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Številka 3, leto XX, november 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

GOSPA MARIJA BAUMAN, PREJEMNICA ŠILIHOVEGA PRIZNANJA 

KARATE: TIMI MOČNIK, 8. a, POKALNI ZMAGOVALEC SLOVENIJE IN DRŽAVNI PRVAK; 

REBECCA LANA PETRIČ, 6. b, OSVOJILA BRONASTO MEDALJO NA DRŽAVNEM 

TEKMOVANJU 

KOŠARKA: PRVO MESTO NA OBČINSKEM TEKMOVANJU 

ANGLEŠČINA: KAR DESET UČENCEV UVRŠČENIH NA OBMOČNO TEKMOVANJE 

VABLJENI NA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI V ČETRTEK, 6. DECEMBRA 2018  

 

   
 Lara Brajović (jabolko); Eva Majcenovič, Lara Brajović (ježki); Urban Gulič (hruška); 

Gašper Vadnjal (sliva); vsi 2. b 
 

 

Dragi Ludviki! 

Minili so že trije meseci od začetka šolskega leta. Veliko 

učencev je že pisalo nekaj pisnih preizkusov. Učenci 

smo si pridobili že prve ocene. Za sedme, osme in devete 

razrede so ocene še posebej pomembne, saj se štejejo za 

srednjo šolo. 

Odpadlo je skoraj že vso listje na drevesih, doživeli pa 

smo tudi že prvi sneg. Temperature so zelo hladne in 

bliža se praznični mesec december.  Veliko učencev nas 

komaj čaka na naslednje počitnice, da si malo 

odpočijemo. 

Nekateri Ludviki so se udeležili številnih tekmovanj, na 

katerih so dosegli dobre rezultate. Ludviki imamo prav 

dobre ideje, kaj bi lahko prodajali na božičnem bazarju, 

na Sejmu znanja in ustvarjalnosti. Te ideje smo lahko  

 Mateja Arko   uresničili na dan izdelovanja.  V prihodnjem mesecu 

vam želim veliko sreče pri pridobivanju ocen in učenju. 

Pomnite, da morate verjeti vase in zaupati svojim občutkom. V življenju je pomembno sprejeti tudi 

napake, te pa je treba čim hitreje popraviti, če se da. Najbolj pomembno pa je, da se počutimo dobro. 

In seveda prijazno vabljeni na Sejem znanja in ustvarjalnosti, ki bo 6. decembra.  

  Aiša Naja Gerlušnik, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
  

 

  
Priprave na šolsko radijsko oddajo      

 

 Sonja Antolič 

Obisk podjetja Palfinger (8. razred, dan 

dejavnosti)         

   Saša Silič 
 

 

  
Ludviki v SNG Maribor                  

  

  Mateja Arko 

Na razstavi o Ivani Kobilca v Narodni galeriji 

v Ljubljani         

 Sonja Antolič 

 

  
Poklicna orientacija: devetošolci na kariernem 

sejmu                 

 Mateja Arko 

Dan dejavnosti: izvajanje temeljnih postopkov 

oživljanja (7. razred)     

 Brigita Godec Kopčič 
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Tradicionalni slovenski zajtrk  

              Živa Čančer, 9. c 

Folklorniki na pripravah na Pohorju  

 Milanka Munda 

 

 

  
Ustvarjalna delavnica s starši in  izdelovanje rezancev za božično juho (2. b)                   

 Jasmina Borlinić 

 

 

  
Naravoslovni dan na SERŠ-u (9. razred) 

 Mateja Arko  

Naravoslovni dan na SERŠ-u (9. razred) 

 Mateja Arko 
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TAKO SMO SE PRIPRAVLJALI NA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI … 

  
 Eva Bezlaj, 9. b  Eva Bezlaj, 9. b 

 

 

  
 Eva Bezlaj, 9. b  Eva Bezlaj, 9. b 

 

  
 Eva Bezlaj, 9. b  Eva Bezlaj, 9. b 

 

  
 Eva Bezlaj, 9. b  Eva Bezlaj, 9. b 
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 Eva Bezlaj, 9. b  Eva Bezlaj, 9. b 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

BADMINTON: OBČINSKO PRVENSTVO (ekipno) 

 

V četrtek, 15. 11. 2018, je na OŠ Bojana Ilicha 

potekalo ekipno občinsko prvenstvo v 

badmintonu. Naša šola je dosegla odlično 2. 

mesto. Tekmovali smo učenci 9. razreda: Maša 

Pohar, Natali Soufi, Aleks Milojevič, Aljaž 

Kirbiš, Eva Bezlaj in Jernej Stonič. 

 Natali Soufi, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

  obiskovalec tekme  

 

SLADKORNA BOLEZEN: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

V soboto, 17. 11. 2018, je v Ljutomeru potekalo 

20. državno tekmovanje iz znanja v sladkorni 

bolezni. Tekmovanja smo se udeležile Ajda 

Kopčič, Alyssa M. Račič (obe 9. b) in jaz (Maša 

Pohar iz 9. c). Srebrno priznanje sva osvojili 

Ajda Kopčič in Maša Pohar. 

