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Številka 1, leto XIX, september 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

ŠILIHOVA NAGRAJENKA MAJA MERNIK 

RAZPIS ZA PREŠERNOV NATEČAJ ŠOLE 

ERASMUS+ 

 

  
 Lena Anošek, 5. a   Lina Kuronja, 5. a 

 

 

Drevesa že spreminjajo svoje barve, gozdovi so polni gob in 

kostanjev, vino že nastaja v lesenih sodih in ko stopimo skozi 

vrata, lahko že vonjamo jesen. Mi pa že pridno polnimo naše 

zvezke, pridobivamo pisne in ustne ocene, izdelujemo 

referate in plakate ter pridno delamo domače naloge.  

Začetek šolskega leta je bil pester, tako za prvošolčke  kot 

tudi za nas, devetošolce.  

Čeprav je komaj oktober, smo se udeležili že različnih 

tekmovanj: šport, tekmovanja iz logike, tekmovanja iz 

znanja o sladkorni bolezni in osmošolci so že imeli 

tekmovanje v znanju angleščine. Na vseh tekmovanjih smo 

bili zelo uspešni. Seveda pa to niso vsa tekmovanja v tem 

šolskem letu, pridno se že pripravljamo na tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz znanja zgodovine, 

matematičnega kengurujčka … 

Seveda pa začetek šolskega leta ni bil napolnjen samo z 

  Mateja Arko učenjem, ampak se je v njem tudi veliko dogajalo. Imeli  

smo razne proslave, naravoslovne, tehniške, športne in kulturne dneve, kjer smo se novih stvari naučili 

na nekoliko drugačen način. Obiskal nas je Soki, ki nam je podaril nova glasila, devetošolci smo že 

organizirali prvi šolski ples in še in še.    

V začetku oktobra so nas v okviru projekta Erasmus+ obiskali učenci iz Francije, Grčije in Portugalske. 

Predstavili smo jim Slovenijo, Maribor in našo šolo, ki jim je bila zelo všeč. Na šoli je potekal tudi 

teden tradicionalne slovenske hrane, v katerem smo lahko učenci poskusili tradicionalne slovenske, 

predvsem pa štajerske jedi.  

Na oglasnih deskah v učilnicah pa ste lahko opazili razpise za Prešernov natečaj. Naslov letošnje teme 

je »145 LET RADVANJSKE LEPOTICE«, saj naša šola letos praznuje že 145 let. Naša komisija že 

nestrpno pričakuje spise in risbe, zato čim hitreje vzemite v roke nalivno pero in napišite zanimive 

spise ali pa vzemite svinčnike in narišite lepe risbe. 
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Učence devetih razredov letos čaka kar nekaj stvari: informativni dnevi, valeta in seveda težka 

odločitev, katero srednjo šolo izbrati. Vsem devetošolcem želim, da uresničite svoje sanje in cilje in da 

se vpišete na želeno šolo.   

Pozdraviti pa seveda želim tudi naše prvošolčke. Upam, da nam je naša šola všeč, da ste se že navadili 

na učiteljice in da so se med vami spletle nove prijateljske vezi. Želim vam čim lepše prvo šolsko leto. 

Tudi vsem  ostalim Ludvikom želim zelo uspešno šolsko leto. Čeprav so učenje in šolske obveznosti 

včasih zelo naporne, vam svetujem, da se vseeno potrudite, saj vam bo to zelo pomagalo v prihodnosti.  

Ob vsem tem dogajanju pa smo zagotovo že vsi kar izmučeni in so nam jesenske počitnice prišle še 

kako prav. V novembru smo spet polni energije za nova spoznanja in izzive.  

Uživajte v branju tega jesenskega Ludvika, zraven pa si privoščite še kak pečen kostanj in skodelico 

toplega čaja.  

Želim vam lepo nadaljevanje tega šolskega leta!  

 

  Ana Ambrož, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica: Mateja Arko 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  

Tretješolci v šoli v naravi                     

                                                      Mira Kopše  

Jesenska razstava v 1. b razredu               

                                                  Danijel Korpar 

 

  

Šolski ples                                                 

                                                       Ribana Višnar 

Erasmus plus                                            

                                            Nataša Luković 
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Teden otroka: kostanjev piknik na šolskem igrišču       

 Ali Soufi, 9. a 

Na taboru na Peci                                      

 Nataša Luković 

 

  
Raziskovanje domače okolice: pouk malo 

drugače       

 Brigita Godec Kopčič 

Devetošolci obiskali Srednjo gradbeno šolo  

                    Ribana Višnar 

    

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

TENIS: ELA PLOSNIK, 4. b, ZMAGALA NA »CHAMPIONS BOWL« 

 

Champions Bowl je svetovni teniški turnir 

za igralce od 9. do 16. leta. Igra se po letniku 

rojstva v kategoriji  deklic in dečkov. 

Tekmovanje je bilo ustanovljeno leta 2014 

in je med večjimi svetovnimi turnirji v tenisu 

za mlade. Od 17. 9. do 24. 9. 2017 je potekal 

v Umagu. Udeležila se ga je tudi učenka 

četrtega razreda naše šole, Ela Plosnik. Po 

sedmih zmagah je v svoji kategoriji dosegla 

odlično 1. mesto. ČESTITKE!! 

 

 Nina K. Lukaček, 9. a 

 

 osebni arhiv Ele Plošnik  
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ROKOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

V četrtek, 12. 10. 2017, je na Osnovni šoli Rada Robiča Limbuš potekalo občinsko tekmovanje v 

rokometu za deklice. Med seboj se je pomerilo 5 osnovnih šol iz Maribora in okolice, med njimi pa je 

bila tudi naša.  Našo šolo smo zastopale: Ajda Augustinovič, Vanessa Avdimetaj in Lara Štrman (vse 

9. a), Tjaša Domadenik, Vita Podrekar, Neli Rukelj, Selma Šabotič in Staša Mohorko (vse 9. b), Sara 

Skaza (8. a) in  Gaja Tisaj (8. b).  

Na koncu smo se skupno uvrstile na 4. mesto. 

 Lara Štrman, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

HIP HOP: ALJA SEDONJA, 8. b, ŠESTA NA SVETOVNEM PRVENSTVU 

Od 16. do 21. oktobra 2017 je bila Alja Sedonja, 8. b, na svetovnem prvenstvu v Kopenhagnu. 

Tekmovala je pri HIP-HOP solo mladinkah in pri HIP-HOP battlih. V prvi disciplini je bilo 120 

tekmovalcev, v drugi pa 93. Pri HIP-HOP solo mladinkah je bil najprej predizbor, nato šestnajstina 

finala, osmina finala, četrtina finala, polfinale ter finale. V finalu plešejo na odru sami. Alja je dosegla 

ODLIČNO šesto mesto! Čestitke, Alja! Pri HIP-HOP solo battlih pa je potekal predizbor in 16 

najboljših se je uvrstilo naprej. Alja je dosegla 17. mesto.  

