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Spoštovani! 

 

Jubilejno šolsko leto se počasi približuje h koncu. Minilo je 25 let, odkar smo 

dobili novo šolsko stavbo. Veseli smo bili velike pridobitve in boljših pro-

storskih pogojev. Največje bogastvo pa so znanje, izkušnje in modrost, ki so 

na tem mestu že več kot 150 let. To bogastvo plemenitimo s pridnim delom 

iz leta v leto, iz generacije v generacijo. Ponosen sem, da našo šolo odliku-

jejo odlični učitelji, ki si upajo in znajo ter v izzivih vidijo priložnosti za 

nenehno bogatenje znanja. Zato se pogosto lotevamo novih podvigov, v 

šolo uvajamo nove pristope in smo večkrat tudi prvi. Če orješ ledino na 

kateremkoli področju, naletiš tudi na ovire, vendar s skupnimi cilji in med-

sebojno pomočjo tudi le-te premagamo.  

Da smo uspešni, je pomemben prispevek staršev, ki so usmerjeni v sodelo-

vanje in pripravljeni, da z roko v roki delamo za dobro otrok ter sledimo 

trendom sodobne družbe. Predvsem pa dokazujemo, da imamo postavljene 

dobre temelje, saj uspešno sodelujemo s starši, ki naše delo opazijo in nas 

zanj tudi pohvalijo.  

Učenci ste pokazali, da lahko na naši šoli vidimo zvok in slišimo podobo. 

Športniki ustvarjajo ritem … prepletata se umetnost in znanost …  

Sicer pa gradimo na vrednotah, kot so pripadnost, integriteta, samostojnost, 

odgovornost … vrednote, ki vas bodo spremljale skozi življenje v še lepši 

jutri. 

 

Želim vam, da v počitnicah ustvarite veliko lepih spominov.  

 

Ravnatelj mag. Robert Murko 

Želje se izpolnijo z delom in 

skupaj z ljudmi, ki si zaupajo 

in znajo. 
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Leon Klinc, 8. a (mentor: Marko Kunčnik) 

Eneja Kirič, 4. a (mentorica: Stanka Vogrinec) 
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ŠOLSKO LETO 2018/2019 V BESEDI IN SLIKI 
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Učenci 1. VIO pred termal-

nim parkom Ptuj, v kate-

rem so izpopolnjevali teh-

niko plavanja in se učili 

drugih plavalnih veščin. 
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Petošolci so v sklopu 

Nacionalnega meseca 

skupnega branja pod 

geslom »Beremo sku-

paj« spremenili prav-

ljicam konec in jih 

predstavili tretješol-

cem.  
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Na dvodnevnem 

planinskem taboru s 

planinsko šolo na 

Boču so mladi pla-

ninci tudi praktično 

preizkusili pripenja-

nje z vponkami na 

jeklenice. 
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Več si lahko ogledate in  

preberete na šolski spletni strani  

(http://zavod.solavidem.si/),  

kjer se nahaja tudi arhiv  

za pretekla šolska leta. 

 

 

Pripravila Mateja Gabrovec 

 

Lara Božičko, 8. a (mentor: Marko Kunčnik) 

http://zavod.solavidem.si/
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Znanje je zaklad 

 

Naši učenci so skozi vse leto dokazovali, da je znanje zaklad, saj so se med 

šolskim letom preizkusili tudi na različnih tekmovanjih. 

Že 27. septembra se je 51 učencev udeležilo tekmovanja iz logike. Bronasta 

priznanja so dosegli: Patricija Kovač, Aneja Vidovič, Miha Kandrič (4. razred), 

Hana Jeromel, Julija Božičko, Pia Krajnc, Rebeka Murko, Nika Petek, Luka Si-

tar, Vid Krajnc (5. razred), Timotej Štrucl, Rene Kolednik, Lana Vindiš, Alen 

Šeliga (6. razred), Lara Kopič, Daša Drevenšek, Eva Vidovič Malek, Lucija Vajda, 

Vita Krušič (7. razred), Pija Pečnik, Nuša Furek, Miša Mulec, Nika Selinšek, Leon 

Klinc (8. razred), Pia Narat, Katarina Murko, Jaka Horvat (9. razred). Držav-

nega tekmovanja so se udeležili Daša Drevenšek, Eva Vidovič Malek, Nika Se-

linšek, Nuša Furek, Pia Narat in Katarina Murko. 

10 učencev 9. razreda se je 14. novembra pomerilo na šolskem tekmovanju iz 

angleščine. Bronasta priznanja so osvojili: Tim Čuš, Nika Širovnik, Gaja Želez-

nik, Žan Godec, Eva Podgoršek, Sara Pernek. Na regijskem tekmovanju sta Žan 

Godec in Gaja Železnik osvojila srebrno priznanje. 

11. decembra je potekalo tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. 

Bronasta priznanja so dosegli: Sara Božičko, Neja Kodrič, Tim Lah, Taja 

Ozvaldič (4. razred), Hana Jeromel, Pia Krajnc, Luka Sitar, Julija Božičko, Nika 

Bračič (5. razred), Zoja Grula, Sara Vidovič, Timotej Štrucl (6. razred), Laura 

Marinič, Neža Hrga, Lucija Vajda (7. razred), Nuša Furek, Vid Simonič, Nika 

Selinšek (8. razred), Katarina Murko, Gaja Železnik (9. razred). Področnega 

tekmovanja sta se udeležila Vid Simonič in Katarina Murko ter osvojila tudi 

srebrno priznanje. 

Decembra je potekalo tekmovanje iz biologije, ki se ga je udeležilo 7 tekmo-

valcev.  

Januarja je bilo izvedeno tekmovanje iz znanja geografije, ki se ga je udeležilo 

7 tekmovalcev. Bronasto priznanje sta prejela Žan Godec in Sara Pernek. Na 

državno tekmovanje se je uvrstil Žan Godec in prejel zlato priznanje. 

Šolsko tekmovanje iz fizike je bilo v sredo, 6. februarja. Bronasta Stefanova 

priznanja so osvojili: Andrej Časek Hojnik, Leon Klinc, Nika Selinšek, Gregor 

Goričan, Teo Šibila, Tian Šibila, Maruša Lozinšek, Žan Godec, Gaja Železnik in 

Gaj Železnik. Na regijsko tekmovanje so se uvrstili Žan Godec, Gaja Železnik, 

Andrej Časek Hojnik, Leon Klinc in Nika Selinšek. Tam je učenec Leon Klinc 

osvojil srebrno priznanje. 

6. februarja je potekalo šolsko tekmovanje iz naravoslovja Kresnička za učence 

od 1. do 7. razreda. Bronasto priznanje so prejeli: Maks Krajnc, Eva Medved, 

Miša Šibila, Zoja Novakovič, Špela Skok Vaupotič, Patrik Milošič, Teo Pečnik, 

Viktorija Murko, Mija Veselič, Tia Golob, Rayan Kaaouana, Ema Krajnc, Nevio 

Pintarič, Žan Predikaka, Lian Sedlak, Maks Šeruga (1. razred), Tilen Kralj, Živa 
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Dokl, Lana Horvat, Alexander Kaaouana, Lara Šori, Neja Habjanič, Eva Lam-

pret, Neža Zamuda, Nina Selinšek, Sara Skela (2. razred), Ajda Krajnc, Luka 

Klinc, Nuša Vidovič, Jakob Hrga (3. razred), Neja Kodrič, Sara Božičko, Aneja 

Vidovič, Taja Ozvaldič, Iona Ratajc Potrč (4. razred), Vid Krajnc, Rebeka 

Murko, Hana Jeromel, Sara Vugrinec Indjić, Nik Gabrovec Panič, Nika Bračič, 

Nika Petek (5. razred), Anja Lederer, Zoja Grula, Saška Drevenšek, Sara Vido-

vič, Rene Kolednik (6. razred) in Lana Curman, Lucija Vajda, Gašper Skok Va-

upotič, Neža Hrga, Vita Krušič (7. razred). 

Učenci Lucija Vajda, Žan Godec in Leon Klinc so se udeležili tudi kviza Male 

sive celice, kjer so pokazali veliko znanja in bili zelo uspešni. 

Marca je potekalo tekmovanje iz vesele šole. Tekmovalo je 26 tekmovalcev. 

Bronasta priznanja so prejeli Aneja Vidovič, Julija Božičko, Daša Drevenšek in 

Gaja Železnik. Julija Božičko se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, kjer je 

osvojila srebrno priznanje. 

Najbolj množično so se učenci udeležili tekmovanja iz matematike, ki je pote-

kalo 15. marca, saj je tekmovalo kar 193 učencev iz vseh razredov. 

