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Številka 10, leto XVIII, junij 2017    POROČA 

 
 

HUURRA, POČITNICE! 

 

   
Pino Rumpf, 3. b Shi Chenrui, 3. b Tjaša Levstik, 3. b 

 

OB KONCU POUKA   

Ena od skrivnosti miru in  

uspeha je načelo aktivnega zadovoljstva.  

Vedno delovati najbolje  

kar znaš in biti hkrati zadovoljen  

z vsem, kar imaš. 

                 (iz knjige Andrej pešec: Znanje za življenje) 

 

Dragi Ludviki,  

Počitnice naj bodo dolge, a ne predolge,  

naj bodo kratke, a ne prekratke,  

naj bodo lene, a ne prelene …  

Uživajte, počivajte, imejte se lepo, da se jeseni zdravi, 

zadovoljni in spočiti odpravimo novim izzivom naproti.  

                                             ravnateljica Lidija Todorović  
 

 

Dragi Ludviki!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Že 9 let sem na tej šoli in videl sem, kako se spreminja. Tako 

njena zunanjost kot tudi učenci. Vsako leto nekaj učencev 

odide in nekaj novih prispe. Prišel pa je čas, da smo tisti, ki 

odidemo, mi, generacija leta 2002. V devetih letih,  kar sem na 

tej šoli, sem pridobil ogromno izkušenj in lepih spominov, 

tako kot tudi nekatere slabše, ampak to pač sodi zraven. Ko 

sem bil mlajši, sem se vedno veselil odhoda iz te šole, vendar 

zdaj, ko je čas za odhod, ugotavljam, da jo bom zelo pogrešal, 

tako kot tudi moje sošolce in sošolke, ki jih bom od zdaj 

naprej zelo redko videval. Preden pa odidem, pa bi se rad 

zahvalil vsem delavcem šole, ki so me tako dobro pripravili na 

to, kar me čaka v prihodnosti. Brez vas bi bil popolnoma 

izgubljen, vendar ste me naučili, naj zaupam vase in 

najpomembnejše, naj se učim, kot da mi je cel pekel za  

  Mateja Arko petami, saj bom le tako kam prišel. Hvala vam za vse in  

nasvidenje. In seveda uživajte v prebiranju še zadnje številke Ludvik poroča v tem šolskem letu. Pa 

srečno, Ludviki. 

 Matevž Čelik, 9. b, glavni urednik Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
 

        
Robotika: zlato na državnem tekmovanju     

                                                             Jordana Koren 

Bravo, 3. b!                                   

                                          Mateja Arko 

 

  
Obisk odbojkaric iz ZDA             

                                                       Mateja Arko 

Obisk naše bivše učenke Lucije Vihar: pogovor o 

življenju in delu v Veliki Britaniji  

 Mateja Arko 

 

  
Devetošolci v Gardalandu           

                                                   Nataša Luković 

Na zborovskem bumu                  

                                     Metka Vrbančič Osterc 

 

  
Izdelki šestošolcev pri tehniki       

                                         Jordana Koren 

Predaja ključa: najboljši so bili 8. b.          

                                                  Brigita Godec Kopčič 
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Dan dejavnosti: zelišča in eko kmetija  

(6. razred) 

                                     Brigita Godec Kopčič 

Zaključni koncert  pevskih zborov  

                                                           Žan Lukić 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

ROKOMET: LUKA ŽIGON, 9. a 

 

Na naši šoli je veliko odličnih in perspektivnih športnikov.  Eden 

izmed teh je tudi učenec  9. a razreda, rokometaš Luka Žigon. Zato 

smo se odločili, da bom z Luko opravila kratek intervju.  

Pri katerem klubu treniraš? 

Pri rokometnem klubu Maribor. 

Za katero selekcijo igraš in kdo je tvoj trener? 

Najboljše dosežke imam pri selekciji starejši dečki a, ampak igram 

tudi pri starejših selekcijah. Zato imam tudi dva trenerja, to sta Jože 

Perčič in  Alojz Blažič. 