 

  
 osebni arhiv Alje Sedonja   2 SLIKI 

 

Aljina plesna pot se je pričela pri petih letih. Plesati je pričela pri plesni šoli Sebastijan. V tem času še 

ni tekmovala. Nadaljevala je na Plesni dimenziji, od tam se je s trenerko Andrejo Heričko spet prepisala 

na Zapleši.si. Vedno je plesala HIP-HOP, sedaj pa še jazz. Trenutno trenira na zapleši.si pri Marku 

Sivki in tudi pri Artifexu v Ljubljani. Registrirana je pod športnim društvom Artifex v Ljubljani, kjer 

trenira večkrat tedensko. 

Prvič je tekmovala v HIP-HOPU s trenerko Andrejo. Nato je z isto trenerko tekmovala tudi v disciplini 

street.  

Že petkrat se je udeležila državnega tekmovanja, trikrat je že nastopala na evropskem in štirikrat na 

svetovnem prvenstvu. Z svojo skupino na zapleši.si se je prav tako udeležila mednarodnega plesnega 

festivala.  

Dosega odlične plesne rezultate doma in v tujini, najbolj ponosna pa je na naslednje: tretje mesto na 

svetovnem prvenstvu v street dancu 2016 na Sardigni, četrto mesto na evropskem prvenstvu v 

hip hopu na Poljskem 2017; lani je osvojila celo naslov državne prvakinje v hip hopu. Čestitamo, 

Alja! 

 Gaja Tisaj, 8. b 
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SLADKORNA BOLEZEN: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

13. 10. 2017 je na naši šoli potekalo tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Udeležilo se ga je 33 

učencev iz osmih in devetih razredov.  Bronasto priznanje je dobilo kar 18 učencev. Na državno 

tekmovanje smo se uvrstile: Ana Ambrož, 9. b, Tjaša Lah, 9. a, Nika Makuc, 9. a. Čestitamo!  

 Ana Ambrož, 9. b 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

GIMNASTIKA: MEMORIAL CIRILA HOČEVARJA 

   
 Jadranka Foster, Mevlida Šabotič 

V dvorani športnega društva Studenci je 14. 10. 2017 potekal memorial Cirila Hočevarja v akrobatiki, 

na katerem so sodelovali mariborski gimnastični klubi z okolico. Na tem tekmovanju so sodelovali tudi 

naši učenci in dosegli naslednje dobre rezultate: Toja Sedonja 1. mesto, Maj Pintar 3. mesto. Pri mlajših 

deklicah  je Belma Šabotič sodelovala v ekipi, ki je osvojila 2. mesto. V kategoriji mlajših dečkov pa 

sta bila v ekipi, ki je osvojila 2. mesto, Nik Lukačič in Luka Debevc Damiš. Čestitamo! 

 Jadranka Foster                                                                                                                              

 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. razred) 

V ponedeljek, 16. 10. 2017, je za učence 8. 

razredov potekalo tekmovanje iz znanja 

angleškega jezika. Organizatorka je gospa Karla 

Poslek Petrovič. Vsi udeleženci smo se ob 13.00 

zbrali v že naprej določeni učilnici, kjer je 

potekalo tekmovanje, ki je trajalo 60 minut.  

Tekmovanja se je udeležilo 23 učencev, od tega 

so se trije uvrstili na državno tekmovanje! Ti 

učenci so:  Naja Aiša Gerlušnik, 8. c, Gaja Tisaj, 

8. b, in Maj Tomašič, 8. b.   

Šestučencev je prejelo bronasto priznanje. 

Čestitamo! 

 Alja Arko, 8. a 

Mentorica: Karla Poslek Petrovič 

 
 

  Mateja Arko      
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LOGIKA: ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE (od 4. do 9. razreda) 

Šolskega tekmovanja v logiki se je na naši šoli udeležilo 48 učencev od 4. do 9. razreda. Na tekmovanju 

smo bili odlični, saj je od 48 učencev kar 15 učencev prejelo priznanja. Na državno tekmovanje so se 

uvrstili: Lana Koren in Tin Štros iz 7. razreda; Gašper Kodrič iz 8. razreda; Nika Makuc, Nina 

Kujundžić Lukaček in Ana Ambrož iz 9. razreda. Državno tekmovanje je potekalo v soboto, 21. 10. 

2017, v Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Uradne rezultate vsi tekmovalci že napeto pričakujemo. Kako 

smo bili uspešni, pa boste izvedeli v prihodnji številki Ludvik poroča. 

 Ana Ambrož, 9. b 

Mentorica: Bojana Mihocek Peklar   

 

BADMINTON: OBČINSKO PRVENSTVO (posamično) 

V sredo, 25. 10. 2017, smo se Tjaša Domadenik (9. b), Aljaž Kirbiš (8. a), Aleks Milojevič (8. a) in 

Luka Frim (9. c) s taksijem odpravili do OŠ Bojana Ilicha, kjer je potekalo posamično občinsko 

prvenstvo v badmintonu. Zelo smo se trudili, kar potrdijo tudi naši rezultati. Aljaž je osvojil 1. mesto, 

Aleks 3. mesto, Luka 5. mesto in jaz, Tjaša, 2. mesto. 

Zelo smo zadovoljni z rezultati! 

 Tjaša Domadenik, 9. b 

Mentor: Milan Soršak 

 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS + V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

 

V petek, 6. 10. 2017, je na šoli potekal 

Erasmus+ dan, v okviru katerega je med 

drugimi dogodki bila tudi na ogled razstava, ki 

predstavlja dosedanje delo projekta, ki poteka 

pod vodstvom koordinatorke Nataše Luković. 

Na  ogled so fotografije in materiali, ki so jih 

učenci skupaj s svojimi mentorji do sedaj 

uporabili na predstavitvah v tujini in na naši 

izmenjavi. Razstavo je na osrednji prireditvi v 

šolski telovadnici odprla glavna koordinatorka 

projekta iz Francije, gospa Melissa Valentin. 

Razstava je bila na ogled oktobra. 

 Metka Lakota 
 Metka Lakota 

 

  
 Metka Lakota   Metka Lakota 
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
 

NAJ PROSTOVOLJKA LETA: AJDA AUGUSTINOVIČ, 9. a 

 

20. junija je na Brdu pri Kranju potekala prireditev 

ob  natečaju za Naj prostovoljca leta. Med velikim 

številom prijavljenih prostovoljcev iz vse Slovenije 

je Ajda Augustinovič, 9. a,  prejela priznanje za Naj 

prostovoljko leta 2016. Predlagal jo je dom Pod 

gorco, sodelovala pa je v  kategoriji do 19 let. 

Podelitve se je udeležil tudi predsednik države 

gospod Borut Pahor. Z Ajdo sem opravila intervju o 

njenem delu na področju prostovoljstva. 

1. Kdaj si se odločila, da bi rada pomagala 

starejšim ljudem? 

Željo po pomoči starejšim ljudem sem prvič začutila, 

ko smo nekega dne z družino odšli na sprehod. Pot 

nas je nanesla do, nam ne tako oddaljenega, doma 

upokojencev. Tam sem opazovala starejše ljudi in 

hitro ugotovila, da jih je kar nekaj med njimi 

osamljenih.  

 osebni arhiv Ajde Augustinovič     

2. Kako dolgo si prostovoljka v domu upokojencev? 

Za prostovoljstvo in pomoč starejšim ljudem sem se odločila pred približno dvema letoma. 