 Maša Pohar, 9. c 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

 
   Brigita Godec Kopčič 

 

ŠAH:  PRVENSTVO PC MARIBOR 2018/2019 (področno, posamično) 
V ponedeljek, 19. 11. 2018, je v kulturnem domu Kamnica potekalo področno posamično 

osnovnošolsko prvenstvo v šahu. Tekmovanja se je udeležilo 140 šahistov in šahistk iz mariborskih 

osnovnih šol in okolice. 

Z naše šole se je tekmovanja udeležilo devet učencev, ki so tekmovali v dveh različnih kategorijah. V 

kategoriji fantov do 12 let je najboljši rezultat dosegel Vito Šumak, ki je dosegel 21. mesto. V kategoriji 

do 15 let se je z 11. mestom najvišje uvrstil Gašper Kodrič. Preostali učenci, ki so se udeležili 
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tekmovanja, so Martin Ilešič, Patrik Martinec, Tine Majer, Klemen Skuhala, Stevan Stevanović, Aljaž 

Marolt in Lan Lavrinc. 

Čestitke vsem učencem. 
 

Povezava: http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=19943  

in mentor: Nejc Drnovšek 

KARATE: ZAKLJUČEK POKALNIH TEKEM IN MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 

Timi Močnik, član KARATE KLUBA KOVINAR MARIBOR,  je 20. 10. 2018 že tretjo leto zapored 

osvojil naslov Pokalnega zmagovalca Slovenije v kategoriji kata mlajši kadeti. Pokal za 

zmagovalca bo podobno kot lani prejel na svečani prireditvi KARATERIST LETA, datum pa še ni 

določen. 

V soboto, 24. 11. 2018, je KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR, kot tehnični izvajalec 

organizatorja Karate zveze Slovenija (KZS), pripravil v večnamenski športni dvorani v 

Hočah MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V KARATEJU za leto 2018 v katah in borbah 

za posameznike v starostnih kategorijah do 21 let. 

Letošnja novost je bila, da so bile finalne borbe snemane s strani športne produkcijske ekipe TELE HO 

in da je bilo celotno tekmovanje prvič v zgodovini KZS prenašano v živo tudi preko spleta. Večerne 

finalne kategorije so bile spektakularno izvedene samo na osrednjem centralnem borišču pod sojem 

žarometov in pred TV kamerami, podobno kot je to na mednarodnih tekmah najvišjega ranga. Posnetek 

tekmovanja bo objavljen tudi na športni televiziji ŠPORT TV.  

Državnega prvenstva, na katerega se je bilo potrebno kvalificirati preko treh pokalnih tekem, se je 

udeležilo 434 tekmovalcev iz 49 slovenskih klubov, ki so skupno opravili 489 posamičnih nastopov. 

Na tekmovanju so iz OŠ Ludvika Pliberška nastopili štirje tekmovalci iz dveh mariborskih 

klubov: Timi Močnik (Karate klub Kovinar Maribor), Nika Teraž, Sara Teraž in  Rebecca 

Lana Petrič (vse iz Karate kluba Radvanje). 

Največji uspeh na tekmovanju je dosegel TIMI MOČNIK, ki je tretjemu naslovu pokalnega prvaka 

Slovenije dodal še tretji naslov državnega prvaka Slovenije v kategoriji KATA MLAJŠI KADETI. 

Tako je tudi opravičil vlogo prvega favorita, saj je v celem letu izgubil le en dvoboj od slovenskega 

sovrstnika. Konec meseca novembra čaka Timija še eno pomembno tekmovanje, saj se bo kot član 

reprezentance Slovenije udeležil 19. Balkanskega prvenstva za kadete, mladince in mlajše člane, 

ki bo v Dubrovniku na Hrvaškem.  

Velik uspeh je s tretjim mestom dosegla tudi Rebecca Lana Petrič, ki je bronasto medaljo osvojila v 

kategoriji KATA DEKLICE, ki je s 25. tekmovalkami bila tudi ena najštevilčnejših kategorij na 

tekmovanju. Rebecca je v petih nastopih dosegla 4 zmage in izgubila le od zmagovalke te kategorije 

(državne prvakinje).  

 Borut Močnik 

Klub: Karate klub Kovinar Maribor 

 

  
  Borut Močnik   

http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=19943
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V soboto, 24. 11. 2018, je v Hočah potekalo mladinsko državno prvenstvo v karateju. To tekmovanje 

je zagotovo vrhunec tekmovalne sezone Karate zveze Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo kar 434 

tekmovalcev iz 50 klubov, ki je tekmovalo v 60 kategorijah. Iz naše šole smo se udeležili prvenstva 4 

učenci: Nika Teraž, 3. c, Sara Teraž, 6. b, Rebecca Lana Petrič, 6. b, in Timi Močnik, 8. a. Učenke smo  

vse članice KK Radvanja, Timi pa KK Kovinar. Timi Močnik je že tretje leto zaporedoma ohranil 

naslov državnega prvaka v svoji kategoriji (mlajši kadeti od 12 do 13 let), v kateri je tekmovalo 15 

tekmovalcev v kategoriji; Rebecca Lana Petrič je osvojila 3. mesto v kategoriji kate deklice (10 do 11 

let), v kateri je tekmovalo 25 tekmovalk, v tej kategoriji sta prav tako tekmovali Sara in Nika Teraž 