Kako dolgo že treniraš rokomet? 

Sedaj treniram že tretje leto. 

 Mateja Arko Kolikokrat na teden imaš treninge in kako potekajo? 

Treninge ima štiri ali petkrat na teden. Začnemo z vajami za moč, nadaljujemo s kondicijskim 

treningom, sledijo pa vaje z žogo,  le redkokdaj pa igramo.  

Na kateri dosežek si najbolj ponosen in kateri je tvoj najboljši dosežek? 

Najbolj ponosen sem na trening z reprezentanco, na povabila klubov in da sem v letošnji sezoni 2. 

najboljši strelec v svoji kategoriji.  In to so tudi moji najboljši dosežki. 

Zakaj si se odločil za ta šport in kdo te je navdušil? 

Za rokomet sem se odločil, saj mi je ta šport že od nekdaj všeč. Ne morem pa reči, da sem si ta šport 

izbral zaradi znanih, najboljših igralcev. 

Zraven napornih treningov se seveda udeležujete tudi tekmovanj, turnirjev. Ta so tudi 

mednarodna in nekatera potekajo v tujini. V katerih državah si že igral? 

Ja, zraven treningov imamo vsak vikend tekme, ampak se nam je sezona sedaj končala. Igral pa sem 

že na Madžarskem, Hrvaškem, Češkem in  v Avstriji, Italiji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. 

Kaj še zraven rednih treningov, tekmovanj in turnirjev počnete? Ali imate tudi dodatne 

priprave? 

Ja, letos smo imeli priprave kar sedemkrat.  

Kako potekajo? 

Priprave se razlikujejo le v tem, da imamo več tekem. Prav tako se naš dan začne dosti hitreje, ob 

petih zjutraj, in imamo tekme do poznih večernih ur. Čez dan pa imamo treninge, ki se od naših 

vsakdanjih ne razlikujejo veliko, so pa veliko bolj naporni. 

Pri vseh teh tekmah se ti je moral v spomin vtisniti kakšen gol še posebej. Kateri je tvoj 

najljubši gol? 

Moj najljubši gol je zagotovo ta, ko smo imeli tekmo proti Qatarju in sem zadel gol iz devetih 

metrov, med tem ko sem padal. Najbolj mi je ostal v spominu zaradi tega, ker sem takrat imel 

zlomljen prst in ker je bil ta gol izbran za najboljši gol turnirja. 
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Prav tako pa igraš za slovensko rokometno reprezentanco. Kako je igrati za reprezentanco, 

kako potekajo treningi in ali ste že imeli kakšno tekmo? 

To, da lahko zastopam svojo državo in da sem dovolj dober in kvaliteten rokometaš, je odličen 

občutek, klub temu, da sem med manjšimi igralci. 

Treningi so seveda bolj naporni in vaj za moč delamo manj. Velik poudarek pa je na taktiki, tehniki 

in kvaliteti  igre. Zaenkrat še nismo imeli tekem. 

Kakšne imaš načrte in cilje za prihodnjo sezono oziroma za prihodnost? 

Naslednjo sezono bom preživel v Celju, saj bom igral za rokometni klub Celje pivovarna Laško. 

Kateri je tvoj sanjski klub in kdo so tvoji idoli? 

Moja idola sta Rune Dahmke in Nikola Karabatić, najraje pa bi igral za Paris Saint-Germain.  

Hvala Luka, da si si vzel čas, da si lahko odgovoril na nekaj vprašanj. Vso srečo in še veliko 

uspehov v naslednjih sezonah. 

 Tisa-Lija Šober, 9. a 

 

ROBOTIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE Z MOBILNIMI ROBOTI »ROBOBUM 2017« 

V torek, 16. maja 2017, je na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko v Mariboru potekalo državno 

tekmovanje z mobilnimi roboti v naslednjih kategorijah: 

- ROBOsled - tekmovanje s samogradnimi mobilnimi 

roboti, 

- RoboCupJunior Slovenija Open. 