Bronasto priznanje je prejelo kar 65 učencev: Patrik Milošič, Špela Skok Vau-

potič, Anže Šeliga, Sebastijan Marodi Ropič, Sergej Milošič, Teo Pečnik, Matevž 

Pešak, Maks Šeruga, Mija Veselič, Nadija Vinko (1. razred), Tilen Kralj, Lara 

Šori, Laura Božičko, Lana Horvat, Neža Zamuda, Vid Vaupotič, Noe Sečki, Živa 

Dokl, Alexander Kaaouana, Jure Seka, Jure Štrucl, Zoja Spevan (2. razred), Da-

vid Vajda, Luka Klinc, Maj Rojnik, Tia Vaupotič, Ajda Krajnc, Nejc Topolovec, 

Mia Božičko, Nejc Cizerl, Patrik Gabrovec, Vito Goričan, Blaž Mlakar, Nik Va-

upotič (3. razred), Eneja Kirič, Tai Rossi, Miha Kandrič, Sara Božičko (4. razred), 

Rebeka Murko, Hana Jeromel, Julija Božičko, Pia Krajnc, Teo Zupanič (5. raz-

red), Rene Kolednik, Lana Vindiš, Timotej Štrucl, Zoja Grula, Domen Sitar, Alen 

Šeliga (6. razred), Lucija Vajda, Eva Vidovič Malek, Nejc Pauman, Daša Dre-

venšek, Lana Kaisersberger (7. razred), Andrej Časek Hojnik, Pija Pečnik, Gre-

gor Goričan, Maruša Lozinšek, Nuša Furek, Teo Šibila (8. razred), Gaja Želez-

nik, Katarina Murko, Žan Godec, Jaka Horvat, Pia Narat (9. razred). Na dr-

žavno tekmovanje iz matema-

tike, ki je potekalo 13. aprila na 

OŠ Žetale, so se uvrstili: Rebeka 

Murko, Eva Vidovič Malek, An-

drej Časek Hojnik in Gaja Želez-

nik. Vsi štirje učenci so tam 

osvojili srebrna priznanja. 

Učenec Žan Godec je osvojil 

tudi diamantnega kengurujčka, 

kar pomeni, da je vseh devet let 

šolanja prejel bronasto prizna-

nje iz matematike.  

Lana Kaisersberger, 7. a (mentor: Marko Kunčnik) 
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30. marca je potekalo državno tekmovanje iz kemije. Naši tekmovalci so do-

segli lep rezultat in pokazali veliko znanja. Teo Šibila, učenec 8. razreda, je 

osvojil zlato Preglovo priznanje.  
Učenci 2. in 3. razreda so se 5. aprila udeležili šolskega tekmovanja Mehurčki, 

kjer je vseh 42 sodelujočih prejelo priznanja. 

7. maja so se učenci 4. razreda udeležili varnostne olimpijade v Podlehniku. 

Učenci 5. b so se udeležili tudi tekmovanja iz računalništva Bober, na katerem 

sta Julija Božičko in Vid Krajnc prejela bronasto priznanje. 

V letošnjem šolskem letu je potekalo 21. bralno tekmovanje Centra Oxford v 

znanju angleščine – Bookworms. Na naši šoli je sodelovalo 93 tekmovalcev, ki 

so osvojili 41 bronastih priznanj. 

Bralno značko je osvojilo 219 učencev od 1. do 9. razreda. V 9. razredu je bilo 

14 zlatih značkarjev, ki so bralno značko dosegali vseh devet let šolanja. 

Na 27. regijskem srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije, 

ki je potekalo 22. marca v Slovenski Bistrici, je z raziskovalno nalogo z naslo-

vom O vedenju pri nevretenčarjih devetošolec Gaj Železnik osvojil srebrno pri-

znanje. 

Maja so se osmošolci Nuša Furek, Andrej Časek Hojnik in Tian Šibila na Hrva-

škem udeležili mednarodnega kviza Evropa, moja domovina, kjer so med 5 

državami osvojili 1. mesto. 

Po poročilih mentorjev pripravila  

Nataša Varnica 

 

Na naši šoli smo športno aktivni 

celo šolsko leto  

 

Udeležujemo se različnih tekmovanj in 

izpeljemo pet športnih dni. 

Šolsko leto smo pričeli z organizacijo 

Zlatkovega memoriala (turnir v nogo-

metu), ki se ga je udeležilo 6 šol iz Slo-

venije in Hrvaške.  

Velik zalogaj je bila organizacija šol-

skega (več kot 400 otrok) in medob-

činskega prvenstva v krosu (več kot 

500 otrok). Na medobčinskem prven-

stvu sta največ pokazala Hana Jeromel 

in Miha Vinko, ki sta v svojih kategori-

jah osvojila 1. mesto. 

NIA FLAJS, 1. A  

(mentorica: Darja Ostroško) 
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Hana Jeromel je blestela tudi v kolesarstvu, saj je na državnem prvenstvu v 

svoji kategoriji osvojila 1. mesto. Gašper Skok Vaupotič je na področnem 

prvenstvu v badmintonu osvojil 3. mesto.  
V mesecu novembru in decembru se odvijajo medobčinska tekmovanja za 

starejše dečke in deklice. Z učenci naše šole smo se udeležili tekem v odbojki 

in nogometu. Deklice so tekmovale v odbojki. Pokazale so borbeno igro in 

si nabrale veliko potrebnih izkušenj za naslednja tekmovanja. Dečki so tek-

movali v odbojki in dvoranskem nogometu. V odbojki smo kljub veliki želji 

in borbenosti morali priznati premoč ostalih šol v naši skupini. V nogometu 

pa je bila druga zgodba. Izmed sedemnajstih šol ptujskega območja so fantje 

naše šole osvojili tretje mesto in se uvrstili na področno tekmovanje. Na 

koncu smo med 33 šolami osvojili 6. mesto. Barve naše šole so zastopali 

Žiga Krušič, Timi Sitar, Teo Kokol, Nejc Furek, Anej Dukarič, Žiga Kokol, 

Demian Rossi in Vid Simonič.  

16. maja je na ptujskem mestnem stadionu potekalo medobčinsko atletsko 

tekmovanje osnovnih šol. Tekmovanja se je udeležilo 16 šol in skupno več 

kot 400 učencev. Učenci naše šole so dosegli super rezultate. Medobčinski 

prvak med starejšimi učenci je v teku na 60 m postal Nejc Strelec. Miha 

Vinko je med mlajšimi učenci v teku na 300 m prav tako osvojil 1. mesto. 

Med deklicami se je v teku na 1000 m izkazala učenka Tjaša Hliš, ki je osvo-

jila 3. mesto, 4. mesto v skoku v daljino med mlajšimi učenkami pa je osvo-

jila Neža Hrga. Dan je uspešno zaključila štafeta 4 × 100 m starejši učenci v 

sestavi Nejc Božičko, Žiga Krušič, Martin Krajnc in Nejc Strelec. Tudi vsi ostali 

učenci so se izkazali po svojih najboljših močeh. Učenca Miha Vinko in Nejc 

Strelec sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje, kjer sta dosegla zelo lep 

rezultat. Miha je bil 8. v državi, Nejc pa 19. 

Športno dogajanje smo popestrili še v soboto, 8. junija, s tekom trojk. Teka 

se je udeležilo 

22 trojk, ki so 

uspešno opra-

vile s progo. Po 

teku je sledil 

turnir v nogo-

metu med 

učenci šole, uči-

telji in gasilci. 

 

Učitelji športa  

 

 

 

V 2. a telovadijo tudi lutke. (mentorica: Olga Zelenik) 
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Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 

 

5. oktobra, zadnji dan v tednu otroka, smo učence 1. razreda sprejeli v šol-

sko skupnost. V telovadnici smo se zbrali prvošolci, devetošolci, predstavniki 

šolske skupnosti, učitelji ter vodstvo šole. V kratkem programu so nam pr-

vošolci pokazali, kaj so se že naučili, in celo zaplesali s svojimi varuhi. Vmes 

so pokazali še veliko znanja in spretnosti ter tako dokazali, da se že zavedajo 

pomembnosti šole in dogajanja v njej. Obljubili so, da se bodo s pozitivnim 

vedenjem trudili vplivati na 

svoj ugled in ugled šole Vi-

dem. Zdaj bodo tudi prvo-

šolci ponosni člani šolske 

skupnosti. Veseli smo za 

njih. Dogodek smo zaključili 

sladko in veselo.  

 

Mentorica  

Aleksandra Kukovič 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPB 1 – Poslikani kamni 

(mentorica: Marjetka Vidovič) 

Nik Ivančič, 3. b 

(mentor: Boštjan Petrovič) 
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Novoletni koncert: Drobne misli srečo tkejo  

 

V četrtek, 13. decembra, smo 

v telovadnici šole Videm že 

tradicionalno poskrbeli, da 

nas obišče praznično vzdušje 

v teh posebnih dneh v letu. 

Pripravili smo koncert, na 

katerem so sodelovali mla-

dinski pevski zbor (Dejan 

Štuhec), otroški pevski zbor 

Sela (Maja Belčič Kralj), vrt-

čevski pevski zbor (Vida Rižner in Urška Tikvič), cici zbor iz Vidma (Mateja 

Krajnc) in iz Leskovca (Janja Medvešek), plesni krožek (Mateja Gabrovec), 

igralci iz 3. a, ki so prireditev povezovali (Biserka Selak), ter otroški pevski zbor 

Videm-Leskovec (Mateja Krajnc). Tako ali drugače so koncert s svojim prispev-

kom obogatili učitelji: Manja Vinko, Peter Purg, Marko Kunčnik, Davorin Hor-

vat, Andrej Premužič, Fanika Novak ter pianist Tom Hajšek.  

Prireditev je imela sporočilno vrednost v rdečem paketu, ki so si ga podajali 

nastopajoči, na koncu so ga predali ravnatelju, mag. Robertu Murku. Drug dru-

gemu so poklonili srečo, spošto-

vanje, prijetne misli … G. ravna-

telj nas je spomnil, da je sreča 

tudi v tem, da naredimo kaj do-

brega, ne da karkoli pričakujemo 

v zameno. 