3. Zakaj si se odločila za prostovoljstvo? 

Za prostovoljstvo in pomoč ljudem sem se odločila zato, ker rada pomagam ljudem. Rada jih poslušam, 

ko pripovedujejo zgodbe iz svojega življenja, rada pa se tudi pogovarjam z njimi. Želela sem jim 

polepšati čas v domu. 

4. Komu pomagaš v domu upokojencev? 

V domu upokojencev Pod gorco pomagam gospodu Francu Gutmaherju, ki je v domu dve leti. Star je 

72 let in je na vozičku, saj je doživel možgansko kap in ne more premikati leve strani telesa. 

 

 

 

5. Kako pomagaš gospodu Francu? 

Kadar je zunaj lepo vreme, ga največkrat odpeljem na 

sprehod. Rada tudi igrava šah, mečeva na koš, ali pa 

skupaj z njegovimi prijatelji igramo milijonarja. Gospodu 

Francu in meni je skupen šport. Ko je bil mlajši, je 

namreč treniral nogomet in prav zaradi tega tema 

pogovora velikokrat nanese na športne dogodke v 

Sloveniji in drugod po svetu. Z veseljem poslušam 

njegove zgodbe iz življenja, razveselim pa se, ko se nama 

pridružijo tudi ostali stanovalci doma. 

6. Kaj o prostovoljstvu meni tvoja družina? Ali so 

bili nad tvojo željo navdušeni? 

Družina je bila nad mojo željo o prostovoljstvu pozitivno 

presenečena. Menijo, da je to danes med ljudmi in 

najstniki bolj redko. Presenečeni pa so bili, kako najdem 

čas za to, poleg vseh obveznosti v šoli in vsakodnevnih 

treningih odbojke. 

 

 osebni arhiv Ajde Augustinovič     
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8. Ali bi mladim svetovala in jih spodbudila k 

prostovoljstvu? 

Seveda. Prepričana sem, da tisti, ki rad pomaga in posluša 

starejše ljudi, jim lahko s prostovoljstvom veliko 

pomaga. Že z enim samim obiskom na teden jim lahko 

kar precej polepšamo bivanje v domu, s tem pa ne 

pomagamo samo njim, temveč bogatimo tudi sami sebe s 

pomembnimi izkušnjami. 

Ajda, iskrene čestitke za tvoje delo in čas, ki ga 

nameniš za prostovoljstvo.  

S svojimi dejanji si vzor vsem nam Ludvikom.  

 Nina K. Lukaček, 9. a 

 

 
 osebni arhiv Ajde Augustinovič    

 

EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV V EUROPARKU 

 

 

V petek, 29. septembra, so v okviru 

vseevropskega projekta evropska Noč 

raziskovalcev v Europarku potekale številne 

aktivnosti. Udeležili sva se ga učenki devetega a 

razreda, Ela Šmirmaul in Nina K. Lukaček, 

pridružila pa se nama je tudi bivša učenka naše 

šole, Tisa-Lija Šober. Skupaj smo mimoidočim 

predstavljale svoje raziskovalne naloge, ki smo 

jih pripravljale prejšnje šolsko leto v okviru 

projekta Mladi za napredek Maribora. Izbrane 

naloge so predlagali člani komisij. 

 

 Violeta Škrabl  

 Ela Šmirmaul in Nina K. Lukaček, obe 9. a                                   

Mentorica in koordinatorka raziskovalne dejavnosti: Gordana Šober 

 

PLANINCI LUDVIKI: PLANINSKI IZLET NA OKREŠELJ 

V soboto, 30. 9., smo  imeli izlet na Okrešelj. Ob 

7.00 smo se zbrali na šolskem igrišču in se z 

avtobusom odpeljali  proti Logarski dolini. 

Vozili smo se dve uri in končno prispeli do 

vznožja. Med potjo smo si  ogledali slap Rinka 

in po uri in pol hoje prišli do koče na Okrešlju. V 

koči smo se najedli in nekaj tudi popili. Nekateri 

so si v koči kupili lepe spominke. Ko smo se 

odpočili, smo se vrnili v dolino. Med hojo smo 

imeli veliko postankov, saj je hoja na Okrešelj 

zelo lepa in tudi malo nevarna. 

 
  Ivan Kosi 
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Bil je lep razgled, zato so nam učiteljice dovolile slikati s fotoaparati in telefoni. Ko smo se vrnili v 

dolino, smo se z avtobusom odpravili proti Mariboru. Ugotovila sva, da sva se ta dan veliko naučila in 

želiva tudi vam, da se kdaj s planinci ali sami odpravite na Okrešelj. 

 Maj Čertalič in Lin Pukšič, 5. b 

Mentorici: Urška Kosi, Nataša Kosi 

 

V CENTRU EKSPERIMENTOV (4. in 5. razred)  

 

V soboto, 30. 9. 2017, smo nadarjeni  učenci 4. 

in 5. razreda šli obiskat hišo eksperimentov z 

učiteljico Metko Lakota. 

Najprej smo dobili učni list o vulkanih. Spoznali 

smo, da so vulkani dobili ime po rimskemu bogu 

ognja. Izvedeli smo, da se  nahaja na Siciliji 

vulkan, po imenu Etna. Tudi v Sloveniji je bil en 

ognjenik po imenu Smrekovec. Nato smo si 

ogledali štiri poskuse ognjenika. Pri četrtem 

poskusu smo dobili vsak svoj mali vulkan, sodo 

bikarbono ter čistilo. V svoj vulkan smo oboje 

 Metka Lakota skupaj prelili in iz njega je prišla pena, ki je 

predstavljala lavo. Nato smo si še pogledali trike z elektriko ter še nekaj stvari o potovanju, premikanju 

ter zamenjavanju žogic. Na koncu smo imeli prosto, da si ogledamo še ostale zanimivosti. Pred hišo 

eksperimentov so nas po zaključku čakali starši ter dedki in babice. Zelo sem se zabavala in se tudi 

veliko naučila. Bilo je fajn!  

 Lena Anošek, 5. a 

Mentorica in organizatorka: Metka Lakota 
 

TEDEN PROMETNE VARNOSTI: OKROGLA MIZA »VARNO NA POTI V ŠOLO« 

Med 2. in 7. oktobrom 2017 je v Sloveniji 

potekal teden prometne varnosti. Tudi 

Ludviki smo bili v tem tednu aktivni na tem 

področju. 6. oktobra smo se udeležili okrogle 

mize na MO Maribor »Varno na poti v šolo«. 

Našo šolo sva zastopala Vid Oeser in Miha 

Špernjak z mentorico gospo Vero Kožuh. Na 

okrogli mizi smo opozorili na prehitro vožnjo 

udeležencev z avtomobili, na nevarne odseke 

na poti v šolo, izrazili smo želje o boljši 

ureditvi kolesarskih stez … Gospa Jožica 

Trlep iz MO Maribor nam je povedala, da 

pripravljajo spletno aplikacijo, ki bo združila 

načrte varnih poti v šolo vseh mariborskih 

šol. Gospod Danijel Železnjak s Sveta za 

preventivo MOM je predstavil projekte   
za varnejše šolske poti. Med drugim je tudi   Vera Kožuh                                              

omenil nadgradnjo kolesarske poti v okolici naše šole, pri kateri je največji problem velik poseg v 

infrastrukturo. 