(kate malčice od 7 do 9 let). Obe sta zelo dobro tekmovali, vendar se nista uspeli uvrstiti med najboljše 

tri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Rebecca Lana Petrič in Sara Teraž, obe 6. b 

 

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE 

V sredo, 21. 11. 2018, je na OŠ Tabor 1 potekalo tekmovanje v košarki za dekleta rojena v letu 2004 

in mlajše. Ekipo so sestavljale Zara Kasesnik,Tajra Petrovič, Neja Zupan, Rebeka Roj (vse 8. b), Meta 

Pohar, Tija Šoštarič Karič (8. a), Nika Novak, Maša Pohar (obe 9. c), Nika Ančevski (9. b), Natali 

Soufi (9. a), Nina Novak (6. a), Tjaša Smonkar (7. b) in Tjaša Levstik (5. b). Naša košarkarska ekipa 

je odigrala dve tekmi, finalno tekmo smo igrali z OŠ Tabor 1. Obe tekmi smo zmagali in tako osvojili 

odlično prvo mesto! Tako smo se uvrstili na naslednji nivo tekmovanja.  

 Maša Pohar, 9. c, in Nika Ančevski, 9. b 

Mentor: Vlado Bambič 

 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (9. razred) 

 

V sredo, 14. 11. 2018, je potekalo šolsko 

tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 

9. razrede. Tekmovanja se je udeležilo 24 

devetošolcev. Kar 10 učencev se je uvrstilo 

na območno tekmovanje, ki bo 17. 1. 2019. 

Ti učenci so: Alja Arko, Maruša Novak, 

Nuša Udovičič Dundžić, Gašper Vogrin, 

Patrik Martinec, Hana Krampl (vsi 9. 

a), Gaja Tisaj (9. b), Jakob Kompan, 

Aiša Naja Gerlušnik in Nika Novak (vsi 

9. c). 
Vsi našteti so tudi prejeli bronasto 

priznanje. Poleg njih pa so bronasto 

priznanje prejeli še: Maruša Špec, Natali  

 Karla Poslek Petrovič Soufi (obe 9. a); Žiga Aleksander  

 

 

  
  Sara Jane Petrič    
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Virant, Maj Tomašič (oba 9. b) in Gal Petek (9. c). Čestitke vsem, ki so prejeli bronasto priznanje, 

in vsem, ki so se uvrstili naprej na območno tekmovanje. Veliko sreče iz znanja tudi v prihodnje! 

 mentorica Karla Poslek Petrovič 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

NETOPIRJI V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

V četrtek smo odprli razstavo fotografskih del Jasmine Kotnik in Monike Podgorelec z naslovom 

Skrivnostni nočni letalci. Na ogled je poučna fotografska razstava o netopirjih. Fotografije so 

opremljene s podnapisi, ki gledalca popeljejo v način življenja teh ogroženih in zavarovanih živali. 

Gospa Jasmina Kotnik je o razstavi povedala naslednje: 

»Prepričana sem, da ima vsak član svoje vodilo, ki ga navdihuje k fotografiranju. Mene k fotografiranju 

vedno znova spodbudi njihova majhnost, ki je v primerjavi z vlogo, ki jim je naložila evolucija, ničelna. 

   
  Brigita Godec Kopčič 

Biologinja in članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, Monika Podgorelec, 

mi je zaupala: »Mali princ v istoimenski knjigi pravi: »Če hočeš videti, moraš gledati s srcem.« Z 

ljubeznijo do narave in netopirjev, pozornim opazovanjem in občudovanjem narave v svojem prostem 

času vedno znova najdem motive iz življenja netopirjev, ki jih je vredno zabeležiti in še pomembneje, 

deliti z javnostjo in o njih izobraževati vse, predvsem pa mlade.« Tako na primer na razstavi prikažemo 

raznolikost in majhnost netopirjev, pokažemo »netopirsko« podkev, prhuti – neverjetno oblikovana 

krila, s katerimi letajo … 

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev sodeluje kot samostojna enota od leta 2001, 

pred tem pa je društvo delovalo kot Sekcija za proučevanje in varstvo netopirjev pri Društvu študentov 

biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Društvo za proučevanje in varstvo netopirjev je nevladna 

organizacija, ki združuje posameznike, tako strokovnjake kot ljubitelje, ki si prizadevamo za varstvo 

netopirjev in njihovih habitatov (življenjskih prostorov). Svoje poslanstvo izvajamo na različne načine: 

z raziskavami razširjenosti vrst netopirjev in njihove ekologije, naravovarstvenimi aktivnostmi, z 

 »Netopirofonom« – svetovalnim telefonom ljudem ob najdbi netopirjev, popularizacijo netopirjev, 

izdajateljsko in izobraževalno dejavnostjo ter sodelovanjem z drugimi nevladnimi in vladnimi 

organizacijami.  Društvo deluje neprofitno in tako posamezniki v svojem prostem času širimo znanje 

o netopirjih, organiziramo otroške delavnice, terenske sprehode, postavljamo fotografske razstave, jih 

proučujemo in se borimo za njihov boljši naravovarstveni status. Člani društva za  proučevanje in 

varstvo netopirjev se zavedamo, da so netopirji nepogrešljiv člen v naravi in da njihove vloge s 

človekovo dejavnostjo ni moč nadomestiti. Svoje znanje širimo brez zadržkov - zaradi družbene 

odgovornosti in zaradi zavedanja, da so ti edini leteči sesalci na našem planetu ogroženi, kljub temu, 

da so zavarovani tako s Slovensko kot z Evropsko zakonodajo. 