 

 

Intenzivne vaje otroškega  

pevskega zbora 

 

V petek in soboto, 8. in 9. marca, 

smo z otroškim pevskim zborom, kjer pojejo pevci matične šole in podružnične 

(Leskovec), izvedli intenzivne vaje. Dneva sta minila v delovnem vzdušju, saj 

so učenci bili pripravljeni na delo, ustvarjalni, predvsem pa s pravo pevsko 

energijo in voljo do petja. Povezali smo se kot skupina, saj je takšen način 

preživljanja prostega časa priložnost za krepitev medsebojnih odnosov, vre-

dnot in samostojnosti. Učitelja Peter in Davorin sta pomagala, da je delo pote-

kalo brezhibno. Ponosni smo, da imamo šolski zbor, kjer je motivacija za petje 

na tako visokem nivoju, ter učitelje in starše, ki pevce na njihovi poti vzpod-

bujajo in jim stojijo ob strani.  

Mateja Krajnc 
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Otroški pevski zbor OŠ Videm in PŠ Leskovec  

na Regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov dosegel  

ZLATO PRIZNANJE 

 

Dve leti zapored je OPZ na območni reviji izkazal višji nivo pevskega znanja, 

zato smo se prijavili in bili izbrani na regijsko tekmovanje, ki je potekalo v 

soboto, 18. maja, na Gimnaziji Ptuj. Pevci so ob pripravah na nastop izkazali 

veliko mero zavzetosti za delo, odgovornosti, samostojnosti ter ljubezni do 

petja. Nastopalo je 37 učencev od 3. do 5. razreda in ob podpori vodstva šole, 

učiteljev, staršev ter Občine Videm nam je uspel nastop, na katerega smo po-

nosni in nam je dal motivacijo za nadaljnje delo. Hvala g. ravnatelju, mag. 

Robertu Murku, za razumevanje in posluh za zborovsko petje, prav tako žu-

panu, g. Branku Mariniču, ki nam je priskrbel nove uniforme.  

Vam, dragi pevci, pa želim, da ohranite ljubezen do petja, in kot je v čestitki 

napisala naša bivša zborovodkinja, učiteljica Sonja Winkler: »Srce je na pravem 

mestu.« 

Za nas je bila že sama uvrstitev na tekmovanje velik uspeh, doseženih 88,3 

točke in zlato priznanje pa velika nagrada za učence.  

 

Mateja Krajnc 

Šola v kulturi 

 

Učenci sedmega razreda Zavoda OŠ Videm so se med 13. in 17. majem mudili 

v naši prestolnici, Ljubljani, kjer so bili udeleženci Šole v kulturi. Izvajalec Šole 

v kulturi Zavod Bunker je poskrbel za pester in raznolik kulturni program, 

učenci so se med drugim udeležili premiere slovenskega filma Zgodovina lju-

bezni, spoznali glavno igralko Dorotejo Nadrah, si ogledali predstavo sodob-

nega plesa De Facto v Cankarjevem domu, pogledali razstavo bienale slovenske 

ilustracije, se udeležili ustvarjalnih delavnic sodobnega plesa in zvoka v izvedbi 

priznanih domačih in tujih 

umetnikov, si podrobneje 

ogledali dvorane Cankarje-

vega doma … 

Tako za učence sedmega raz-

reda kot tudi za učitelje 

spremljevalce je bila Šola v 

kulturi zelo prijetna izkušnja, 

ki se je bomo z veseljem spo-

minjali. 

 

Marko Kunčnik, 

koordinator Šole v kulturi 
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Praznovanje dneva šole  

 

V marcu je bil na naši šoli prav poseben utrip. Obeležili smo namreč 25-letnico 

obstoja naše bele šole. V četrtek, 21. marca, sta učence in delavce šole s svojim 

obiskom in koncertom uglasbene poezije prijetno presenetila pevka Ditka in 

pesnik Feri Lainšček. Skozi besede in melodijo sta nam sporočila, kako je po-

membno, da se imamo radi, si prisluhnemo in ostanemo zvesti samim sebi. Medse 

smo v teh dneh sprejeli tudi učence in učitelje iz partnerske šole v Pančevu, ki so 

spoznali način dela in življenje pri nas. V šolskih učilnicah smo pripravili razstave 

o projektih in aktiv-

nostih, s katerimi 

smo v preteklih letih 

obogatili vzgojno-iz-

obraževalno delo na 

šoli.  

Naše praznovanje pa 

smo zaokrožili s pri-

reditvijo v šolski te-

lovadnici, ki je po-

kala po šivih. S svo-

jim obiskom so nas 

počastili tudi vodja 

sektorja za osnovno šolstvo na MIZŠ, predstavnica Zavoda za šolstvo, ravnatelji 

in ravnateljice sosednjih haloških in hrvaških šol, s katerimi sodelujemo, ravnate-

ljici partnerskih šol iz Pančeva v Srbiji, župan in svetniki občine Videm ter županja 

občine Majšperk. Zavedamo se, da bodo veščine povezovanja, odprte komunika-

cije in fleksibilnosti koristile našim učencem v prihodnosti, zato jih na to navajamo 

skozi različna sodelovanja z okoliškimi šolami in šolami v tujini.  

Na prireditvi so otroci s svojimi nastopi prikazali utrip dela na šoli. Pokazali so, da 

šola danes ni več le šola. Je prostor glasnih in umirjenih trenutkov, svobode in 

postavljanja meja, je čas odraščanja, odkrivanja in izpopolnjevanja talentov. Kul-

turni program je bil preplet umetnosti in znanosti, otroške igrivosti in radovedno-

sti. Kot je dejal povezovalec, slišale so se podobe in videl se je zvok.  

Gostje so bili navdušeni nad našo prireditvijo. Ga. Mateja Dover Emeršič, vodja 

Sektorja za osnovno šolstvo na MIZŠ, je pohvalila razgibanost slavnostnega do-

godka in jo postavila za vzgled ostalim šolam. Opazila je tudi, da naši prostori 

postajajo pretesni in jih bo treba razširiti. Ga. Romana Fekonja, predstavnica Za-

voda za šolstvo, je ugotovila, da uspešno vključujemo posodobljene in nove me-

tode dela v šoli, s katerimi nas seznanjajo tudi svetovalci Zavoda. Župan g. Branko 

Marinič je izrazil zadovoljstvo ob sodelovanju šole z lokalno skupnostjo in pohva-

lil delo učencev ter delavcev šole.  
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Gospod ravnatelj mag. Robert Murko 

je izrazil veliko zadovoljstvo z delom 

na šoli, z učenci, ki so radovedni in 

pripravljeni na nove izzive, ter delavci 

šole, ki vsak po svojih najboljših 

močeh prispeva k odličnosti naše bele 

šole. Pohvalil je učitelje, da so pri-

pravljeni delati tudi drugače in več, 

kot se od njih pričakuje. Posebej pa je 

pohvalil vodjo organizacijskega tima 

za prireditev ob dnevu šole, učiteljico 

Petro Fošnarič, ter vse sodelujoče učence ter mentorje za odlično opravljeno delo.  

Gostje so si z odobravanjem ogledali spremljajoče razstave o sodelovanju naših 

učencev v medšolskih, medobčinskih in tudi mednarodnih projektih. 

Gledalci so z velikim zanimanjem spremljali nekoliko drugačno prireditev, z veliko 

raznolikimi gibalnimi elementi in močno multimedijsko podprto. Med pohvalami 

smo zasledili tudi opise, da je bila prireditev vrhunska. 

25. obletnica naše bele šole je za nami, mi pa se že oziramo naprej, novim izzivom 

naproti, ob vodilu, ki nas spremlja že vrsto let: Želje se izpolnijo z delom in skupaj 

z ljudmi, ki si zaupajo in znajo. 

Petra Fošnarič 

Vesna Voglar Pulko 

Planinski krožek 

 

Člani planinskega krožka zavoda OŠ Videm 

smo si tudi v tem šolskem letu zadali smeli 

načrt. V septembru smo se podali v Logarsko 

dolino in se povzpeli na Okrešelj. V oktobru 

smo uspešno opravili dvodnevni planinski 

tabor na Boču, kjer je nekaj učencev uspešno 

zaključilo planinsko šolo. V novembru smo 

se povzpeli na Hom. Januarja smo imeli tra-

dicionalni izlet na Goro Oljko in doživeli 

zimsko pravljico. V marcu smo prehodili del 

Videmske planinske poti, kjer so se nam pri-

družili tudi gostje iz Srbije. V aprilu smo se 

povzpeli na Bohor. V maju smo se na Kopah 

in Ribniški koči kepali in uživali v snegu. V 

juniju smo zaključili planinske podvige za to 

šolsko leto z vzponom na Veliko planino.  

Mentorica Olga Zelenik 
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Talumova ugankarska dogodivščina 

in ALU kviz 

 

Na začetku šolskega leta se je naša šola pri-

ključila k projektu, ki ga je ob 65-letnici 

delovanja zasnovalo podjetje Talum iz Ki-

dričevega. V novembru je vsak učenec 

prejel svojo knjigo z zgodbicami in ugan-

kami. Učenci od 1. do 3. razreda so se raz-

veselili Ugank iz dežele škratov, učenci od 4. do 6. razreda Ugank iz dežele 

palčkov, učenci 3. VIO pa Ugank Marka Pola. Že znane uganke iz vsakda-

njega življenja sta v zanimive zgodbe o škratih, palčkih in Marku Polu, slav-

nem srednjeveškem popotniku, vpletla avtorja knjig – Aleksandra Jelušič 

Pika in Milan Petek Levokov.  

Učenci so knjige prebirali in reševali uganke doma in v šoli, uganke pa so 

sestavljali oziroma iskali tudi sami.  