 Vid Oeser, 9. a 

Mentorica: Vera Kožuh  
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ŠOLA V NARAVI:  CŠOD DUH NA OSTREM VRHU   (3. razred) 

  
 Mira Kopše  Mira Kopše 

V sredo smo odšli v šolo v naravi. Najprej smo odšli v sobe in preoblekli postelje. Pomagala mi je 

učiteljica, bil sem zelo vesel. Po kosilu smo odšli na Žavcarjev vrh. Po večerji smo v učilnici gledali 

zvezde. Najlepša mi je bila Betergeza. Naslednje jutro je bilo sončno. Po zajtrku smo odšli na kmetijo. 

V treh skupinah smo si ogledali gozd, kmetijo in živali ter konje. Ponosen sem bil, ker sem jahal konja. 

Kasneje smo odšli k potoku. Tam smo lovili vodna bitja. Zvečer nam je učiteljica prebrala pravljico za 

lahko noč. V petek smo si zjutraj pakirali kovčke in odšli na zajtrk. Kasneje smo imeli lokostrelstvo. 

Odlično sem se počutil, ko sem zadel tarčo. Postavili smo si bivake in odšli v gozd izdelovat slike iz 

storžev. Po kosilu smo odšli na avtobus. In tako se je zaključila šola v naravi. Bilo mi je super!!! 

 Anže Krajnc, 3. a 

Razredničarka: Minka Godec 

 

Izpred šole smo se z avtobusom odpeljali v dom Škorpijon. Tam so nam povedali njihova pravila. 

Poklicali so nas, da smo šli po kovčke. Sezuli smo si čevlje in jih dali pod stopnice. Odšli smo v sobe. 

Razpakirali smo in si uredili postelje. Odšli smo na pohod na Žavcarjev vrh. Med hojo smo videli 

različne gobe. Prišli smo na cilj, torej na Žavcarjev vrh. Vrnili smo se v dom. Imeli smo prosti čas do  

 

večerje. Dežurni so prišli po nas, odšli smo na 

večerjo. Po večerji smo si ogledali zvezdice in 

tekmovali v hitrem risanju. Bil je čas za 

kopalnico. Legli smo v postelje, vzeli knjige 

in brali. Učiteljica Mira nam je prebrala 

zgodbo o kosovirjih. Naslednje jutro smo 

najprej imeli telovadbo. Po zajtrku smo imeli 

dejavnosti. Šli smo jahat. Tam mi je bilo 

prijetno. Naslednja dejavnost je bila ogled 

kmetije. Ogledali smo si njihove živali, bilo je 

lepo. Naslednja dejavnost je bila doživi gozd. 

Hodili smo po gozdu. Učitelj nam je povedal, 

da v tem gozdu živijo škrati. 

 Marja Hojski. 3. b Po kosilu smo odšli na lokostrelstvo. Zadel 

sem v tarčo. Imeli smo čas za igranje z različnimi športnimi pripomočki. Po večerji smo se še igrali na 

igrišču. Dan smo končali z nočnim pohodom. Po večerji smo se umili in prisluhnili zgodbi za lahko 

noč. Naslednje jutro smo po zajtrku šli spakirat in pospravit sobe. Imeli smo preživetje v naravi. Najprej 

smo hodili po gozdu in nabirali gobe in kostanje. Videli smo tudi mejni kamen. Odšli smo na igrišče 

škratov. Postavili smo hiške iz listov, storžev, vejic. V domu smo pojedli malico. Odšli smo postavljat 

bivake. Po kosilu smo odnesli kovčke v avtobus. Odpeljali smo se v Radvanje.  

V šoli v naravi je bilo poučno, zanimivo in lepo. 

 Jaša Vidovič, 3. b 

Razredničarka: Mira Kopše 
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DAN DEJAVNOSTI: PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«  in MEDIACIJA  (7. razred) 

V sredo, 4. oktobra 2017, smo sedmošolci imeli dan dejavnosti z dvema vsebinama:  obisk Pionirske 

knjižnice Nova vas v okviru državnega projekta Rastem s knjigo 2017 in predstavitev  mediacije kot 

načina reševanja sporov.  Mediacijo  sta nam  predstavili gospe Vera Kožuh in Maja Toš na zelo 

zanimiv način, z različnimi igrami vlog.  Tema je bila zato zelo zanimiva. Izvedeli smo tudi, da imamo 

dve mediatorki tudi v našem razredu: Niko Šef in Pio Rumpf. 

 

V Pionirski knjižnici Nova vas smo se zbrali v 

posebnem kotičku, kjer nam je gospa 

knjižničarka Ana v okviru državnega projekta 

Rastem s knjigo  predstavila različne in zelo 

zanimive knjige: iBoy, Odločitev, Uganke 

Londonskega očesa, Kit na plaži, Kot v filmu … 

Povedala nam je tudi nekaj o projektu samem, ki 

ga podpira Javna agencija za knjigo, Ministrstvo 

za kulturo …  Pogledali smo si tudi 

predstavitveni film. 

Knjižničarka Ana nam je knjige predstavila tako  

zanimivo, da bi se branja lotili kar takoj. Vsi 

 Sonja Antolič omenjeni naslovi del so dostopni tudi v naši  

knjižnici, da si jih lahko sposodimo. V knjižnici smo pokazali tudi svoje znanje o iskanju gradiva na 

različnih policah. Knjižničarka Ana je imela za vsakega izmed nas pripravljeno nalogo za iskanje 

določenega gradiva. Pri tem delu smo bili zelo uspešni in nas je pohvalila. 

Pred odhodom smo pa dobili v dar še knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.  Knjigo bomo vsi prebrali 

tudi kot obvezno domače branje.  

V knjižnici je bilo zelo zanimivo in na trenutke tudi zabavno.  Dnevov s takšno vsebino si še želimo. 

 Anej Gabor, 7. b, in Tajra Petrovič, 7. b 

 

4. oktobra smo učenci 7. razreda imeli dan dejavnosti. V okviru državnega projekta Rastem s knjigo 

smo obiskali Pionirsko knjižnico Nova vas. 

Učenci smo bili razdeljeni v 2 skupini. 

Prva skupina (7. a) se je ob 8.15 zbrala pred knjižnico. Po dejavnostih v knjižnici so se vrnili v šolo. 

Nato so nadaljevali z delom v šoli. 

Učenci druge skupina (7. b) smo se zbrali v šoli ob 8.20. V šoli smo razširili svoje znanje o mediaciji 

skozi različne zabavne igre. Po uvodnem delu v šoli in po malici smo odšli v Pionirsko knjižnico Nova 

vas. Tam nam je gospa knjižničarka predstavila različne knjige. Nato smo dobili listke (naloge), na 

katerih so bili zapisani naslovi in avtorji knjig. Te knjige smo iskali po knjižnici in pri tem  smo bili 

dokaj uspešni. Pokazali smo tudi, da se v knjižnici znajdemo in znamo uporabljati kazalke. Po 

končanem obisku v knjižnici smo se vrnili nazaj v šolo. 