Učenec Gal Bubnič iz 8. b razreda je marca sodeloval na 

regijskem predtekmovanju ROBOsled 2017 in  zasedel drugo 

mesto ter se uvrstil na državno tekmovanje. 

Tekmovanje ROBOsled je tekmovanje samogradnih mobilnih 

robotov za sledenje črni črti iz sestavljanke SLEDIbot (ali 

sorodnih sestavljank) in je organizirano v naslednjih 

disciplinah: ROBOsled DIRKAČ in ROBOsled 

POZNAVALEC. 

V disciplini ROBOsled DIRKAČ se ekipe pomerijo v hitrostni 

vožnji mobilnih robotov po črni črti. V disciplini ROBOsled 

POZNAVALEC se ekipe pomerijo v poznavanju delovanja in   
gradnji SLEDIbot-a.                                    Jordana Koren 

Gal je na državnem tekmovanju v kategoriji ROBOsled POZNAVALEC dosegel 2. mesto. 
Čestitam za dosežene rezultate in upam, da se bo tudi v naslednjem šolskem letu udeležil tekmovanj 

na različnih tehničnih področjih, obenem pa vabim k pripravam na tekmovanje tudi bodoče 

sedmošolce. 

 Jordana Koren 

Mentorica: Jordana Koren 

 

ATLETIKA: PODROČNO PRVENSTVO (posamično)  
V ponedeljek, 22. 5. 2017, je bilo organizirano področno posamično prvenstvo v atletiki. 

Tekmovanje se je začelo ob 16.00 in se končalo ob 19.30. Tekmovanje je potekalo na atletskem 

stadionu Poljane v Mariboru. Udeležili so se ga učenci osnovnih šol v Mariboru. Tekmovalo se je v 

naslednjih disciplinah atletike: v skoku v daljino, teku na 60 metrov, skoku v višini, štafeti, teku na 

300 m, teku na 1000 m, metu vortexa in suvanju krogle. Seveda je bilo na stadionu tudi zelo čudovito 

vzdušje zaradi lepih dosežkov učenk in učencev. Tudi mi smo na tekmi osvojili nekaj medalj:  

Maksim Strašek,  2. mesto v metu vortexa; Maša Pohar,  1. mesto v skoku v daljino; Alja Sedonja,  8. 

mesto v teku na 300 m; Eva Bezlaj, 7. mesto v skoku daljino; Rok Štuhec, 8. mesto v teku na 300 m; 

Luka Polanič, 10. mesto v metu vortexa; Luka Žigon, 32. mesto v metu vortexa. 
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 Jadranka Foster   Jadranka Foster 

 Maša Pohar, 7. c 

Mentorica: Jadranka Foster 

 

DRŽAVNI OTROŠKI PARLAMENT 

 

V ponedeljek, 29. 5. 2017, je potekalo zasedanje 

27. otroškega parlamenta na temo »Otroci in 

načrtovanje prihodnosti«. Ena od predstavnic 

mariborske regije sem bila tudi jaz, Taja Štros, 

9. b. Zasedanje je potekalo v državnem 

parlamentu v Ljubljani. 

Ob petih zjutraj smo se predstavniki mariborske 

regije odpeljali iz Maribora proti Ljubljani. 

Odlično nas je vodila gospa Kornelija Kaurin iz 

ZPM Maribor. Na poti smo se spoznali z 

ostalimi predstavniki iz različnih šol in se 

pogovarjali. Ko smo prispeli v Ljubljano, smo  

  arhiv ZPM najprej imeli spoznavni sestanek, nato pa smo se  

razdelili v 4 skupine in debatirali o otrocih in naši prihodnosti. Ko smo končali, je sledil plenarni del 

zasedanja v veliki dvorani državnega parlamenta. Tam so se nam, mladim parlamentarcem, pridružili 

pomembni gostje, med drugim tudi predsednik vlade, gospod Miro Cerar, in ministrica za šolstvo, 

gospa Maja Makovec Brenčič. Predstavili smo jim naša razmišljanja in razne rešitve, ki bi 

pripomogle k boljši prihodnosti. Ko smo končali z zasedanjem, smo imeli kosilo, potlej pa smo se 

odpravili domov. 