Kulturni program je povezovala Meta Pohar.  S plesom in igranjem na inštrumente so nastopali 

naslednji učenci: Vanessa Petrič, Tiana Dolenc, Pino Rumpf in Nika Prahič. 
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Razstavo je odprla gospa Kotnik, ki je za presenečenje v razstavišče prinesla pravega netopirja, ki smo 

si ga obiskovalci lahko ogledali tudi pobliže.  

Hvala vsem, ki ste prišli na razstavo in se vidimo decembra na Sejmu znanja in ustvarjalnosti. 

 mentorica in organizatorka: Metka Lakota 
 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK PODJETJA PALFINGER (8. razred) 

 

V petek, 9. 11. 2018,  smo učenci osmih razredov 

obiskali podjetje Palfinger, ki izdeluje dele za 

žerjave. Zjutraj smo se zbrali v jedilnici šole in 

imeli malico. Po malici smo se odpravili na 

avtobus in se odpeljali do Palfingerja. Tam smo 

se razdelili po razredih. Najprej smo se stehtali 

na veliki tehtnici, ki je namenjena tehtanju 

tovornjakov. Potem smo se odpravili na ogled. 

Ena od učenk se je tudi peljala z viličarjem. 

Omenili smo tudi poklice, ki jih tam opravljajo 

delavci. To so: skladiščniki, viličarji, planerji … 

Podjetje je veliko kot deset nogometnih igrišč. 

 Saša Silič Iz podjetja vsak dan odpeljejo in pripeljejo 50 

ton materiala. Najprej pripeljan material z laserji razrežejo. V tovarni je 30 robotov, 20 velikih strojev 

in 120 ljudi. Po rezanju z laserji sledi varjenje. Okoli območja, kjer varijo imajo zaščitne zavese iz 

posebnega materiala. Končni izdelek prebarvajo v njihovo značilno rdečo barvo.  

Po ogledu izdelave smo se odpravili v sejno sobo, kjer smo lahko poskusili virtualno variti. Ko se je 

ogled končal, smo se  skupaj odpravili nazaj do šole. 

 Neli Pulko, 8. a 

Organizator: Saša Silič 
 

POKLICNA ORIENTACIJA: OBISK KARIERNEGA  SEJMA POKLICEV IN 

IZOBRAŽEVANJA  (9. razred) 

  
  Mateja Arko        Mateja Arko       

V sredo, 14. novembra 2018, smo se 9. razredi odpravili na karierni sejem, ki je potekal v Športni 

dvorani Ljudski vrt. Na šolskem dvorišču smo se zbrali ob 8.00 in se z avtobusom odpeljali do sejma. 

Tam smo preživeli skoraj dve uri in za prav vsakega učenca se je našlo kaj zanimivega. Predstavilo se 

je veliko šol. Dijaki in njihovi profesorji pa so si posebej za nas vzeli veliko časa ter nam razložili 

šolske programe ter nam odgovorili na mnogo vprašanj. Dobili smo tudi zloženke, v katerih piše vse, 

kar nas zanima, na nekaterih stojnicah pa je bilo tudi veliko zanimivih poskusov, ki smo si jih lahko 

ogledali. Ob 10.00 smo se z avtobusom vrnili nazaj v šolo, kjer smo nadaljevali pouk po urniku. Na 

kariernem sejmu je bilo poučno in verjamem, da je prav vsak našel želeno šolo. 

 Lana Beranič, 9. c 

Organizatorka: Maja Mernik 
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V PRIČAKOVANJU BOŽIČNEGA BAZARJA (2. c razred) 

 

V 2. c razredu smo za božični bazar 

izdelali jelenčke, različne okraske za 

jelko ter voščilnice. Prinesli smo 

veliko različnih kosov lesa. Iz 

posebne gume smo izrezali usta, nos, 

ušesa, grivo in rogovje. Z vročim 

lepilom  smo zalepili dele obraza. Na 

lesene plošče smo narisali snežake, 

zasnežena drevesa in novoletne jelke. 

Naredili smo tudi okoli sto voščilnic. 

S pomočjo posebnega strojčka smo 

narezali in odtisnili različne vzorce 

  Milanka Munda                                                                                                                              papirja. Nekatere smo pobarvali in na 

koncu vse prilepili na osnove za voščilnice. Biti smo morali zelo natančni, vztrajni in ustvarjalni. 

Ponosni smo na naše izdelke! Upamo, da bodo všeč tudi obiskovalcem božičnega bazarja. 

 Klara Iršič, 2. c      

Razredničarka mentorica: Milanka Munda 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NA DAN SLOVENSKE HRANE 

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada 

Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos je to v petek, 16. novembra. 

Otroci so zajtrkovali črn kruh, med, maslo, domače mleko in jabolko, vse slovenskega porekla. 

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru 

prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana 

oziroma predelana v Sloveniji, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, 

gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

vsakodnevnih dejavnostih ter o racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno 

ozaveščanje mladine o zdravem načinu življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih 

aktivnosti.  