Za bralce ugankarskih knjig so organizatorji projekta posneli video predsta-

vitev, kjer so predstavili Talum, Dejana Zavca – ambasadorja projekta in 

Aluminka, maskoto Taluma. Avtorja ugankarskih knjig sta govorila o knjigah 

ter odgovorila na nekaj vprašanj, ki so jih zastavili bralci ugank (video pred-

stavitev Talumovih ugankarskih knjig: 

 https://www.youtube.com/watch?v=W8S-rBP0-rg).  

 

Devetošolce pa je v zvezi s projek-

tom čakala še posebna naloga – 

udeležba na ALU kvizu.  

Najprej so bili trije devetošolci 

vabljeni na ogled tovarne Talum, 

ki jih je navdušila s svojimi razsež-

nostmi. Nato so se aprila pomerili 

s petimi osnovnimi šolami (iz Že-

tal, Majšperka, Cirkovc, Kidriče-

vega in Miklavža) na prvem polfi-

nalnem kvizu. Tekmovalci Gaja Železnik, Jaka Horvat in Anja Kozel so se 

odlično izkazali in postali zmagovalci prvega kviza. V mesecu maju so se 

pomerili še z ostalimi zmagovalci polfinalnih kvizov (OŠ Cirkulane-Zavrč, 

OŠ Mladika in OŠ Destrnik-Trnovska vas), izkazali veliko znanja, vendar jim 

je za kanček zmanjkalo in so končali na tretjem mestu. Za trud in izkazano 

znanje jim iskreno čestitamo! 

Vesna Voglar Pulko,  

skrbnica projekta 

https://www.youtube.com/watch?v=W8S-rBP0-rg
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Medgeneracijsko srečanje bralcev mladinskih knjig 

 

V torek, 23. aprila, na sve-

tovni dan knjige in avtorskih 

pravic, smo izvedli prvo 

medgeneracijsko srečanje 

bralcev mladinske literature. 

Zbralo se nas je 16 bralcev od 

13. do 70. leta starosti. Zani-

mivo je bilo prisluhniti različ-

nim mnenjem o isti knjigi, 

pravzaprav smo ugotovili, da glede marsičesa razmišljamo zelo podobno – 

ne glede na starost. Na prvo srečanje smo se pripravili tako, da smo pred 

tem prebrali pripoved V. Möderndorferja Kit na plaži. Pripoved, nagrajeno 

z desetnico 2017, priporočamo vsem, ki je še niste utegnili prebrati, saj je 

polna globokih spoznanj in zelo primerna za ta naš svet, ki ima težave s 

sprejemanjem drugačnosti in drugačnih. Pa saj smo vsi malo drugačni, kajne? 

Zahvaljujem se vsem sodelujočim, ki ste bili pripravljeni knjigo prebrati in še 

več – priti na skupno srečanje ter o svojih vtisih tudi spregovoriti. Vabljeni 

vsi, ki bi se nam želeli pridružiti! Tako prijetno srečanje zagotovo ne bo 

ostalo zadnje.  

Naj vas spremljajo prijetna in globoka bralna doživetja. 

Vesna Voglar Pulko 

 

Šport in špas 

 

V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli 

izvedli že 12. Šport in špas – druženje in 

gibanje vseh generacij. Pohod, kolesarje-

nje in igre na igrišču so bili dopolnjeni še 

z ogledom mobilnega planetarija. Zani-

mivo je bilo tudi na Kočarjevi domačiji, 

kjer so nam ženske iz društva podežel-

skih žena postregle s pravo kmečko ma-

lico. Kot vedno smo izbrali in obdarili 

najstarejšega udeleženca, najmlajšega 

udeleženca in najštevilčnejšo družino. 

Mentorica Olga Zelenik 
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8. Mala likovna kolonija Haloze 

 

V petek, 24. maja, je v Zgornjem Leskovcu potekala že 8. Mala likovna ko-

lonija Haloze. V prelepem sončnem vremenu je v haloški idili likovno ustvar-

jalo 17 učencev iz povabljenih osnovnih šol. Letošnje likovne kolonije so se 

ob matični OŠ Videm in podružnici Leskovec udeležile še OŠ Cirkulane-Za-

vrč, OŠ Destrnik, OŠ Kidričevo, OŠ Markovci, OŠ Mladika in OŠ Olge 

Meglič. Na začetku smo prisostvovali odličnemu kulturnemu programu, ki 

so ga pod vodstvom učitelja Davorina Horvata pripravili učenci šestega raz-

reda iz podružnične šole Leskovec, ter nagovorom župana občine Videm, 

gospoda Branka Mariniča, pomočnice ravnatelja OŠ Videm, gospe Fanike 

Novak, in mentorja Male likovne kolonije, Marka Kunčnika. 

Učenci so tudi letos 

pokazali ogromno 

želje po slikanju, 

nastala so kvalitetna 

in estetska otroška 

likovna dela.  

Razstava slik z 8. 

Male likovne kolo-

nije Haloze je na 

ogled od pone-

deljka v Domu pa-

tra Mihe Drevenška 

na Vidmu.  

 

Marko Kunčnik,  

mentor Male likovne kolonije Haloze 

 

Tulipani in hijacinte, OPB, 2. razred (mentorica: Mateja Gabrovec) 
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Prometna kača 

 

 

Učenci naše šole so v promet vključeni na različne načine. V šolo prihajajo 

peš, s kolesom, šolskim avtobusom ali pa jih pripeljejo starši. In ker želimo 

naše učence še bolj spodbuditi k hoji in kolesarjenju (predvsem tiste, ki živijo 

v bližini šole), že 4. leto izvajamo projekt Prometna kača.  

Učenci si z aktivnim sodelovanjem v igri lahko pridobijo pomembne izkušnje 

v prometu in na področju varnosti v cestnem prometu, kar je pomembno 

tudi za njihovo samostojnost med odraščanjem. V šolo prihajajo okolju pri-

jazno, varno in zdravo.  

Želimo, da se učenci zavedajo, kako pomemben je zdrav način življenja in 

da k temu spodbudijo tudi svoje starše. 

 

Rezultati izvajanja igre v šolskem letu 2018/19: 

1. IZVEDBA IGRE – jesen 

     Predhodna evalvacija: 24. september 2018               45 % trajnostnih prihodov v šolo 

     Cilj                                                                          70 % trajnostnih prihodov v šolo 

     Izvajanje igre:  8. 10. 2018–19. 10. 2018                    88 % trajnostnih prihodov v šolo 

     Naknadna evalvacija:  26. oktober 2018                   67 % trajnostnih prihodov v šolo 

 

2. IZVEDBA IGRE – pomlad 

     Predhodna evalvacija:  26. marec 2019                 57 % trajnostnih prihodov v šolo 

     Cilj                                                                      75 % trajnostnih prihodov v šolo 

     Izvajanje igre:  8. 4. 2019–19. 4. 2019                     85 % trajnostnih prihodov v šolo 

     Naknadna evalvacija:  8. maj 2019                         66 % trajnostnih prihodov v šolo 

 

 

Mateja Gabrovec, 

koordinatorka projekta 
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Andrej Časek Hojnik, 8. b  

(mentor: Marko Kunčnik) 

Ajda Drevenšek, 5. a  

(mentorica: Nataša Varnica) 

Eva Vidovič Malek, 7. a (mentor: Marko Kunčnik) 
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Žiga Kokol, 8. a  

(mentor: Marko Kunčnik) 

Lana Kaisersberger, 7. a  

(mentor: Marko Kunčnik) 

Nik Krajnc, 9. b (mentor: Marko Kunčnik) 
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Se res obetajo spremembe v šoli tudi zaradi predlogov učencev 

na šolskem parlamentu? 

 

V torek, 12. marca, smo se z 

Martino Krajnc, učenko podruž-

nične šole Leskovec, mentorjem 

Iztokom Roškarjem in mento-

rico Aleksandro Kukovič odpra-

vili na Šolski parlament. Srečanje 

se je pričelo ob 10. uri, ko smo 

se vsi zbrali v sejni sobi Občine 

Ptuj. Z učenci šol Spodnje Po-

dravske regije tokrat nismo 

samo diskutirali o različnih pro-

blemih šolstva v Sloveniji, am-

pak tudi konkretno izpostavljali predloge sprememb. Glavne podteme so 

bile odnosi v šoli, načini in metode poučevanja, šola za življenje in učne 

vsebine. Znotraj teh tem je bilo veliko govora tudi o problematiki uporabe 

telefonov po šolah. Učenci so predvsem predstavljali, na kakšne načine se v 

šoli realizirajo predlogi in želje učencev. Veliko jih je bilo zanimivih in upo-

rabnih. Zagotovo pa si vsi želimo več pouka v naravi, več izkustvenega uče-

nja, manj teorije, več za življenje 

pomembnih znanj, računalništvo 

in nemščino kot obvezen del pred-

metnika, več učiteljev, ki znajo po-

slušati in razumeti. 

Ob koncu srečanja je vsak glasoval 

za enega predstavnika, ki bo našo 

regijo predstavljal v parlamentu v 

Ljubljani. Dva predstavnika sta bila 

izvoljena, dva pa sta bila izbrana 

po abecednem redu šol. Bila je zelo 

zanimiva izkušnja, ki mi bo ostala v 

lepem spominu. 

  

Nik Krajnc, 9. b 
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»V knjigah je zbran večji zaklad  

kot v piratski votlini na Otoku zakladov.« 

  

S temi besedami Walta Disneya nas je v sredo, 5. junija, na zaključni prire-

ditvi za bralne značkarje nagovoril g. ravnatelj. Učencev, ki so v letošnjem 

šolskem letu osvojili bralno značko, je kar 306 (219 na Vidmu, 48 v Leskovcu 

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

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

prinaša, kljub temu pa so bili še dodatno nagrajeni s predstavama Moja naj-

ljubša knjiga in Slovenija ima junaka v izvedbi Društva za boljši svet. Ob 

predstavah smo zelo uživali in se ponovno spomnili, kako pomembne so 

prave vrednote v življenju in da je ena izmed teh tudi branje kakovostnih 

knjig, ob katerih se učimo razmišljati z lastno glavo. 