Zame je bila to res nepozabna izkušnja in verjamem, da nisem edina. 

 Taja Štros, 9. b 

Mentorica: Maja Mernik 

 

ODBOJKA NA MIVKI: PODROČNO TEKMOVANJE 

V ponedeljek, 12. 6. 2017, je v Zrkovcih 

potekalo tekmovanje v odbojki na mivki. 

Udeležile so se ga šole iz Maribora in okolice. 

Tekmovali so dečki in deklice. Našo šolo smo 

zastopale: Nika Makuc, Lara Štrman, Vanessa 

Avdimetaj in Ajda Augustinovič. Tekmovale 

smo proti Osnovni šoli Kamnica in Tabor 2. Obe 

tekmi smo za malo izgubile.  

 Lara Štrman, 8. a  

Mentor: Milan Soršak 

  
  Violeta Škrabl 
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
 

OBISK MUZEJA ZA MIR (1. RAZRED) 
V PETEK, 12. 5. 2017, SMO OBISKALI MUZEJ NOB. V TEM MUZEJU SMO NEKOČ OPAZOVALI PREDMETE, 

POVEZANE Z OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA (BOMBE, POSLOVILNA PISMA, FOTOGRAFIJE, OROŽJE). 

DANES PA JE IDEJA MUZEJA OSVEŠČANJE MLADIH O TEM, DA VOJNE NASTAJAJO ZATO, KER SMO 

NESTRPNI, KER SE NE POGOVARJAMO, POSLUŠAMO IN ŽELIMO IMETI VSE PRAV. GOSPOD UROŠ DOKL 

JE PRAVI AMBASADOR MIRA, ZA ODLIČNE DELAVNICE PA SE MU ZAHVALJUJEMO. KAKŠNI PA SO 

VTISI UČENCEV O DELAVNICAH, PA IZVESTE SPODAJ. 

 

V MUZEJU JE BILO ZELO LEPO, NAJBOLJ MI JE 

BILO VŠEČ, KO SMO SE IGRALI OBROČ 

PRIJATELJSTVA. POSTAVILI SMO SE V KROG IN 

MED NAMI JE MORAL KROŽITI OBROČ, KI JE 

HITER, IN OBROČ, KI JE POČASEN. OBA OBROČA 

STA MORALA POTOVATI TAKO DOLGO, DOKLER 

SE NISTA SREČALA.  

 

 MAŠA ILC, 1. C 

 

 ROMANA TIVADAR  

 

V MUZEJU MI JE BILO VŠEČ, KO NAM JE GOSPOD UROŠ PRIPOVEDOVAL, KAJ SE JE NEKOČ DOGAJALO 

V MARIBORU. ALI VESTE, IZ KATERIH DVEH BESED JE SESTAVLJENO IME MARIBOR? IZ BESED MAR IN 

BOR (MAR NAM JE IN BORIMO SE). VŠEČ MI JE BILO, KO SMO SE IGRALI IGRE PRIJATELJSTVA IN KO 

SMO SI OGLEDOVALI STARE STVARI.  

 KATJA ČERTALIČ, 1. C 

MENTORICA: ROMANA TIVADAR 

 

OBISK EKO KMETIJE KOREN (1. RAZRED) 

 

ZELO JE BILO LEPO, KO SMO GLEDALI 

ZELIŠČA IN RASTLINE IN VESELIL SEM SE 

ZELO, KER SEM VEDEL, DA JE EKO 

KMETIJA NEKAJ ZELO POSEBNEGA.  PA 

VESTE ZAKAJ? ZATO, KER NA EKO KMETIJI 

VSE PRIDELAJO NARAVNO, BREZ ŠKROPIV. 