 Pia Rumpf, 7 . b 

Mentorica: Sonja Antolič          

Organizatorki: Sonja Antolič, Vera Kožuh, Maja Toš 

 

1. ŠPORTNI DAN 1. RAZREDA 

V četrtek, 5. 10. 2017, smo imeli 1. športni dan. V učilnici smo pojedli malico. Vzeli smo nahrbtnike 

in odšli. Hodili smo ob potoku. Proti Pekrski gorci. V potoku so bile račke. Sonce je močno sijalo. 

Prišli smo do igrišča. Tam smo popili sok in pojedli svojo hrano iz nahrbtnika. Nato smo se igrali na 

igrišču. Nekateri pa smo odšli z našima učiteljicama po bolj težki poti. Na Pekrsko gorco. Zgoraj je 

bilo zelo lepo. Dol smo tekli. Nato smo se skupaj vrnili v šolo. To je bil zares mega športni dan. 

 

 Kian Kolar, Isabella Brčić in Uma Vreže 

Razredničarka : Janja Karanovič 

Druga učiteljica: Nataša Hutter 

 



 12 

ERASMUS+: TEDEN IZMENJAVE UČENCEV NA LUDVIKU                                           

  
 Ali Soufi, Ana Ambrož, Zala Marolt, Ninet Klapš, Nataša Luković  

V času od 1. do 8. oktobra 2017 smo v okviru projekta Erasmus+ gostili 8 učiteljic in 16 učencev iz 

Grčije, Francije in Portugalske. Teden je bil res pester in bo vsem sodelujočim ostal v lepem spominu. 

Namen našega druženja je bil predvsem predstaviti potek poklicne orientacije po različnih evropskih 

šolah, vendar smo si poleg tega vsi skupaj nabrali še kup novih izkušenj in stkali veliko novih 

prijateljstev. Gostom smo pokazali našo šolo in jih povabili k pouku, da so si lahko ogledali potek 

našega dela. Pripravili smo jim tudi različne delavnice. Šole smo predstavile različne poklice ter 

prikazale, kako poteka poklicna orientacija pri nas. Takšnih programov namreč nimajo povsod.  Igrali 

smo igro Karierno načrtovanje in se poglobili v svoje spretnosti, posebna znanja, veščine, razmišljali 

pa smo tudi o svojih osebnostnih značilnostih. Izvedli smo tudi delavnico Kako sem jaz pameten? 

(osem inteligenc), kjer smo spoznavali svoje interese in močna področja. Nato smo na delavnici Moj 

idealen poklic spoznali, kateri poklici bi lahko bili primerni za nas. V stik smo stopili tudi z učenci in 

učitelji v Bolgariji, ki je vzporedno gostila še preostale države, ki sodelujejo v projektu (Poljska, 

Nizozemska). Skupaj smo zapeli Evropsko himno Oda radosti. V naslednjih dneh smo se lotili tudi 

razmišljanja o spretnostih in lastnostih, ki jih bodo mladi potrebovali v prihodnosti. To je tudi tema 

našega projekta – Mi smo naša prihodnost! Učitelji smo se lotili tudi diskusije o težavah 

brezposelnosti in iskanja zaposlitve v tujini, s katerimi se srečujemo pri nas, v Grčiji in na 

Portugalskem. Načrtovali smo tudi že dejavnosti, ki sledijo v naslednjih mesecih. Ludviki nismo  

 
 Ali Soufi, Ana Ambrož, Zala Marolt, Ninet Klapš, Nataša Luković  
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pozabili tudi drugih pomembnih področij, kot so zdrava prehrana in zdrav duh v zdravem telesu. S 

tednom slovenske tradicionalne hrane smo gostom omogočili, da so poskusili tradicionalne jedi in jih 

prepričali, da na naši šoli jemo zdravo. Nad našimi malicami, jabolki na hodnikih in zdravimi kosili so 

bili gostje navdušeni, saj v tujini takšnega načina prehranjevanja ne poznajo. Všeč jim je bilo tudi  

 
 Ali Soufi, Ana Ambrož, Zala Marolt, Ninet Klapš, Nataša Luković 

dejstvo, da v šoli otroci nosijo copate. S športnim popoldnevom, kjer so otroci igrali razne športne igre, 

smo poskrbeli tudi za gibanje in druženje. Gostje so bili navdušeni nad pohodom do Trikotne jase na 

Pohorju, vrhunec popoldneva pa je bil spust v dolino s Pohorjetom. Ponosno smo jim pokazali tudi 

naše prelepo mesto, kjer smo se podali na lov na zaklad po poteh srednjeveškega Maribora. Bilo je 

reszabavno in poučno. V petek smo organizirali Erasmusov dan. V razrede smo povabili učiteljice iz 

tujine, ki so predstavile svoje šole, način dela, državo in potek projekta pri njih. Pripravili smo tudi 

posebno prireditev s kulturnim programom, kjer smo vsi skupaj zažareli v naši oranžni barvi in 

predstavili vsem učencem šole, kaj vse smo že počeli v zvezi s projektom. Koordinatorka projekta,  

učiteljica iz Francije Melissa Valentan, je odprla 

razstavo z naslovom Erasmus+ We are our 

future! v razstavišču Ludvik. Vrhunec tedna je 

bil šolski ples, kjer so se učenci zelo zabavali in 

se tudi naplesali. V soboto smo poskrbeli, da so 

gostje spoznali tudi slovensko družinsko 

življenje. Dan so preživeli pri družinah 

gostiteljicah, učiteljice pa smo popeljali na izlet 

po najstarejšem slovenskem mestu Ptuj.  

Naša skupina Ludvikov Erasmus+ se je odlično 

izkazala, učenci so bili samostojni, odgovorni in 

so skupaj s starši odlično poskrbeli za naše goste.  
 

 Ali Soufi, Ana Ambrož, Zala Marolt, Ninet Klapš, Nataša Luković 

Zahvala za prečudovit teden gre seveda tudi vsem staršem, ki so odlično sodelovali s šolo, tako pri 

pripravi na mobilnost kot tudi med samo mobilnostjo,vodstvu šole in vsem strokovnim sodelavcem, ki 

so s svojim delom in sodelovanjem poskrbeli, da je vse teklo kot načrtovano. Bravo Ludviki! 

Potek mobilnosti s fotografijami si lahko ogledate na javni Facebook skupini: Erasmus+ We are our 

future! 
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Posebna zahvala gre še naslednjim osebam in organizacijam: 

učenci samoiniciativno in odgovorno opravljanje zadanih 

nalog 

starši gostitev in skrb za dobro počutje učencev iz tujine 

Lidija Todorović sodelovanje, podpora in skrb za nemoten potek dela 

sodelavci razumevanje, podpora in pomoč pri izvedbi ter 

pripravljenost gostiti goste v razredu 

Metka Lakota priprava razstave v Razstavišču Ludvik 

Metka Vrbančič Osterc, Romana Tivadar priprava  in izvedba glasbenega dela programa na 