Vesna Voglar Pulko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZLATI ZNAČKARJI, ki so pri branju vztrajali celo osnovnošolsko obdobje. 

Zlati bralci so:  

Lan Ciglar, Žan Godec, Nejc 

Furek, Luka Forstnerič, Nik 

Fideršek, Jaka Horvat, Nejc 

Božičko, Pia Narat, Ela 

Svenšek, Eva Podgoršek, 

Nika Širovnik, Gaja Želez-

nik, Katarina Murko, Anja 

Kozel in Teja Svenšek. 

ISKRENE ČESTITKE! 
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Potujoča srca od Srbije  

do Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srbi na obisku v Sloveniji 

 

Konec marca smo nekateri učenci osmega razreda gostili učence iz Srbije. Pri 

nas so bili šest dni. Spoznali so naš način življenja, našo hrano, kraj, šolo … 

Zadnji dan pa smo skupaj z našimi starši pripravili piknik za vse nas.  

Vsi smo se imeli super.  

 

 

Mi na obisku v Srbiji 

 

V Srbijo smo se odpravili zgodaj zjutraj, pot je 

bila dolga, in ko smo prispeli, smo bili utrujeni, a 

vseeno veseli. Pozdravili smo se, odšli k njim do-

mov, spoznali njihove družine, nekaj dobrega 

pojedli ter si malo odpočili.  

Vsi so bili zelo prijazni, ne samo družine, temveč 

tudi njihovi vrstniki. Veliko smo se družili in do-

bro jedli. Imeli pa so tudi šolsko prireditev, na 

kateri smo tudi mi zapeli in zaplesali.  

 

Bilo nam je zelo lepo, sode-

lovanje v tem projektu pa bi 

z veseljem ponovili ter ga 

priporočili bodočim osmo-

šolcem. 

 

Pija Pečnik in  

Tjaša Hliš, 8. b 

 

 

 

David Šimenko, 4. b (mentorica: Mirjana Žlahtič) 
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Himna 

 

Pa smo končali, cilje nove si zadali, 

teste vse smo že odpisali. 

 Vsi kaj več bi naj postali in še več se presmejali, 

se sebi dokazali. 

  Pustit' lepoto, v teh klopeh tudi zaroto, 

ki v življenju se nam kdaj pripeti. 

Ko se dan za dnem zgubi, zlati čas pač odleti, 

v teh klopeh zdaj nas več ni. 

    Mi se poslavljamo in odhajamo. 

Srednja šola, tu smo zdaj 

in ni več poti nazaj. 

     Časa veliko ni, zato ne jokati, 

vsi vemo, od kod smo prišli, 

tega res ni mogoče pozabiti. 

 

Devetošolci (generacija 2010-2019) 

Pozdrav z valete 
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DNEVI V 1. A  

V 1. A JE BILO PODOBNO KOT Z VREMENOM. IMELI SMO SVOJE TOPLE 

IN  DNI, OBČASNO SE JE POJAVIL KAK , KI SMO GA S SKUPNIMI 

MOČMI ODPIHNILI … KDAJ PA KDAJ JE CELO ZAGRMELO IN ,  

POTEM JE SPET POSIJALO . 

NEKATERI TRENUTKI PA SO BILI PRAV POSEBNO  – LAHKO BI CELO 

REKLI, DA SO BILI »KULSKI« ALI »SUPER SUPER FAJN«. TE NAJLJUBŠE TRE-

NUTKE BOMO PODELILI Z VAMI. 

UŽIVAL/-A SEM: 

 

 KO SMO ZA VARUHE SPEKLI PIŠ-

KOTE IN JIH NA ČAJANKI SKUPAJ 

Z NJIMI POJEDLI. ZANIMIVO JE 

BILO TUDI, KO SMO IZDELOVALI 

LADJICE IZ PAPIRJA. 

MATEVŽ PEŠAK 

 V POSLUŠANJU PRAVLJICE NA 

GRADU IN V IGRANJU NA IGRA-

LIH. 

ZOJA KOLMANČIČ 

 UŽIVAL SEM V JUTRANJEM VAR-

STVU, KO SEM LAHKO RISAL IN 

USTVARJAL RAZLIČNE IZDELKE. 

JAKOB BRAČKO 

 KO SMO SE V PARKU IGRALI, PO-

TEM PA ŠLI NA SLADOLED. 

SARA SINKOVIĆ 

 NEKAJ POSEBNEGA JE BILO, KO 

SMO DOBILI NOVE LEGO KOCKE. 

NIK PODGORŠEK 

 NA ČAJANKI Z VARUHINJO IN 

OB PRAVLJICAH MAČEK MURI IN 

MUCA COPATARICA. 

LARA COPAK 

 OB BOŽIČNI RISANKI OKRASEK 

SREČKO IN KO SMO PRVIČ NA-

STOPALI NA ODRU. 

EVA MEDVED 

 PRVI ŠOLSKI DAN, KER SEM 

SPOZNAL SVOJEGA VARUHA 

TIMA, IN DAN, KO SEM SOŠOLCEM 

ZAIGRAL NA VIOLONČELO. 

RAYAN KAAOUANA 

 KO SMO SE DRUŽILI Z VARUHI. 

SKUPAJ SMO TEKLI IN IMELI 

ŠPORTNI DAN. ZA VARUHA SEM 

IZDELAL NOVOLETNI OKRASEK, 

SKUPAJ SVA IZDELALA LUTKO IZ 

KORUZE. 

MAKS KRAJNC  

MLADI USTVARJALCI PIŠEMO IN RIŠEMO  
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 KO SVA Z VARUHINJO TEJO 

SKUPAJ IZDELOVALI LUTKO IN ZA-

PLESALI NA HIMNO LILI IN BINE. 

ZOJA NOVAKOVIĆ 

 V RISANJU Z JAKOBOM IN V 

IGRANJU Z LEGO KOCKAMI. 

DANIEL KUKOVEC 

 PRI JUTRANJEM VARSTVU, KO 

SMO LAHKO RISALI IN SE IGRALI. 

RAD TUDI RAČUNAM. 

GAL ŠTELCER 

 KO JE PRIŠEL BOŽIČEK IN NAM 

DAL DARILA. ZELO MI JE BILA VŠEČ 

PREDSTAVA LENART IN LENA. 

MIJA VESELIČ 

 NA IZLETU NA PTUJSKEM 

GRADU. ŠE POSEBEJ SO MI BILE 

VŠEČ SLIKE IN LESTENEC V OBLIKI 

ZMAJA. 

MIA DUKARIČ 

 

 

 V IGRAH Z ŽOGO IN KO SE 

UČIM PLESNE GIBE. 

NIA FLAJS 

 KO SEM IZ LEGO KOCK ZGRADIL 

HIŠO IN VRTAVKO. RAD IMAM 

UGANKE IN RAD RAČUNAM. 

ŽIGA HVALEC 

 NA SPREHODU PO PTUJSKEM 

GRADU IN KO SMO SE LAHKO BA-

SALI S SLADKARIJAMI. 

ADAM KUKOVEC 

 KO SVA Z VARUHINJO IZDELO-

VALI DEKLICO IZ LIČJA IN KO SMO 

IMELI V PLESNI ŠOLI PRVI NASTOP. 

VIKTORIJA MURKO 

 

 UŽIVALI SMO TUDI V DRUŽE-

NJU Z UČENCI 1. B.  

 

UČENCI 1. A 

(MENTORICA: DARJA OSTROŠKO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UČENCI 1. A IN 1. B OB ZAKLJUČKU PROJEKTA PASAVČEK 
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VIKTORIJA MURKO, 1. A 

(mentorica: Darja Ostroško) 

MIJA VESELIČ, 1. A 

(mentorica: Darja Ostroško) 

MAKS KRAJNC, 1. A 

(mentorica: Darja Ostroško) 

NEVIO PINTARIČ, 1. B 

(mentorica: Marija Šosterič) 

TIANA ZUPANIČ, 1. B 

(mentorica: Marija Šosterič) 
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UČENKE IN UČENCI 1. B SMO POBRSKALI PO SPOMINIH NA 

1. RAZRED 

 

RAD SE SPOMNIM TRENUTKA, KO 

SO PRVIČ POKLICALI MOJE IME IN 

IME MOJEGA VARUHA DENISA. BIL 

SEM GA ZELO VESEL.  

PATRIK MILOŠIČ 

 

ZAME JE BIL 1. ŠOLSKI DAN NEPO-

ZABEN. MOJ VARUH JAKA IN JAZ 

SVA SKUPAJ PRESKOČILA VRVICO. 

BILA JE NAJINA SKUPNA OVIRA NA 

POTI V UČILNICO. VESEL SEM BIL, 

KER SEM SE NAUČIL TUDI PRVO 

PESMICO.  

NEVIO PINTARIČ 

 

ZAME JE BIL 1. RAZRED POSEBEN, 

SAJ SEM SE NAUČIL IZGOVARJATI 

GLAS R, RAČUNATI S ŠTEVILOM 

NIČ IN PRAVILNO PISATI ČRKE. 

ZELO SEM SREČEN, KER SEM SE VE-

LIKO NAUČIL.  