 

 

Hrana iz lokalnega okolja je 

sezonsko dostopnejša, sadje in 

zelenjava imata več vitaminov in 

posledično višjo hranilno 

vrednost. Zaradi bližine 

proizvodnje se lahko uporablja 

manj aditivov, kot so konzervansi, 

barvila ipd., taka živila pa so 

prepoznavna po bogatem in 

tradicionalnem okusu. S tem se 

tudi zagotavlja trajnostna raba  

 Nuša Pratneker  površin, namenjenih pridelavi  

hrane, ohranjajo se delovna mesta na podeželju, obenem pa se dviga stopnja samooskrbe s kakovostno, 

lokalno pridelano hrano ter tako izboljšuje prehranska varnost prebivalstva. S spodbujanjem kmetijske 

dejavnosti se prav tako zagotavlja ohranjenost in obdelanost podeželja. Projekt smo izvedli prvo šolsko 

uro.  

V oddelkih tretjega razreda je gospa Paulina Karmel iz čebelarskega društva Maribor predstavila 

čebelarstvo in pomen čebel za okolje in pridelavo hrane. 

V oddelkih  petega razreda je gospa Miša Pušenjak iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor 

predstavila ekološko, integrirano pridelavo hrane ter pomen uživanja lokalno pridelane hrane.  

Z otroki smo izvedli različne aktivnosti z naslednjimi vsebinami:  

- pomembnost uživanja lokalno pridelane hrane,  
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- pomembnost zajtrka v prehrani,  

- kultura prehranjevanja ter  

- pomembnost ločevanja odpadkov. 

 

 Lidija Rakić, organizatorka šolske prehrane 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk je eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Obeležili smo 

ga v petek, 16. novembra 2018. Je slovenski dogodek na ravni države, v njem sodelujejo vse slovenske 

osnovne šole in vrtci. Ta akcija deluje na pobudo Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, 

Ministrstva za kulturo in številnih drugih partnerjev.  

V petek, 16. novembra zjutraj, smo se učenci od šestega do devetega razreda dobili v matičnih 

učilnicah, da smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk. V tradicionalni slovenski zajtrk so vključeni črn 

kruh, maslo, med, mleko ter jabolka.  

Učenci od prvega do petega razreda so z zajtrkom začeli ob 8.20. Učiteljice so jim o tem dnevu 

povedale še nekaj novih stvari. Tretje, četrte in pete razrede so obiskali tudi strokovnjaki s področja 

pridelovanja hrane.   

 Živa Čančer, 9. c 
 

LUDVIKI NA DOBRODELNEM DOGODKU ŠAL 

V soboto, 17. novembra, je vokalna skupina 

naše šole pela na dobrodelnem dogodku 

ŠAL. Dogodek je organizirala gospa Nina 

Kuntič, ki redno sodeluje z različnimi 

humanitarnimi društvi. Naša šola se je 

odzvala vabilu k sodelovanju in skupina 

učencev je izdelala ježke za dobrodelno 

akcijo, s katero so zbirali prispevke za 

Društvo za zaščito živali in humanitarno 

društvo Humanitarček. 

Zbrale smo se ob 10.45 na Glavnem trgu. 

Bilo je mrzlo, ampak vseeno smo se 

potrudile. Sodelovala je naša vokalna 

skupina. Na odru smo zapele štiri pesmi in 

zbralo se je  več ljudi, ki so nam prisluhnili. 

Ob 11.15 smo se odpravile domov. 

 Aiša Naja Gerlušnik, Sara Špolar  (obe 

9.c) 

Organizatorka: Viktorija Kodrič 

Zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

 
 

 

   Sara Jane Petrič 
 

PRVOŠOLCI USTVARJAMO (1. C RAZRED) 

 

 

   
   Nuša Pratneker 

Učiteljici: Nuša Pratneker, Nataša Hutter  
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DAN DEJAVNOSTI: IZDELAVA LESENEGA AVTA (4. razred) 

V ponedeljek, 19. novembra, smo imeli učenci 4. c 

tehniški dan. V učilnici za tehniko smo izdelali lesen 

avto. Učiteljica nam je podala navodila za izdelavo. 

Za pripravo izdelka smo potrebovali: lepilo, škarje in 

material iz škatle za naravoslovje (les, karton, gumice, 

balon, plastično cevko). Pri izdelavi smo uporabili 

zaščitna delovna sredstva, saj smo uporabili električno 

žago. Iz lesenih palčk smo sestavili ohišje avtomobila, 

katere smo z lepilom zalepili. Nato smo pritrdili še osi s 

kolesi in avtomobil smo lahko preizkusili.  

Ta dan se mi je zdel zelo poučen in zanimiv. Želim si še 

veliko ustvarjalnih dni. 