prireditvi 

Milanka Munda priprava plesne točke s folklorno skupino 

Karla Poslek pomoč pri organizaciji in izvedba zaključne 

prireditve 

Tadeja Krajnc, Violeta Škrabl, Janja 

Karanovič 

priprava in izvedba Pohorske pustolovščine 

Violeta Škrabl, Brigita Godec Kopčič, 

Ribana Višnar 

priprava in izvedba šolskega plesa 

Milan Soršak, Tadeja Krajnc, Sara Jane 

Petrič 

priprava in izvedba športnega popoldneva 

Lidija Rakić organizacija tedna tradicionalnih slovenskih ljudi 

Danijel Korpar, Vida Soršak, Dijana Klasić tehnična podpora in pomoč 

kuhinja, tehnično osebje skrb za dobro počutje gostov 

Brigita Godec Kopčič skrb za organizacijo prehrane gostov 

Vikica Korošec organizacija ekskurzije na Ptuj 

Janja Karanovič, Milan Soršak, Nataša 

Hutter, Vida Soršak 

organizacija zaključne večerje za učiteljice 

Maja Mernik, Karierni center Maribor svetovanje pri pripravi delavnic na temo poklicna 

orientacija, omogočanje uporabe programa Kam in 

kako? na šoli 

Sara Jane Petrič pomoč pri izvedbi Lova na zaklad po 

srednjeveškem Mariboru 

Hiša stare vinske trte, Luft 360°, Sinagoga, 

Pošta Slovenije, The Living Room, Trafika 

3DVA, Astoria 

sodelovanje pri izvedbi Lova na zaklad 

Ga. Irena Massa (Pohorska kavarna) torta Erasmus 

g. Stane Šoštarič  

(Tenis klub Pekre) 

prostor za zaključno večerjo 

g. Kristian Nikl 

(Mesnica Nikl) 

meso 

g. Zlatko Hohnjec  

(Keksarna Brodnjak) 

drobno pecivo 

Prenočišča Tašner, Gostilna Pri Lipi, 

Poštela, Ancora, Amadeus (Ptuj) 

za izkazano gostoljubje 

 Nataša Luković, koordinatorka projekta in organizatorka izmenjave na Ludviku 

 

 

CŠOD PECA: LUDVIKOV »TABOR NADARJENIH IN MOTIVIRANIH UČENCEV« 

V petek, 13. 10. 2017, smo se učenci z avtobusom odpeljali v CŠOD Peca, kjer je potekal letošnji tabor 

za nadarjene. Na taboru smo bili učenci šestih, sedmih, osmih in devetih razredov. 

Ko smo prispeli, smo se razporedili v sobe in odšli na večerjo. Po večerji smo se razdelili v štiri skupine 

in sodelovali pri različnih delavnicah. V četrti skupini smo si s pomočjo gospe Violete Škrabl izdelali  

modne torbice iz usnja. Nato smo odšli v sobe in se počasi pripravili za spanje.  
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V soboto zjutraj smo se zbudili ob 7.00. Sledila je jutranja telovadba, kjer smo se razgibali in nekaj 

pretekli. Po zajtrku sta dve skupini ostali v domu in sodelovali pri delavnicah, drugi dve skupini pa 

sta se odpravili na edinstveno kolesarjenje po zanimivih rovih rudnika Mežica. Kasneje sta se skupini 

 
 Nataša Luković   

zamenjali. V četrti skupini smo se učili, kako sprogramirati robotka. Po malici pa smo se tudi 3. in 4. 

skupina odpravili v rudnik, kjer smo prevozili okoli devet kilometrov. Ogledali smo si različne 

znamenitosti rudnika in se na poti večkrat ustavili, da nam je vodička povedala kaj o zgodovini rudnika. 

Ko smo se vrnili v dom, nas je tam že čakalo kosilo. Potem smo imeli nekaj prostega časa za počitek 

ali športne igre. Popoldne smo imeli delavnice. V četrti skupini smo obravnavali razliko med simpatijo 

in empatijo in pomen empatije pri mediaciji ter se igrali različne socialne in gibalne igre na prostem. 

Po večerji pa smo se odpravili na pohod z lučkami. Ko smo se vrnili s pohoda, pa smo se nekateri igrali 

družabne igre, nekateri pa gledali film. Po družabnem večeru smo se odpravili v sobe, kjer smo se 

pripravili za spanje. 

V nedeljo zjutraj smo se zbudili in se odpravili na jutranjo telovadbo. Po zajtrku smo imeli delavnice. 

Četrta skupina je imela delavnice z gospo Luković, kjer smo spoznavali svojo naravo in sodelovali pri 

vodeni fantaziji, kjer smo izvedeli za svojo totemsko žival, ki nas izraža. Po kosilu smo spakirali svoje 

stvari in zunaj počakali na avtobus. Med čakanjem smo se zabavali z različnimi igrami na prostem. Ko 

je prispel avtobus, smo se vkrcali in se odpeljali nazaj domov.  

Tabor nadarjenih je bil poln novih, zanimivih in zabavnih izkušenj. Zelo smo se zabavali v vsakem 

trenutku, ki smo ga preživeli skupaj in misliva, da nam bodo ti trije dnevi ostali v lepem spominu. 

 Katja Breznik in Zala Marolt, obe 9. c 

 

V petek, 13. 10. 2017, smo se ob 16. uri zbrali nadarjeni in motivirani učenci OŠ Ludvika Pliberška na 

šolskem igrišču. Nato smo naložili kovčke na avtobus in odpotovali proti Koroški v CŠOD Peca. 

 
 Nataša Luković   
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Vozili smo se malo manj kot dve uri. Med vožnjo smo se pogovarjali in izvedeli smo, kako bomo 

razporejeni po sobah in po skupinah. Ko smo prišli, smo razpakirali in si uredili postelje. Nato je sledila 

večerja. Jedli smo špagete. Po večerji smo imeli robotiko do devetih, takoj za tem smo šli spat. 

Naslednje jutro, ko smo se zbudili, smo imeli jutranjo telovadbo. Že zjutraj smo se s kolesi odpravili v 

rudnik. Dolgo smo kolesarili in bilo je naporno. Zvedeli smo kar nekaj novih in zanimivih stvari o 

rudniku. Vrnili smo se v dom. Ker smo bili pošteno utrujeni od kolesarjenja, smo šli delat torbice. Bilo 

je zelo zabavno, saj smo si jih lahko izdelali tako, kot smo jih želeli. Ko je druga skupina prišla iz 

rudnika, smo imeli kosilo, malo počivali, nato je sledila angleška delavnica. Pri tem smo se učili 

sproščati v angleščini. Nujno smo potrebovali počitek (ker smo bili preveč sproščeni ) in nato smo 

odšli na pohod. Ko smo se vračali, je bila že tema. Pojedli smo večerjo in odšli spat. Naslednje jutro je 

spet bila prva telovadba. Nato ji je sledil zajtrk in delavnica iz mediacije. Po tej delavnici smo kosili, 

spakirali in se odpeljali nazaj v Maribor. 

Nad taborom sem bil navdušen, bilo je zabavno in se ga bom naslednje leto spet udeležil. 