ANŽE ŠELIGA 

 

KOMAJ SEM ČAKALA, DA BOM ŠLA 

V ŠOLO. ZELO SEM BILA VESELA, 

KO SEM SPOZNALA SVOJO VARU-

HINJO NINO. 

LARA KMETEC 

  

MENI JE BILO ZELO VŠEČ USTVAR-

JANJE IZDELKOV. NAREDILI SMO 

JIH VELIKO. VESELA SEM BILA, KO 

SVA Z VARUHINJO KATARINO ŠI-

VALI LIKOVNO MAPO IN IZDELO-

VALI LUTKE.  

EMA KRAJNC  

 

SREČNA SEM BILA, KO ME JE VARU-

HINJA KARIN PRVI ŠOLSKI DAN 

OBJELA. IMAVA SE ZELO ZELO 

RADI. ŽELIM JI, DA BI BILA V SRED-

NJI ŠOLI USPEŠNA IN DA BI SE 

IMELA LEPO.  

TIANA ZUPANIČ  

 

Z VARUHI SMO UŽIVALI TUDI NA 

JESENSKEM KROSU. LEPO NAM JE 

BILO, KO SMO SPEKLI PIŠKOTE IN 

JIH POVABILI NA ČAJ. VESELI SMO 

BILI, KO SMO Z NJIMI RAZISKO-

VALI KRATERJE. ŠE BOLJ NEPO-

ZABNO PA JE BILO Z NJIMI NASTO-

PATI, Z NJIMI BRATI ZGODBE IN SE 

IGRATI DRUŽABNE IGRE.  

TIAN PAVIČ, SERGEJ MILOŠIČ, 

MAKS ŠERUGA 

 

RAD BI VAM ŠE POVEDAL, DA SMO 

SODELOVALI V RAZLIČNIH KROŽ-

KIH, DA SMO SKRBELI ZA ČISTO 

OKOLJE IN ZBIRALI STAR PAPIR. MI 

SMO ZBRALI VES STAR PAPIR SAMO 

DOMA. NABRALI SMO GA VELIKO. 

NIK ŠTRAFELA 

 

NA PTUJSKEM GRADU SO MI BILE 

NAJBOLJ VŠEČ PUSTNE MASKE. 

POMERIL SEM LAHKO VITEŠKO ČE-

LADO IN DVIGNIL VELIK MEČ.  

 

SEBASTIJAN MARODI ROPIČ  
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VESELA SEM, KER SVA S ŠPELO NAJBOLJŠI PRIJATELJICI. 

TIA GOLOB 

POZNALA SEM SAMO NADIJO. SEDAJ IMAM VELIKO NOVIH PRIJATELJIC IN 

PRIJATELJEV. NAJRAJŠI IMAM TIO. 

ŠPELA SKOK VAUPOTIČ 

1. RAZRED JE BIL PRAV POSEBEN TUDI ZARADI IZLETA. POT NA PTUJSKI 

GRAD NAM JE POPESTRIL VETER. KER JE DEŽEVALO, NAM JE OBRAČAL DEŽ-

NIKE. BILO JE ZABAVNO.  

TEO PEČNIK 

TEKMOVALI SMO ZA ZDRAVE IN ČISTE ZOBE. UDELEŽILI SMO SE TEKMOVA-

NJA IZ NARAVOSLOVJA IN IZ MATEMATIKE. VSI SMO DOSEGLI BRALNO 

ZNAČKO.  

LIAN SEDLAK, MIŠA ŠIBILA, NADIJA VINKO 

 

UČENCI 1. B 

(MENTORICA: MARIJA ŠOSTERIČ)

 

 

 
 

 

EMA KRAJNC, 1. B 

(mentorica: Marija Šosterič) 

 (mentorica: Olga Zelenik) 
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Na izletu 

 

Dobili smo se ob 7. uri. Zunaj je bilo mrzlo. Šli smo na železniško postajo. 

Čakali smo na vlak in se pogovarjali. Ko smo prispeli v Maribor, smo si 

ogledali avtobusno postajo. Nato smo šli na sprehod. V parku smo videli 

veveričko. V akvariju in terariju smo si ogledali ribe, kače, kuščarje, želve in 

enega krokodila. Lahko smo si nekaj kupili. Z vlakcem Jurčkom smo si ogle-

dali Maribor. Šli smo na sladoled. Z vlakom smo se odpeljali domov. 

 

Živa Dokl, 2. a 

(mentorica: Olga Zelenik) 

 

 

Akvarij-terarij 

 

Prišli smo ob 7. uri. Vsi smo se zbrali na železniški postaji. Na peronu smo 

počakali, da vlak pripelje. Ko so se odprla vrata, smo vstopili in si poiskali 

sedeže. V Mariboru smo si na železniški postaji ogledali vozni red vlakov. 

Zunaj smo videli staro lokomotivo. Nato smo šli na avtobusno postajo. 

Tam smo se najedli, videli smo brezdomca. Sprehodili smo se po Mariboru. 

Prišli smo do spomenika. Odšli smo v park, od tam pa v akvarij-terarij. Ko 

je skrbnik vse pokazal, smo šli na igrala in na sladoled. Z vlakcem Jurčkom 

smo si ogledovali Maribor. Potem smo šli na pravi vlak, ki nas je odpeljal 

na železniško postajo na Ptuju. Od tam smo vsi šli domov. 

 

Noe Sečki, 2. a 

(mentorica: Olga Zelenik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvarij – Živa Dokl, Neja Habjanič, Neja Krajnc, Eva Lampret, Ema 

Stojaković, Nino Slodnjak, 2. a (mentorica: Olga Zelenik) 



 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lana Horvat, 2. a 

(mentorica: Olga Zelenik) 

Zoja Kaisersberger, 3. b 

(mentor: Boštjan Petrovič) 
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Jure Štrucl, Jure Seka, Tilen Kralj, Blaž Stramič, 2. a 

(mentorica: Olga Zelenik) 

Rene Stojaković, Jure Peter, Leon Bračič, Angelina Golc Minaya,  

Mia Ogrizek, 2. b (mentorica: Anica Topolovec) 

Laura Božičko, Zoja Spevan, Vid Vaupotič, 2. b (mentorica: Anica Topolovec) 
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Resni ljudje 

 

Pred davnimi časi je živel resen oče. Vsak dan je šel na mamin grob. Nekega 

dne je našel jabolko. Pojedel ga je in prišel v resen svet. Tam so bili vsi 

resni, razen palčkov, zmajev in treh velikanov. Oče je odšel k njim in spre-

menili so ga v veselega očeta. Velikani so poteptali žalost, zmaji so izkurili 

resnost, palčki pa dodali srečo in veselje. Očeta so vrnili v normalen svet. 

Če niso umrli, še danes živijo. 

Luka Klinc, 3. a 

(mentorica: Biserka Selak) 

Hana Kozel, Blaž Jakob, Jan Krajnc, Tilen Kmetec, 2. b  

(mentorica: Anica Topolovec) 

Učenci 2. b  

(mentorica: Anica Topolovec) 
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Moja Indija Koromandija 

 

Nekoč sem šel v Indijo Koromandijo – čudežno deželo. Tam je vse, kar si 

želiš. Hiše so bile iz hrane. Tla so bila narejena iz trampolinov. Vse se je 

bleščalo. Smučal sem se na gori pudinga. V njej je bilo ogromno igrišče za 

nogomet. Z neba je padal denar. Na vejah so viseli žvečilni gumiji. 

V Indiji Koromandiji si nesmrten. Imajo brezplačen wi-fi. Delam lahko, kar 

hočem. Tam dobiš svoj električni skiro. To je moja Indija Koromandija. 

 

Jakob Hrga, 3. a 

(mentorica: Biserka 

Selak) 

 

 

 

Na izletu 

 

V torek smo se 

zbrali pred šolo ob 

8. uri. 

 Z avtobusom smo 

se odpeljali na izlet. 

Med vožnjo smo 

peli. Prispeli smo v 

Mozirski gaj. Videli 

smo rože, papige in 

stari mlin. Povzpeli 

smo se na stolp. Ogledali smo si življenje nekoč. Videli smo cerkev. Tam 

smo pojedli malico. Ob izhodu smo si kupili spominke. Na avtobusu smo 

piskali na piščali. Potem smo odšli v otroški muzej – Hermanov brlog. Tam 

so bile razstavljene igrače. Videli smo gugalnega konjička, ki je star 90 let, 

in medvedka Pepija, ki ima skoraj 100 let. Ogledali smo si razstavo Zemlja 

pleše. Zvedeli smo, kako ravnati v potresu. Naučili smo se veliko o konti-

nentih. Spoznali smo, zakaj imamo letne čase, in razvrščali slike. Potem smo 

se tehtali. Izvedel sem, da imajo planeti različno težnost. V muzeju smo 

imeli tudi delavnice, na katerih smo si izdelali koledar. V trgovskem centru 

smo si kupili sladoled. V šolo smo se vrnili ob 17. uri. Tam so nas pričakali 

starši. 

 

David Vajda, 3. a 

(mentorica: Biserka Selak) 

NAŠ KRAJ – učenci 3. a (mentorica: Biserka Selak) 
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Himna 4. a 

 

Mi smo 4. a, 

pojemo tralala. 

Naša himna je zabavna, 

v orkestru igra pozavna. 

V razredu sošolcem vse zaupamo 

in nikoli ne obupamo, 

radi si pomagamo 

in skupaj se zabavamo. 

Prijatelji smo vsi med sabo, 

v šoli je zabavno. 

