realno oceniti stanja. Še posebej vplivajo na nas
družinski odnosi, »pritiski« staršev, odnosi v šoli, med prijatelji idr. Medijskega »hrupa« ne zmoremo
vedno pravilno oceniti. Če je le možno, se pogovorimo realno, mirno, s pozitivno naravnanostjo.
Seveda pa življenje prinese tudi hude in težke preizkušnje in skrivanje le-teh pred nami nas ne zaščiti,
temveč vzbujajo občutke izključenosti in nezaupanja.
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