IZVEDEL SEM, DA LAHKO ODSTRANIMO 

UŠI S PIKAPOLONICAMI, NE PA DA UŠI 

ŠKROPIMO S STRUPI. PO OGLEDU SMO BILI 

ZELO LAČNI IN ŠE DOBRO, DA NAS JE 

ČAKALA MALICA: PIRIN KRUH IN DOMAČA 

MARMELADA, MMMMM …  DOMOV SMO 

PRINESLI ZELIŠČA IN UPAM, DA BODO 

LEPO RASTLA. 

 ROMANA TIVADAR  FILIP PRIMEC, 1. C 

V PONEDELJEK, 29. 5. 2017, SMO SI OGLEDALI EKO KMETIJO KOREN, KI SE NAHAJA BLIZU NAŠE ŠOLE, 

ZATO SMO TJA ODŠLI PEŠ. POSTAVILI SMO SE V KOLONO IN SI OBLEKLI RUMENE RUTICE, SAJ SMO 

HODILI OB CESTI. KO SMO PRIŠLI TJA, SMO SI OGLEDALI ZAČIMBE IN RASTLINE. NAJBOLJ MI JE BILO 

VŠEČ, KO SEM HODIL PO RASTLINJAKU, ČEPRAV JE BILO TAM ZELO VROČE. NAUČIL SEM SE, DA JE 

TREBA Z RASTLINAMI LEPO RAVNAT, JIH NE SMEMO TRGAT ALI POHODIT IN DA MORAMO SKRBETI 

ZA RASTLINE.  

GOSPE KOREN SE ZAHVALJUJEMO ZA PRIJAZNOST IN ZA DOBRO MALICO  . 

 VID JOŽE PEV, 1. C 

MENTORICA: ROMANA TIVADAR 

 

ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV ŠOLE  
V sredo, 31. 5. 2017, je potekal zaključni koncert vseh pevskih zborov naše šole. Odvijal se je v 

telovadnici s pričetkom ob 17. uri. Prireditev sta vodili Tjaša Domadenik in Ana Ambrož, učenki 8. b 

razreda.  
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                                                          Žan Lukić                                                  Žan Lukić 

Kot prvi je nastopal otroški pevski zbor (1. in 2. razred). Navdušeno so zapeli šest otroških pesmic. 

Drugi otroški pevski zbor (3., 4. in 5. razred) je nadaljeval s pesmijo iz filma Moje pesmi, moje sanje. 

Sledile so še druge pesmi, ki so jih zapeli zelo ubrano. Nazadnje se je predstavil še mladinski pevski 

zbor, ki smo ga sestavljale pevke od 6. do 9. razreda. Najbolj navdušeno je bilo občinstvo, ko smo 

zapele pesem Hallelujah in Zemlja pleše. Aplavz je trajal in trajal. Predstava je bila nabita s čustvi, 

saj so se od šolskega zbora uradno poslovile učenke 9. razredov. Zato jim je ob koncu prireditve 

gospa ravnateljica Lidija Todorović podelila priznanja za članstvo v pevskem zboru in se jim 

zahvalila z rožami.  

 

Vse pevske zbore je vodila učiteljica 

Metka Vrbančič Osterc, ki nas vse leto 

spodbuja in uri naše glasove. Na 

klavirju pa nas je spremljala učiteljica 

Romana Tivadar.  

Hvala vsem donatorjem, 

organizacijskemu odboru, staršem, 

učiteljem in vodstvu šole za pomoč in 

podporo pri našem delu.  