 

Učenci 4. a 

(mentorica: Stanka Vogrinec) 

 

 

Prijatelj 

 

Prijatelj se z mano igra, 

se pogovarja 

in skoraj vedno z mano strinja, 

mi posoja stvari  

ter pomaga, 

kadar sem v stiski. 

 

Tine Gorše, 4. a 

(mentorica: Stanka Vogrinec) 

 

 

Pravi prijatelj 

 

Pravi prijatelj je tisti, 

ki ve, katera beseda te nasmeji 

in katera beseda te zaboli. 

Pravi prijatelj ti ob strani stoji 

in se s teboj veseli. 

Pravi prijatelj v nesreči pomaga ti 

in te nikoli ne zapusti. 

 

Tilen Bedrač, 4. a 

(mentorica: Stanka Vogrinec) 

 

 

Pomlad 

 

Ko oblečem kratke rokave 

in ko sonce močneje zasije, 

mi srce hitreje bije, 

saj vem, 

da je prišla pomlad. 

 

Rože zacvetijo, 

lepo dišijo, 

trava je zelena, 

mene pa pomlad osrečuje 

kot stvar nobena. 

 

Eneja Kirič, 4. a 

(mentorica: Stanka Vogrinec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sara Božičko, 4. a  

(mentorica: Stanka Vogrinec) 
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Šolska ekskurzija 

 

Četrtošolci smo se v torek, 21. maja, odpeljali v Ljubljano, kjer smo obiskali 

živalski vrt. Kljub nekoliko kislemu vremenu smo se imeli zelo lepo in smo 

uživali. Tukaj je nekaj naših vtisov. 

 

Zelo mi je bil všeč kameleon, ki 

smo ga lahko prijeli v roke in ga 

pobliže spoznali. 

Tilen Bedrač 

Najbolj zanimive so mi bile opice, 

ki so skakale z drevesa na drevo in 

se vesile po vejah. 

Tim Lah  

Všeč mi je bilo vodenje po žival-

skem vrtu. Vodič je bil zelo prija-

zen, odgovoril nam je na vsa vpra-

šanja. 

Neja Kodrič 

Najbolj zabavna sta mi bila mor-

ska leva, ki sta vzbujala pozornost 

s hrbtnim plavanjem pod vodo. 

Tia Emeršič 

 

 

V živalskem vrtu so mi bili všeč 

levi, tigri, zebre, papige ... 

Lara Beranič 

Najbolj všeč so mi bile surikate. So 

zelo igrive živali. 

Nik Klasić Serdinšek 

Zelo ljubka sta bila lev in levinja, 

ki sta spala drug ob drugem. 

Tija Živko Kmetec 

Všeč mi je bila slonica Ganga. O 

njej sem se naučila veliko novega. 

Evelin Kolednik 

Meni so bile všeč vse živali, najbolj 

pa ternek, za katerega smo vsi naj-

prej mislili, da je jež. 

Dora Vinko 

Všeč mi je bilo, da sem lahko 

božala kameleona. 

Taja Ozvaldič 

Za konec pa še kratka pesmica. 

V ŽIVALSKEM VRTU 

 

Tigri, levi, sloni in še kaj, 

v živalskem vrtu je direndaj. 

Papige so glasne in zabavne, 

a ugriznejo močno, 

če se jim preveč približamo. 

Opice z veje na vejo skačejo 

in se pred nami važijo. 

V živalskem vrtu je lepo, 

zato kmalu spet pridemo. 

 

Učenci 4. a (mentorica: Stanka Vogrinec) 

Evelin Kolednik, 4. a 
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Moj korenjak 

 

Moj pes je orjak, 

velik in težak. 

Je velik silak, 

včasih največji korenjak. 

 

Sosedova mucka ga rada ima, 

saj sta enako mehka oba. 

Vsak ju rad ima, 

to sta naša ljubljenčka. 

 

Tilen Sitar, 4. b 

 

Moja mami 

 

Moja mami rada kuha. 

Rada peče palačinke. 

Palačinke rada je. 

Gleda, gleda sem ter tja, 

zraven zlato se smehlja. 

 

Kuha, peče, se smeji, 

jaz pa zraven pojem ji. 

Pojem pesmice ji, 

tralala, tralali. 

 

Liza Bezjak Sitar, 4. b 

 

Lia in Mia 

 

Lia in Mia sta sestrici dve, 

včasih poredni, a moji obe. 

Sta ljubki in sladki 

kot angelčka dva, 

ki se skupaj objemata. 

 

 

 

Ena v šolo pridno zahaja, 

druga v vrtcu veselo nagaja. 

 

Neli Ogrizek, 4. b 

 

(mentorica učencev 4. b: Mirjana Žlahtič) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mentorica učencev 4. b: Mirjana Žlahtič) 

 

 

 

 

 Ajda Krajnc, 3. b (mentor: Boštjan Petrovič) 
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Izlet v ljubljanski živalski vrt 

 

V torek, 21. maja, smo se z avtobusom odpravili na izlet v ljubljanski živalski 

vrt. V avtobusu nam je bilo zelo všeč, saj smo se hecali in zabavali.  

Ko smo prišli v živalski vrt, smo imeli najprej malico. Pogovarjali smo se, ka-

tere živali vse si bomo ogledali. Najmanjše, kot so pajki, žuželke, kače, surikate 

in še mnogo drugih. Pa tudi največje, na primer slona, žirafe, medvede, leve 

tigre, geparde…. No, ko smo se najedli, smo šli na ogled živalskega vrta. Spre-

jela nas je vodička, ki nam je pokazala leopardskega gekona in pitona. Oba 

smo lahko prijeli in ju imeli v naročju. Zanimivo doživetje. Po ogledu terarija 

smo se sprehodili po živalskem vrtu in si ogledali medvede, opice, zebre, divje 

mačke, slona in še mnogo dru-

gih zanimivih živali. Preden 

smo zapustili živalski vrt, smo 

imeli malico in obiskali trgo-

vino s spominki, kjer smo si 

lahko nekaj kupili. Nato smo se 

odpravili na avtobus in se od-

peljali proti Vidmu.  

Na avtobusu smo tudi ob vra-

čanju uživali. Ta dan je bil za-

nimiv in poučen. 

 

Miha Kandrič, 4. b 

 

Čudežni ključek 

 

Nekoč je živela deklica, ki je bila sirota. Sama samcata je tavala naokrog. Čisto 

nikogar ni imela. 

Nekega dne je bridko jokala in se zatekla v gozd. Gozd jo je pomirjal. Naen-

krat je zaslišala glas. »Pridi sem,« ji je rekel. Kar odšla je tja, videla skrinjo in 

slišala, da je nekdo v skrinji. Poskusila jo je odpreti, a ni šlo. Spet je zaslišala 

glas, ki ji je rekel: »Poišči ključ.« Začela ga je iskati. Iskala ga je ure in ure, a ga 

ni našla. Spet je zaslišala glas. »Da boš našla ključ, moraš zapeti pravo pesem.« 

»Ampak pesmi je ogromno,« je rekla. Ker ni bilo nobenega odgovora, je de-

klica kar začela peti. Pela je in pela in zapela tudi tisto pravo pesmico. Tla so 

se razprla in ključ se je dvignil iz tal. Prijela ga je in odklenila skrinjo. V skrinji 

je bilo polno zlatnikov. 

Tako je deklica obogatela, si ustvarila dom in družino in srečno so živeli do 

konca svojih dni.  

Aneja Vidovič, 4. b 

(mentorica učencev 4. b: Mirjana Žlahtič) 

Maša Furjan, 4. b  
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Naš končni izlet 

 

V torek, 21. maja, smo se 5. razred odpeljali na končni izlet na grad Goričko 

in v Vulkanijo. 

Zjutraj smo se zbrali pred šolo in se prešteli, da smo preverili, če smo res 

vsi. Nato smo odšli na avtobus. Na avtobusu ni bilo konec zabave. Na 

zadnjih sedežih smo bile večinoma punce iz 5. a. Ves čas smo se pogovar-

jale. Eno uro smo se peljali po ovinkasti cesti, nato smo le prispeli do Vul-

kanije. Vsi smo bili zelo veseli. Najprej smo imeli malico in potem smo 

vstopili v svet vulkanov. Imeli smo mlado in prijazno vodičko. Najprej nam 

je ob slikah in video posnetkih predavala. Bilo je zelo zanimivo. Kasneje se 

nam je pridružil še krtek Oli, ki je maskota Vulkanije. Vodička nam je po 

predavanju razdelila čelade in lahko smo vstopili v podzemni svet. Najprej 

smo si ogledali film na temo super vulkanov. Potem smo šli po vulkanskih 

rovih do dvigala, ki nas je odpeljal 6000 m pod zemljo. Izstopili smo in 

zagledali lavo in ametiste. Šli smo naprej in odgovorili na 3 vprašanja o 

vulkanih, saj je bila to vstopnica za 3D kino. Tam nam je bilo vse zelo všeč. 

Nato nas je Oli vlak odpeljal nazaj do površja in raziskovanje Vulkanije se 

je končalo. Vsi smo bili zadovoljni. Odpravili smo se še v staro usnjarno, ki 

je predelana v geološki muzej. Po ogledu mineralov smo se s pravim Oli 

vlakcem odpeljali do bližnjega kamnoloma ter si vmes še ogledali občino 

Grad. Ko je bilo ogleda konec, smo se odpravili še na grad, ki je največji 

grad v Sloveniji. Čeprav smo si ga ogledali le od zunaj, nam je bil zelo všeč. 

Na koncu našega izleta smo šli še na sladoled, ki nam je vsem prijal, čeprav 

je bilo zunaj bolj 

mrzlo. 