 Maj Tomašič, 8. b 

Koordinatorka: Violeta Škrabl 

Izvajalke: Violeta Škrabl, Jordana Koren, Nataša Luković, Bojana Mihocek Peklar 

 

ERASMUS+: ZAHVALA 

Od 2. do 8. oktobra 2017, smo na naši šoli gostili goste iz Francije, Grčije in Portugalske. Vsak gost 

(učenec) je spal pri enem izmed naših učencev iz 8. in 9. razredov. Učenci smo za goste poskrbeli zelo 

gostoljubno in prijazno. Vsak dan smo jih pospremili v šolo, kjer smo se skupaj učili, se pogovarjali o 

svojih ambicijah za prihodnost in predvsem o svojih željah glede izbire poklica. Ludviki smo se 

potrudili, da smo gostitev izvedli najboljše. V imenu celotnega Erasmus+ tima učencev in mentorice 

interesne dejavnosti English Club bi se rada zahvalila vsem učiteljem, delavcem šole in tudi učencem 

za sodelovanje, trud, strpnost in veselje, ki so ga bili pripravljeni deliti z našimi gosti. Gostje so 

povedali, da jim je bila naša šola zelo všeč, da so uživali in da nas ne bodo pozabili, kar je za nas zelo 

velika pohvala.  

 Vita Podrekar, 9. b 

Mentorica interesne dejavnosti English Club: Nataša Luković 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK GIMNAZIJE IN SREDNJE KEMIJSKE ŠOLE RUŠE (9. 

razred) 

 

V torek, 10. 10. 2017, smo se učenci 

devetih razredov odpravili na Gimnazijo in 

srednjo kemijsko šolo Ruše. Na šoli so nam 

predstavili njihove izobraževalne programe 

in poklice, pokazali so nam delo v 

laboratoriju, kjer smo v skupinah izdelali 

mazilo za otroke, preizkusili smo se tudi v 

eksperimentiranju s plameni, naredili pa 

smo tudi razne druge poizkuse z vodo, 

jodom in škrobovico. Razkazali so nam 

tudi njihov zeliščni vrt, za katerega skrbijo 

dijaki in v katerem se poleti tudi učijo in  

 Ribana Višnar raziskujejo. Naučili smo se tudi, katera  

zelišča se za kaj uporabljajo in kako nam pomagajo, da hitreje ozdravimo. 

 Vita Podrekar, 9. b  

Organizatorka: Ribana Višnar 
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ŠPORTNI DAN: POHOD DO PEKRSKE GORCE   

 

V SREDO, 11. OKTOBRA, SMO IMELI ŠPORTNI DAN. 

ODPRAVILI SMO SE POD PEKRSKO GORCO. TAM SMO 

SREČALI VEVERIČKO. NATO SMO POMALICALI IN SE 

ODPRAVILI NAZAJ PROTI ŠOLI. BIL JE ZABAVEN 

ŠPORTNI DAN, KI SE GA BOMO Z VESELJEM 

SPOMINJALI. 

 AMADEJ PILIH GRAH, 2. C  

 

NA ŠPORTNEM DNEVU JE BILO SUPER. MALO SMO SE 

UTRUDILI, AMPAK NIČ ZA TO. NABIRALI SMO LISTJE, 

ŽELODE, KOSTANJE, ŽIRA PA NISMO NAŠLI. POTEM 

SMO SE USTAVILI IN SI PRIVOŠČILI OBILNO MALICO. 

NATO SMO ŠLI SKUPAJ NAZAJ V ŠOLO.  

 FILIP PRIMEC, 2. C 

 

Razredničarka: Romana Tivadar 

 

 Romana Tivadar  

 

 

GOZD 

 

  

 

 

Z MAMO IN BABICO ZELO RADI HODIMO V GOZD. TAM NABIRAMO 

KOSTANJE IN GOBE. DOMA KOSTANJE SKUHAMO ALI SPEČEMO. 

MAMICA MI JE IZ LISTOV NAREDILA KAPO. JESENI JE V GOZDU ZELO 

LEPO. 

 

 TIJAN KRAMER, 2. C 

 

 Romana Tivadar  

 

 

PLANINSKI IZLET NA MARIBORSKO KOČO: SREČANJE PLANINSKIH SKUPIN  

  
 Urška Kosi   Urška Kosi 

V soboto, 14. oktobra, smo planinci imeli drugi izlet. Zbrali smo se pri spodnji vzpenjači. Z gondolo 

smo se odpeljali na Pohorje. Bilo nas je veliko, saj smo imeli srečanje planinskih skupin z različnih 
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osnovnih šol. Podali smo se po markirani poti proti Mariborski koči. Tam nas je čakalo presenečenje, 

saj nam je planinsko društvo Maribor Matica organizirala topel čaj in pečene kostanje, ki smo jih bili 

zelo veseli. Posladkali smo se tudi z dobrotami iz svojih nahrbtnikov. Po počitku in sladkanju smo se 

podali do slapa Skalca. To je res čudovit slap na Pohorju. Mlajši planinci pa so ostali pri koči in se 

igrali šaljive štafetne igre. Ob zaključku smo se vsi zbrali pri koči, kjer smo naredili skupinsko 

fotografijo. 

Vrnili smo se z gondolo nazaj v dolino, kjer so nas pričakali starši. To je bil lep planinski izlet in 

druženje z ostalimi planinci. 

 Nik in Max Mlinarič, Žiga Ravter 

Mentorici: Urška Kosi in Nataša Kosi 

 

 

DAN DEJAVNOSTI: DREVESA (4. razred) 

18. oktobra smo učenci 4. c razreda 

imeli 1. naravoslovni dan. Najprej smo 

v učilnici delali papirnata drevesa, ki 

smo jih razstavili na okenske police. 

Potem smo še v premetenkah iskali 

imena različnih dreves. 

Po malici smo odšli na šolsko dvorišče, 

kjer smo imeli terensko delo. Razdeljeni 

smo bili v skupine. Vsaka skupina je 

delala pri svojem drevesu. Naloge so 

bile zelo zanimive, saj smo ugotavljali 

starost in višino drevesa. Risali smo 

tloris krošnje, odtis listja in  lubja. Po 

končanem delu smo se vrnili v učilnico.   

Tam smo še naredili risbico iz posušenih  Nataša Kosi 

drevesnih listov jesenskih barv. Bil je zelo zabaven in poučen dan. 

 Nika Pograjc in Eva Zala Stergar, 4. c 

Mentorica: Nataša Kosi 

 

 

 

TEDEN OTROKA: KOSTANJEV PIKNIK ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA 

V sredo, 18. 10. 2017, so učenke in učenci 1. VIO imeli organiziran kostanjev piknik v sklopu 

prireditev ob Tednu otroka. V razredu so učenci izdelali jesenske plakate, s katerimi so se na sami 

prireditvi tudi predstavili. Zmagal je 1. b, takoj za njim pa se je uvrstil 1. a. Iskrene čestitke. Ko so 

učenci prišli na šolsko igrišče z svojimi razredničarkami in spremljevalkami, so jih tam čakali topli 

kostanji, ki so jih pekli naši sosedje gasilci iz PDG Radvanje, g. Premović in g. Govedič. Nato so si  

izdelali škratove kapice in »škrnicle« pod vodstvom gospe Violete Škrabl. Ob glasbi, ki sta jo vrtela 

Mel Filipič (9. b) in Jan Namestnik (9. a), so učenci risali in barvali liste ter si pobarvali svoje kapice, 

peli in plesali. Toplo se zahvaljujemo družini Knez, gasilcem, kuhinji, g. Branku Govediču, našemu 

hišniku Ljubu Premoviću, ki so nam omogočili prijeten piknik. Celoten program je povezovala gospa 

Vikica Korošec. 