 Nika Novak, 7. c 

 

  Žan Lukić  

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

Klavirska spremljava: Romana Tivadar 

 

OBISK ODBOJKARSKE EKIPE IZ ZDA 

V petek, 2. 6. 2017, so našo šolo obiskali ameriški odbojkarice z univerze v Utahu. Prihajajo iz mesta 

Salt Lake city. Na srečanju smo sodelovali devetošolci, ki smo v času njihovega obiska imeli na 

urniku pouk angleščine pri gospe Karli Poslek Petrovič in pouk slovenščine pri gospe Mateji Arko. Z 

Američani smo se pogovarjali o življenju na univerzi, o športu, pa tudi o razlikah v vsakdanjem  

  
  Mateja Arko  Mateja Arko 

življenju v naši in njihovi državi. Izvedeli smo, da čeprav živimo na različnih koncih sveta, je 

življenje najstnikov (športnikov) precej podobno. Za vse, ki ste srečanje zamudili, ne skrbite, saj 
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pride še ena ekipa, imenovana Big 10, in sicer konec junija. Pogovor s športniki iz Združenih držav 

Amerike so vodili: Lara Pleteršek, Jaša Režonja Jarc in Nastja Gonza, vsi 9. a. Bilo je zelo zanimivo 

in poučno. 

 Matevž Čelik in Dennis Dean Rutar, oba 9. b 

Mentorici: Mateja Arko in Karla Poslek Petrovič 

 

ŠOLA V NARAVI: VIRC POREČ (5. razred) 

Peti razredi smo bili od 5. 6.  do 9. 6. 2017 v šoli v naravi  v Poreču. V ponedeljek smo se zgodaj 

zjutraj dobili na šolskem igrišču, kjer so nas pričakali avtobusi, s katerimi smo ob 7.00 krenili izpred 

šole proti Poreču. V Poreč smo prišli okoli 13.00. Že kar prvi dan smo se kopali in sončili. Najprej 

smo se  razdelili v sobe, kjer smo lahko preživljali prosti čas. Vsak večer, tudi v ponedeljek, smo 

odšli v mesto. V torek smo se zbudili in odšli na jutranji tek, ki je bil vsak dan. Čez dan smo se 

seveda kopali in tudi učili. Tudi risali smo na steklo in izdelali smo krasne slikice. Po kosilu in 

zajtrku smo vedno imeli prosti čas. Seveda smo veliko igrali razne igre. Z učenci Osnovne šole  

 

  
 Loresana Grabušnik  Loresana Grabušnik 

Bratov Polančičev smo igrali nogomet, tako da smo se lahko izkazali v navijanju in igranju 

nogometa. Ko smo se vrnili z večernega sprehoda v Poreč, smo si odšli umivat zobe, tako da smo  ob 

22. uri že zatisnili oči. V sredo, 7. 6. 2017, smo se z ladjo Manon odpeljali v Rovinj. Tam smo lahko 

eno uro in pol nakupovali in si ogledovali mesto. Na poti nazaj smo na ladji jedli kosilo. Bilo je 

odlično. Seveda smo se tudi ta dan kopali, ampak ta dan smo se kopali v Vrsarju, kjer smo se na poti 

nazaj ustavili. Četrtek je bil  tudi zanimiv dan. Zvečer smo imeli tekmovanje v kvizu, zmagal je 5. a 

razred in za nagrado so dobili sladkarije, poraženci pa smo dobili kulice. Dobili smo tudi ribice za 

spomin na šolo v naravi. Nato smo odšli v disko, kjer smo lahko plesali. Glasba je bila super. V petek 

pa smo se že odpravili domov, saj so nas starši že pogrešali. 

 Bil je super in sončno obarvan teden v šoli v naravi, tako da smo zares uživali. 