Z izleta smo od-

nesli veliko zna-

nja, za mene pa 

je bil to moj naj-

ljubši izlet. 

 

Hana Jeromel,  

5. a 

(mentorica:  

Nataša Varnica) 

 

 

 

 
Pia Krajnc, Sara Vugrinec Indjić, Hana Jeromel, Alen 

Skuber, 5. a (mentorica: Nataša Varnica) 
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Prijatelj 

 

Prijatelj nad tabo upanja ne izgubi 

ter vedno na tvoji strani stoji. 

Je dober po srcu, 

ti privošči uspeh 

ter s tabo deli svoj smeh. 

Prijatelj se ti za hrbtom ne smeji 

in te potolaži, ko te kaj boli. 

       Rebeka Murko, 5. a 

 

 

Moji vtisi iz 5. razreda 

 

 V spominu mi bo ostalo veliko dogodkov. Eden izmed lepših je polfinale 

Otroci pojejo, saj so po nastopu vsi pritekli do mene in me objeli.  

Pia Krajnc 

 V 5. razredu je bilo skoraj vse odlično. Najbolj si bom zapomnila učite-

ljico in izlet v Vulkanijo. Na ta razred imam lepe in zanimive spomine.  

Sara Vugrinec Indjić 

 V 5. razredu je bilo veliko lepih in zanimivih dogodkov. V spomin so se 

mi najbolj vtisnili naslednji: medobčinski kros, ogled razstave kruha, ogled 

filma Gajin svet, zaključna ekskurzija ter šola v naravi. Peti razred je bil 

zanimiv in že komaj čakam na šestega.  

Hana Jeromel 

 Peti razred mi je bil posebej všeč, saj se v tej učilnici vedno dogajajo 

smešne, zabavne, morda tudi malo nagajive reči. V tem razredu se vedno 

nekaj dogaja. Nihče nima take učiteljice kot mi. V tem razredu se vsi na-

smejijo. In po tem si bom zapomnila 5. razred.  

Tina Zemljak 

 V 5. razredu mi je bilo zelo fajn, ko smo se lahko sami razdelili v skupine. 

5. razred si bom zapomnil tudi po tem, da smo lahko gledali film in zraven 

jedli kokice. Všeč mi je bilo tudi to, da nas je učiteljica velikokrat nasmejala. 

Če nas ni ona, pa nas je naš sošolec Nik. Najbolj od vsega pa se mi je vtisnilo 

v spomin, ko sem se pri uri športa zapletel v zaščitno mrežo, da se nisem mogel 

rešiti. Učiteljica mi je rekla, da sem kot Spiderman. Na koncu se je na srečo 

vse dobro končalo. Fajn mi je bilo tudi, ko smo izbirali predsednika razreda, 

ampak na žalost nisem bil izbran. Mogoče bom drugo leto.  

Luka Furek 

Učenci 5. a (mentorica: Nataša Varnica) 
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Detektivi 

 

V novem Ptuju so bili detektivi, 

ki so ga radi lomili 

in policijo lovili. 

Detektivi so se po tleh kotalili, 

ker so ga preveč popili. 

Na koncu so kazen dobili 

in posodo pomili. 

 

Detektivi so se selili, 

ker so dom izgubili 

in nikoli se niso vrnili. 

 

Zelo so se potili, 

ker so vode premalo popili 

in nikoli trave kosili. 

 

Na koncu pa so ga tako polomili,  

da so zapor napolnili. 

 

Teo Zupanič, Evelina Šimenko, 5. b 

 

 

Gasilci 

 

V našem Vidmu gasilci 

tako hitro gasijo, 

da še sami sebe pogasijo. 

Ko prižgejo sireno, 

vse se vrti, 

1, 2, 3 – tu smo mi. 

 

Ko nesreča se pripeti, 

na 112 pokličite nas vi. 

Mi smo mladi gasilci in hitimo, 

dokler se ne zaletimo. 

 

Luka Sitar, Tadej Šmigoc, 5. b 

  

 

Nika Bračič, 5. b  

Tjaša Galinec, 5. b  

 ( 

 (mentorica učencev 5. b: Danica Tili) 
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Policisti 

 

V starem Mariboru so živeli policisti, 

ki so staromariborske občane 

pogosto ustavljali na pisti. 

Ker so bili to zmerom eni in isti  

policisti, 

so bili med vsemi policisti najbolj kisli. 

 

V starem Mariboru je vsak pošten  

policaj 

ustavljal tiste, ki so bili največji zmaj. 

 

V starem Mariboru so policisti storili 

vse, kar ste jim naročili. 

 

Nika Petek, Špela Letonja, 5. b 

(mentorica: Danica Tili) 

 

 

Trgovci 

 

V stari Celeji so prebivali trgovci, 

ki so jih preživljali celjski meščani. 

 

Potovali so iz mesta do mesta, 

dokler se jim je vlekla cesta. 

 

 

 

 

 

 

Trgovci so bili tako bogati, 

da so zunaj hodili s copati. 

 

Julija Božičko, Lara Šprah, 5. b 

(mentorica: Danica Tili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tia Rossi, 4. b (mentorica: Mirjana Žlahtič) 

( 

Ana Lia Šibila, 5. b (mentorica: Danica Tili) 

( 
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Kaj je poezija? 

 

Ali veste, kaj je poezija? 

Poezija je kemija 

med knjigo in tabo, 

pa če tudi ti je slabo. 

Bereš jo s kavo ali za zabavo, 

včasih pa tudi za slovo. 

 

Pripoveduje ti o Mici, pici, 

potici, sladici, žlici 

in ti pove vse po resnici. 

 

Dela ti družbo, 

z njo dobiš službo, 

in čeprav ti krajša čas, 

zaradi nje izgubiš kakšen las. 

 

Zoja Grula, 6. b 

(mentorica: Dragica Majhen) 

 

 

 

Vsebeseda 

 

Vsebeseda je beseda, 

ki očara me, 

zjutraj rano zbudi in počeše me. 

 

Vsebeseda obožuje me, 

rano zjutraj poboža me, 

potrka na vrata mi 

in mi veselo skače po postelji. 

 

Kot rahel veter zasuka me. 

 

Vsebeseda pove mi vse, 

ker z mano poigrava se.  

 

Daša Drevenšek, 7. a 

(mentorica: Damjana Hliš) 

Miša Mulec, 8. b – Metulj 

(mentor: Marko Kunčnik) 
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      Povodni mož z odmevom 

 

 

    Dvorana tiha, pred njo prikazen,  Kazen 

    vstopi fantič v obraz ves bled,    Led 

    pleše s punco ples opazen,    Pazen 

    kali mir povprek, posred.     Red 

 

    Reva zala vsa sramotna     Motna 

    od pogledov vseh vzdihuje,    Huje 

    utrujena, a še lepotna     Potna 

    z njim dežele prepotuje.     Tuje 

 

 

Nika Širovnik, 9. b 

(mentorica: Damjana Hliš) 

 

 

 

 

Klara Kokot, 7. a 

(mentor: Marko Kunčnik) 

Sara Sečki, 5. a (mentorica: Nataša Varnica) 

 

Matic Podgoršek, 8. b  

(mentor: Marko Kunčnik) 
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Šolarska  

 

Od sedmih do dveh, 

od osmih do treh 

v šoli sedimo 

in učitelje jezimo.  

Med odmori se smejimo, 

med poukom pa učimo. 

Od sedmih do dveh, 

od osmih do treh. 

 

Šoferja avtobusa jezimo, 

saj na avtobusu kričimo. 

Učitelji nam dajejo ukore,  

nam pa misli gredo po svoje. 

 

Doma se učimo 

in nalogo naredimo. 

S prijatelji se na igrišču dobimo 

in skupaj se učimo.  

Ko na vrsto pride test, 

vsi se učimo, saj gre zares. 

Učenci pritožujejo se, 

saj test je bil težek za vse. 

 

Od sedmih do dveh, 

od osmih do treh 

v šoli sedimo 

in učitelje jezimo.  

 

Ela Svenšek, 9. a 

(mentorica: Damjana Hliš) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Vidovič, 6. b (mentor: Marko Kunčnik) 

Maja Arbeiter, 3. b k  

(mentor: Boštjan Petrovič) 
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Be a good friend 

 

Be a good friend … show your care 

Be a good friend … learn to share 

Be a good friend … when you play 

Be a good friend … every day 

Show that you care when you share, when you play 

Be a good friend every day 

To be a good friend, show you care  

Be a good friend, learn to share 

If a friend needs help, you'll be there  

Show your friend that you care  

Learn to take turns and share 

To make friends ewerywhere 

Friendship makes a better world 

Be friends with boys and girls 

Be a friend to your teachers and family too  

They care so much about you 

Simon Vinko, 9. b, in Teo Kokol, 9. a 

(mentorica: Aleksandra Kukovič) 

 

 

 

 
Gaja Železnik, 9. a (mentorica: Damjana Hliš) 
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Nagradni natečaj za naravoslovno fotografijo 

 

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

natečaj za naravoslovno fotografijo. Natečaja se je udeležilo veliko učen-

cev. Nastale so odlične fotografije, ki jih bomo jeseni tudi razstavili v pro-

storih šole.  

Po oceni strokovne komisije sta bili najbolje ocenjeni fotografiji avtoric Va-

nese Štumberger (3. a) in Kaje Fideršek (6. b). Iskrene čestitke! 

 

Mentor Davorin Horvat  

 

 

 

 

Vanesa Štumberger, 3. a 

Kaja Fideršek, 6. b 