 Luka  Debevc Damiš, 4. c 

Mentorica in razredničarka: Nataša Kosi  
   Nataša Kosi 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE V SNG MARIBOR (od 4. do 9. 

razreda) 

 

V torek, 20. novembra 2018, smo imeli učenci od četrtega do devetega 

razreda kulturni dan. V SNG Maribor smo si ogledali komično otroško opero 

Obuti maček. Zbrali smo se ob 8:20 v matičnih učilnicah. Najprej smo se 

pogovarjali o bontonu v gledališču in poslušali zgodbo Obuti maček. Po 

malici je vsak razred delal nekaj drugega. Naš razred, 9. a, se je razdelil v 

skupine in zgodbo Obuti maček prevedel v angleščino. Nekaj čez enajsto uro 

smo se vsi zbrali na šolskem dvorišču in se z avtobusom odpeljali do 

gledališča, kjer se je ob dvanajstih pričela predstava. Opera je bila kratka, 

trajala je samo 45 minut. Tako smo ob 13.15 odšli na avtobus in se odpeljali 

do šole, kjer se je kulturni dan končal. Mislim, da so kulturni dnevi, ki jih 

preživimo v gledališčih, zelo koristni za nas. Učimo se namreč o drugih  

 načinih zabave, ne le takih, kot jih poznamo in delamo vsakodnevno. Čeprav  

je Obuti maček pravljica, je primerna tudi za starejše in se lahko iz nje marsikaj naučimo. 

 Alja Arko, 9. a  

Organizatorka kulturnega dne: Sonja Antolič 

 

USTVARJALNE DELAVNICE UČENCEV IN STARŠEV (2. B RAZRED) 

 

DANES SO SPET PRIŠLI V ŠOLO 

STARŠI IN NAM POMAGALI PRI 

IZDELOVANJU DOMAČIH 

REZANCEV. NAM JE POMAGALA 

TARASOVA MAMA. IMELI SMO 

SE »FAJN«.  

(LAN VOŠNIK) 

DANES SMO DELALI 

REZANCE. ZELO SEM SE 

ZABAVAL IN NEKAJ 

NOVEGA NAUČIL.  

(GAŠPER VADNJAL) 

 

 

22. 11. 2018 SMO SKUPAJ S 

STARŠI DELALI REZANCE. ZELO 

JE BILO »FAJN«.  

(EVA MAJCENOVIČ) 

 

DANES JE V ŠOLO PRIŠLA 

MOJA BABI ZDENKA. 

SKUPAJ Z MOJIM OMIZJEM 

SMO IZDELOVALI REZANCE. 

ZELO SMO SE ZABAVALI.  

(LARA BRAJOVIĆ) 

 

 Jasmina Borlinić       
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MOJA MAMA NAM JE 

POMAGALA DELATI 

REZANCE. BILO MI JE LEPO.  

 

(LUKA BELINA) 

 

DANES SMO VRTELI 

STROJČKE IN VEN SO PRIŠLI 

REZANCI. NAŠA SKUPINA Z 

LARINO BABICO JE 

ODNESLA PLADENJ NA 

OKENSKO POLICO KAR 

TRIKRAT.  

(ELMEDIN GORANČIĆ) 

 

TAKIH DNI BI IMELI ŠE VEČ!  

 

(TARAS ROJKO, JULIJA 

CAFNIK) 

 

 
DELAVNICE V 2. B 

BIL JE LEP DAN. K NAM SO 

PRIŠLI STARŠI IN SKUPAJ 

SMO IZDELOVALI 

SVEČNIKE. POMAGALI SMO 

SI IN SE IMELI ZELO LEPO.  

(LAN VOŠNIK) 

 

DANES JE BIL POSEBEN DAN, 

KER SMO PRIŠLI V ŠOLO 

BREZ TORB, SAMO Z 

MAMAMI. DELALI SMO ZA 

ŠOLSKI SEJEM.  

(TARAS ROJKO) 

 

DANES MI JE BILO V ŠOLI 

ZELO VŠEČ, KER SMO 

IZDELOVALI SVEČNIKE.  

(ELMEDIN GORANČIĆ) 

 

 

DAN JE BIL ZANIMIV. PRIŠLI 

SO STARŠI.  

(URBAN GULIČ)   

 

DANES SMO USTVARJALI. 

NAREDILI SMO SVEČNIKE. 

ZELO SEM SE ZABAVAL.  

(GAŠPER VADNJAL) 

 

DANES SEM UŽIVALA 

SKUPAJ Z BABICO. BIL JE 

NAJBOLJŠI DAN NA SVETU.  

(LARA BRAJOVIĆ) 

 

 

KER SO NAM POMAGALI STARŠI, SMO IZDELALI ZELO, ZELO LEPE SVEČNIKE.  

(EVA MAJCENOVIČ)  

Razredničarka in organizatorka: Jasmina Borlinić 

 

DAN DEJAVNOSTI: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN MATEMATIČNE 

DELAVNICE (7. razred) 

 

V četrtek, 22. 11. 2018, smo imeli učenci 7. 

razreda naravoslovni dan na temo projekta 

Temeljni postopki oživljanja in matematične 

delavnice. 

Učenci smo z naravoslovnim dnem pričeli ob 

8.20. Najprej smo si v učilnici biologije ogledali 

predstavitev, ki je bila zelo zanimiva in poučna, 

pripravili so jo reševalci Zdravstvenega doma 

Maribor, ki so bili z nami tudi kasneje v 

telovadnici. Veliko ljudi ne zna pravilno izvajati 

temeljnih postopkov oživljanja. Ogledali smo  

  Brigita Godec Kopčič tudi zelo smešen in zelo poučen video.   