 Evelina Novak, 5. b 

Spremljevalci: Metka Lakota, Urška Kosi, Vlado Bambič, Milan Soršak, Nuša Pratneker, Loresana 

Grabušnik  

 

NOVINARKE  ZA NAGRADO V KINU 
V sredo,  7. junija 2017, smo se novinarke, ki objavljamo 

prispevke za šolsko glasilo Ledina, odpravile v kino v 

Planet Tuš (sedaj se imenuje Cineplexx). Naš zbiralni čas je 

bil ob 16.30, film pa se je pričel ob 17. uri. Dobili smo tudi 

pokovko, pijačo in čokoladico Barni, saj je naše druženje 

bila nagrada za uspešno prodajo Ledine. Ogledali smo si 

film Pirati s Karibov, ki je trajal do 19.30. Film smo si 

ogledale naslednje učenke: Lana Beranič, Tjaša 

Domadenik, Živa Čančer, Nika Novak, Ajša Naja 

Gerlušnik, Viva Kokalj ter naša učiteljica, gospa   
Nataša Colja.  Nataša Colja 
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Ob gledanju filma smo se zelo zabavale, saj so se v njem dogajale izredno zanimive in pustolovske 

dogodivščine piratov, manjkala ni niti ljubezenska zgodba, ob kateri so nekatera dekleta tudi potočila 

kakšno solzo. Meni je bil film zelo všeč, saj je bil v določenih prizorih zelo duhovit in mislim, da 

smo se vsi sprostili ter se nasmejali ob njem. Priporočam, da si vsi bralci Ledine in ostali Ludviki 

ogledate Pirate s Karibov. 

 Viva Kokalj, 7. c 

Mentorica: Nataša Colja 

 

ŠPORTNI DAN (od 6. do 9. razreda) 

 

V ponedeljek, 12. 6. 2017, smo imeli športni dan. 

Na šolskem dvorišču smo se zbrali ob 7.50. Fantje 

so se odpeljali do nogometnega igrišča v Limbušu z 

avtobusi, punce pa smo ostale pri šoli. Fantje so 

igrali nogomet. Punce iz 6. in 7. razreda smo igrale 

nogomet in med dvema ognjema, punce iz 8. in 9. 

razreda pa so igrale košarko in odbojko. Okoli 10. 

ure smo imele malico in nato smo nadaljevale z 

igrami. Končali smo ob 12. uri, sledilo je kosilo. Po 

športnem dnevu je na igrišču potekala predaja 

ključa, kjer so učenci 9. b razreda za osmošolce 

pripravili razne smešne naloge. Ključ so si priborili 

učenci 8. b razreda. 

 Brigita Godec Kopčič  

 Stella Arko, 6. b 

Organizatorka: Jadranka Foster 

 

MPZ LUDVIK: ZBOROVSKI BUM 2017 

13. 6. 2017 smo se pevke našega šolskega mladinskega pevskega 

zbora udeležile vseslovenskega dogodka z naslovom Zborovski bum 

2017. Dogodek je potekal že četrtič zapovrstjo. Zborovski bum je 

namenjen množičnem petju otrok iz večglasnih šolskih pevskih 

zborov ter druženju otrok z ljubeznijo do glasbe in petja. 

Na Zborovskem bumu 2017 nas je sodelovalo 5.500 otrok iz 180 

slovenskih šol. Zapeli smo ob spremljavi simfoničnega orkestra SNG 

Maribor in pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Na dogodku so 

poleg nas pevcev nastopali še operni pevci opernega ansambla SNG 

Maribor: sopranistka Andreja Zakonjšek Krt, altistka Irena Petkova, 

tenorist Martin Sušnik in baritonist Jaki Jurgec. Letošnji repertoar je 

temeljil na operni tematiki, saj smo peli odlomke iz različnih opernih 

del. Dogodek je povezoval Milan Krapež, dopolnil pa ga je nastop 

odličnega dua WildArt. Ob tej priložnost smo se za življenjsko 

ustvarjalno delo na področju mladinske zborovske glasbe zahvalili 

skladateljem: Jakobu Ježu, Lojzetu Lebiču, Tomažu Habetu in Miru 

Kokolu. Pred Ljudskim vrtom smo se vsi zbori zbrali ob 12.00, kjer 

je do 13.00 potekala registracija zborov in premik zborov na zahodno  
 

tribuno. Ko smo bili vsi razdeljeni po glasovih in pripravljeni za   Metka Vrbančič Osterc   

petje, smo začeli s vajo. Vadili smo do 14.30 in nato imeli polurni odmor. Sledila je generalka z 

orkestrom, solisti in RTV. Kmalu zatem je ob 16.30 na tribune začela prihajati publika, ki se je lahko 

posladkala z osvežilnimi jabolki. Koncert se je začel ob 17.00. Odpeli smo kar nekaj pesmi znanih 

slovenskih in tujih skladateljev: Puccinijevo Madame Butterfly,  Verdijeva Nabucco in Traviato, 