 Tjaša Domadenik, 9. b  

Organizatorka: Janja Karanovič  

 

 

 

 

 

 



 19 

 

1. KOSTANJEV PIKNIK NA LUDVIKU 

 

Učenci 1. a so povedali za Ludvik poroča: 

Hana Žigon:  

Meni je bilo zelo všeč. Posladkali smo se s 

kostanji, peli in plesali. 

Marko Šterbal:  

Meni je bilo super. Jedel sem in pil. Lahko smo 

se tudi igrali. Plakat smo delali 2 dni. Zanj smo 

dobili nagrado. Vesel sem, da sem Ludvik. 

Alina Srnec:  

Meni je bilo zelo všeč. Delali smo škratkove 

kapice, jedli pečene kostanje. Lahko smo 

plesali in se igrali. 

 Ali Soufi, 9. a      

 

                      

 

Filip Razgoršek: Meni je bilo lepo. Jedli smo 

kostanje, izdelovali kapice in  predstavili smo 

plakat o jeseni. 

Ida Finšgar: Meni je bilo tudi všeč. Tako 

lepo so pripravili za nas. Jedli smo kostanje, 

plesali in peli. 

Žan Mikložič:  

Meni je bil piknik zelo všeč. Jedli smo 

kostanje in plesali. Naredili smo jesenski 

plakat. Dobili smo nagrado. Imeli smo 

oblečene Ludvikove majice. 

 

 Ali Soufi, 9. a      

 

  
 Ali Soufi, 9. a      Ali Soufi, 9. a     

Razredničarka: Janja Karanovič 

Druga učiteljica: Nataša Hutter 
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DAN DEJAVNOSTI: OBISK SREDNJE GRADBENE ŠOLE IN GIMNAZIJE MARIBOR (9. 

razred) 

V petek, 20. 10. 2017, smo učenci devetih 

razredov imeli tehniški dan. Obiskali smo 

Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor. 

Na šoli smo imeli organizirane tri delavnice. 

Najprej smo se razdelili v skupine po oddelkih in 

odšli vsak zase. Ena izmed delavnic je bila 

keramičarska, kjer smo izdelali vsak svoj 

mozaik. Prestavili so nam tudi različne poklice 

npr. slikopleskar, tesar, zidar. Po prvi delavnici 

smo imeli malico. Naslednjo delavnico smo 

izvajali pred šolo, kjer so nam pokazali, kako se 

opravljajo geodetske meritve. Tudi sami smo se   
preizkušali v merjenju s pomočjo teh naprav. V   Ela Šmirmaul, 9. a 

tretji delavnici pa smo s pomočjo računalniškega programa narisali hišo, jo opremili (dodali okna, 

vrata, pohištvo…) ter si jo ogledali tudi v 3D obliki.  

Tehniški dan je bil zanimiv in hkrati poučen. Upam, da bomo v tem šolskem letu imeli še več takšnih 

dni. 

 Lara Štrman (9. a) in Tjaša Domadenik (9. b) 

Mentorica in organizatorka: Jordana Koren 

 

 

 DRUGI O NAS 
 

 
Večer, 12. 10. 2017 
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 POZOR, POZOR 
 

 

 

 

 

Naša svetovalna delavka gospa Maja Mernik je 

prejela Šilihovo odličje. Prejmejo ga učitelji, ki 

so posebej zaslužni za svoje delo in pri svojem 

delu zelo uspešni. Na letošnji prireditvi je bil 

slavnostni govornik gospod Marko Marhl, 

profesor s Pedagoške fakultete v Mariboru.  

 

Gospa Mernik,  

iskrene čestitke v imenu kolektiva in prepričana 

sem, da tudi v imenu učencev.  

 

 Lidija Todorović 

 
  Miro Homer 

 

 

  

 iz galerije pri 2. a Toja Sedonja, 5. a 
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 KNJIGA MESECA 
 

Danes sva prvič pregledovala  oddane  glasove za knjigo meseca. Vidiva, da Ludviki kar pridno 

beremo.  V tem mesecu je bilo oddanih 41 glasov: 3 glasovi učencev od 6. do 9. razreda in 38 glasov 

učencev 4. b razreda. Največ glasov je oddala Tjaša Levstik, ki je tudi izžrebana bralka in bo nagrajena. 

Glasovala pa je za več različnih knjig. Knjiga meseca oktobra  je zbirka knjig o Groznem Gašperju. 

Nagradili bomo pa tudi izžrebano bralko in glasovalko Katrino Kunčič, 8. b, ki je glasovala za zbirko 

knjig Igre lakote.  Na tv-ju si lahko ogledamo tudi filme iz te serije … 

A mi bomo brali knjige in zanje glasovali. Naj se nam bere. 

 

 Anej Gabor in Tajra Petrovič, oba 7. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 DELO V OKTOBRU IN NOVEMBRU 
 

O K T O B E R  N O V E M B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 2.  ERASMUS – mobilnost na naši šoli 6. 10. 2017. 2. 1.  Dan spomina na mrtve. 

3. Za muco časa 1700. 7.  Za muco časa 1700. 

4. Rastem s knjigo za učence 7. r. 9. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 2. roditeljski 
sestanek: internet ulica v otroški sobi. 

5. Pogovor s starši in učenci: 1600–1700.   10. Karierni sejem 8. in 9. razred. 

6. : Erasmus predstavitev projekta. 13. Skupnost učencev. 

9. PK: 700. 15. T-š: angleščina 9. r. 

13. T-š: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tabor: jaz, 

ustvarjanje, šport 15. 9. 
17. Raziskovalne naloge: rok za prijavo. 

16. Skupnost učencev. T-š:angleščina 8. r. Prešernov natečaj 
šole: razpis. 

18. T-d: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

17. Študijska skupina knjižnična dejavnost. 20. T-d: angleščina 8. r. Plavalni tečaj 3. razred  1. 12. 

19. Usposabljanje delavcev VPD in VPP. 22. T-š: nemščina  9. r. 

21. T-d:Logika. 23. : 145 let Ludvika. 
25. T-š: biologija. 25. Slovenski knjižni sejem. 

30. Jesenske počitnice → 3. 11. 30. NPZ*: rok za posredovanje podatkov 6. in 9. razred. 

31. Dan reformacije.   

T – tekmovanje; š – šolsko; d – državno; r – področno, regijsko; D – dan dejavnosti; t – tehniški; n- naravoslovni; š – 

športni 

 

  
 iz galerije učencev 2. b 

 

Mentorica: Mateja Arko 

Glavna urednica: Nina Kujundžić Lukaček, 9. a 

Uredniški odbor: 

Aleksej Matevž Fišer, Meta Pohar (oba 7. a); Stella Arko, Maj Čertalič, Zara Kasesnik, Gal Mikluš, Tajra Petrovič, 

Rebeka Roj, Pia Rumpf (vsi 7. b); Alja Arko (8. a); Eva Bezlaj, Alja Sedonja, Gaja Tisaj, Maj Tomašič (vsi 8. b); Živa 

Čančer, Viva Kokalj, Jakob Kompan, Nika Novak, Maša Pohar (vsi 8. c); Lara Štrman (9. a); Ana Ambrož, Tjaša 

Domadenik, Vita Podrekar (vse 9. b); Katja Breznik, Zala Marolt (obe 9. c) 

Natisnjeno 850 izvodov 