Po uvodni predstavitvi so nas peljali v malo telovadnico, kjer smo na lutkah vadili oživljanje. Bilo je 

težje, kot si lahko mislite, rekli so nam, da smo prehitri, da naj delamo počasneje. Rešili smo tudi dve 

anketi. 

Po malici smo imeli matematične delavnice, kjer smo se učili uporabljati žepni kalkulator. Večina nas 

je kalkulator že znala uporabljati, smo pa spoznali tudi veliko novega. 

Meni se je dan zdel zelo zanimiv in poučen.  

 

 Tijana Porenta, 7. b 

Organizatorji: Nejc Barovič, Brigita Godec Kopčič, Jordana Koren 

Koordinatorka: Brigita Godec Kopčič 
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ŠPORTNI DAN: DRSANJE (4. in 5. razred) 

V petek, 23. novembra, smo imeli 4. in 5. razredi športni dan. Šli smo na 

drsanje v Ledno dvorano Maribor.  

Zbrali smo se v razredu in pojedli malico. Nato smo se odpravili peš in 

hodili dobre pol ure. Vsak je nesel svoj velik, težek nahrbtnik. Tam smo 

se preobuli v drsalke in oblekli rokavice in čelado. Drsali smo dve šolski 

uri. Vmes smo pili topel čaj, ki so nam ga skuhale gospe kuharice, 

pripeljal pa gospod hišnik ter pojedli smo svoj prigrizek. Zadnje pol ure 

smo imeli disko. Glasba je bila glasna, luči ugašene, svetile so barvne 

lučke. Nato smo se odpravili zopet peš proti šoli.  

V šoli se je zaključil naš športni dan. Imeli smo se lepo, čeprav smo bili 

utrujeni.  
 Nina Marušič, 4. c  Nataša Kosi 

 

DAN NA DRUGI GIMNAZIJI MARIBOR 

23. 11. 2018 so se učenci in učenke devetih razredov prostovoljno udeležili dneva »na drugi«.                                          

Ko smo prispeli, nam je ravnatelj, gospod Ivan Lorenčič, najprej namenil nekaj uvodnih besed, nato 

pa nam je ena izmed učiteljic predstavila šolo in njene programe (klasično gimnazijo, mednarodno 

maturo). Kasneje so nas pogostili in nam razkazali šolo, odgovarjali so na naša vprašanja in nas nato 

odpeljali k pouku izbranega predmeta. Udeležili sva se ure kemije drugih letnikov športnega razreda. 

Ura je bila zanimiva. V učilnici so bili sami znani obrazi bivših učencev naše šole. Po končani uri smo 

se odpravili nazaj v amfiteater, kjer smo dobili majhno pozornost od šole in lahko smo se odpravili 

proti domu. 

Bilo je zelo zanimivo, navdušili so nas nad šolo in programi ter nas spodbudili k vpisu na drugo 

gimnazijo. 

 Alja Sedonja in Eva Bezlaj,  obe 9. b 

 

RADIO LUDVIK IN LUDVIK POROČA: EKSKURZIJA V LJUBLJANO (NARODNA 

GALERIJA IN KNJIŽNI SEJEM)  

 

V soboto, 24. novembra 2018, smo se učenke, 

članice interesnih dejavnosti Radio Ludvik in 

Ludvik poroča, v spremstvu učiteljic odpravile v 

Ljubljano.  

Dobili smo se ob 6.35 na železniški postaji.  

Potovali smo z vlakom in prispeli v Ljubljano ob 

9.37. Takoj smo se odpravili proti Narodni 

galeriji in si ogledali razstavo del Ivane Kobilca.  

Velika večina njenih slik je bilo sposojenih iz 

zasebnih zbirk, zato je ta razstava še posebej 

imenitna. Videli smo znani sliki Kofetarica in 

Poletje, ki sta last Narodne galerije in sta nam bili  

 Sonja Antolič        še posebej všeč. 

Imenitna slikarka, ki so ji onemogočali študij, ga je nato opravila v Nemčiji, razstavljala je tudi v Parizu 

in se preživljala s slikanjem. Na razstavi si obiskovalci lahko ogledajo njene imenitne portrete in slike 

tihožitij narave. Najbolj so nam bile všeč slike narave.  

Po razstavi smo odšli v Cankarjev dom, kjer smo imeli uro in pol časa, da smo si ogledali stojnice vseh 

založb na knjižnem sejmu. Čas je zelo hitro minil, ko smo se med knjigami na stojnicah kar izgubili. 

Po sejmu smo šli na kosilo in nato proti železniški postaji. V Maribor smo se vrnili ob 18.15, kjer se je 

naša ekskurzija zaključila.  

Ta dan smo zelo uživali ter se med seboj tudi bolj spoznali. 

 Tijana Porenta, 7. b, in Živa Čančer, 9. c 

Mentorica in organizatorka: Sonja Antolič 
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 POZOR, POZOR 
 

 
 

MARIJA BAUMAN, PREJEMNICA 

ŠILIHOVEGA PRIZNANJA 

»… Je ena od redkih učiteljic, ki še zna 

predstaviti učencem umetnostna besedila na 

pamet, kar je poseben dodatek h kvaliteti pouka. 

… je vedra in pravična, vedno pripravljena 

razdreti kakšno šalo, hkrati pa neizmerna 

zakladnica informacij, saj se ponaša s skoraj 

fotografskim spominom. S svojim delom je 

odličen zgled za mlade kolege in Ludviki smo 

nanjo, upravičeno, zelo ponosni.«  

(iz obrazložitve ob podelitvi) 

Gospa Marija Bauman, še enkrat iskrene čestitke 

ob prejemu laskavega odličja.  

Učenci in delavci šole z ravnateljico                 

Lidijo Todorović 

 Bojan Mihalič  

 

Dragi Ludviki,  

vsi se zavedamo pomena telesne aktivnosti. Veseli smo, da je naše dvorišče veliko in da imamo lepe 

zelene površine. Da bo na našem dvorišču še lepše in da bi rezultati športno-vzgojnih kartonov ostali 

takšni, kot so sedaj (odlični), bomo tudi na našem dvorišču postavili igrala in pripomočke za aktivno 

preživljanje prostega časa in bolj pestre ure športa. Veseli smo, da se je upravni odbor šolskega 

sklada odločil, da bomo letos vse moči usmerili v zbiranje sredstev za igrala na šolskem dvorišču. 

Če bomo zelo pridni, nam bo morda uspelo dodati še fitnes na prostem .  

Potrudimo se in dobrodošli na Sejmu znanja in ustvarjalnosti.    

 

Ravnateljica: Lidija Todorović 
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 KNJIGA MESECA (november) 
  

V mesecu novembru 2018 je bilo oddanih  skupaj 

27 glasov. Od tega jih je bilo 9 neveljavnih, ker 

bralci glasovalci nanje niso napisali svojega 

imena, vsi pa so glasovali  za novo Knjigo 

rekordov. Učenci od 1. do 5. razreda so oddali 

torej 16 veljavnih glasov, učenci od 6. do 9. 

razreda pa samo en glas. 

Nagradili bomo edino bralko   glasovalko 

starejših učencev, Aljo Arko, 9. a, ki je glasovala 

za knjigo Moja družina in druge živali, ki jo je 

napisal  Gerald Durrell.    

Med glasovalci od 1. do 5. razreda pa smo 

izžrebali Pio Palčnik, 5. a.  

  Sonja Antolič 

Največ glasov mlajših bralcev je prejela knjiga Mala čarovnica Lili. 

Berimo in ob knjigah uživajmo v  teh dolgih zimskih večerih … 

 Enej Ibrahimović, 7. a 

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 DELO V NOVEMBRU IN DECEMBRU 
 

N O V E M B E R  D E C E M B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Dan spomina na mrtve. 2. 3. T-š: zgodovina. 

6. Za muco časa 1700. 4. Za muco časa 1700. 

8. PK: 1600. 2. roditeljski sestanek 1700.: Nina Babič: Iz malega 

raste veliko (predavanje za starše in učitelje) ter pogovor s starši 

in učenci. 

6. : Sejem znanja in ustvarjalnosti ter voščilnice z Ludvika. 

Pogovor s starši in učenci: 1630. T-š: astronomija.  

12. Skupnost učencev. 7. D-š drsanje: 6. do 9. razred.  

14. T-š: angleščina 9. r. 10. PK: 700. 

15. : Jasmina Kotnik in Monika Podgorelec: Netopirji 

(fotografije). 
11. T-š: slovenščina: 4. do 9. razred. 

16. Tradicionalni slovenski zajtrk. 14. Božičkovanje. 

17. T-d: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 15. Interdisciplinarna ekskurzija. 

19. Izobraževanje za delavce: Nina Ana Jaeger. T-d: angleščina 8. r. 17. Skupnost učencev.   

20. D-k: SNG Maribor: Obuti maček  za učence od 4. do 9. razreda. 18. Božično-novoletni koncert  PZ. 

21. Lutkovni abonma: 1. predstava 1.skupina. 20. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 1.–9. 

22. D-n: 7. razred. T-š: nemščina 9. r. Svet staršev. 21. D-k:  Božično-novoletno praznovanje 1. do 9. r. 

23. D-š drsanje: 4. in 5. razred. Lutkovni abonma: 1. predstava 2. 

skupina. 
24. Novoletne počitnice2. 1.   

24. Slovenski knjižni sejem. 25. Božič. 

30. D-T: krašenje šole in priprava izdelkov za sejem T-d: biologija. 
NPZ*: rok za posredovanje podatkov 6. in 9. razred. 

26. Dan samostojnosti in enotnosti. 

    

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

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

Urednica: Alja Arko, 9. a 

Uredniški odbor: 

Anej  Ibrahimović (7. a); Tijana Porenta, Evelina Novak (obe 7. b); Meta Pohar, Aleksej Matevž 

Fišer, Tjaša Mlaker, Neli Pulko, (vsi 8. a); Stella Arko,  Pia Rumpf, Gal Mikluš Senekovič (8. b); 

Alja Arko (9. a); Eva Bezlaj, Alja Sedonja, Gaja Tisaj, Maj Tomašič (vsi 9. b); Lana Beranič, Živa 

Čančer, Aiša Naja Gerlušnik, Jakob Kompan, Viva Kokalj, Nika Novak, Maša Pohar, Sara Špolar 

(vsi 9. c) 

 
Natisnjeno 850 izvodov 