Bizetova Carmen, Mozartovo Čarobna piščal, Firštov Muzikal Veronika Deseniška in druge. Po 

vsaki pesmi smo doživeli bučen aplavz. 
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Občinstvo je ob nekaterih pesmih celo pelo z 

nami. Zaradi več kot pet tisočih glasov in 

odlične akustike je ves Ljudski vrt zvenel v 

prelepih melodijah. Petje smo zaključili z 

veselo Sepetovo skladbo Zemlja pleše. Tako 

pevci kot občinstvo smo bili zelo zadovoljni 

in polni navdušenja. To je eno izmed 

doživetij, ki se mi bodo vtisnila za vedno v 

spomin in me še bolj spodbudila k petju. 

Dogodek in naše glasove je neposredno 

prenašal tudi radio. 

 Metka Vrbančič Osterc    

Predvajanje posnetka pa bo tudi na državni praznik, 25. 6. 2017, v popoldanskih urah na SLO 1.  

 Nika Novak, 7. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 
 

MUZEJSKI ABONMA 

V sredo, 14. 6. 2017, je v muzeju Narodne osvoboditve 

potekala 3. delavnica muzejskega abonmaja, 

Vsakdanje življenje med okupacijo. 
Ob pol dveh smo odšli od pouka ter se z avtobusom 

odpeljali  do mesta. Sprehodili  smo se skozi mesto, ki 

je bilo že  živahno, poletno obarvano. Po nekaj minutah 

hoje smo  prispeli do muzeja. Odložili smo stvari in 

pričeli z ogledom razstave. Najprej smo izvedeli nekaj 

o zgodovini  muzeja. Ob poslušanju smo zelo uživali. 

Pogovarjali smo se o temačni zgodovini sodobnega 

veka, predvsem o koncentracijskih taboriščih in vdorih 

Nemcev na naše ozemlje. Hitro smo ugotovili, da je   

bila zgodovina druge svetovne zelo  kruta.     Jasna Rosi 

Pripovedovali smo si  tudi zgodbice  naših babic, dedkov, prababic … Na razstavi smo izvedeli 

veliko podatkov o Mariboru med vojno. Po ogledu razstave smo imeli praktično delo. Vsak med 

nami je dobil košček blaga in tri kamne. Naša naloga je bila, da na kamne napišemo 3 stvari, ki jih bi 

odnesli s seboj, če bi bili izgnani od doma, na primer v koncentracijsko taborišče. Težko se je bilo 

odločiti, kaj bi najraje vzeli s seboj.  Ob koncu delavnice smo kamenje zvezali v »culo«  in se  urno 

odpravili domov. Delavnice je bila zelo poučna in zabavna. 

 Zala Zupan Žitnik 7. b 

Mentorica: Jasna Rosi 
 

DAN  DEJAVNOSTI:  OGLED KINO PREDSTAV (od 6. do 8. razreda) 

 

V četrtek, 15. 6. 2017, je potekal kulturni dan za 

učence od 6. do 8. razreda. Ta dan je bil zelo 

zabaven. Ob 9.00 smo se zbrali na Trgu Leona 

Štuklja. Najprej smo se zbrali učenci po razredih 

z razredničarkami, nato smo pomalicali. Po 

malici smo se odpravili proti kinu. Vsi učenci 

smo si ogledali filmsko predstavo v kinu 

Maribox Maribor. Ogledali smo si lahko film z 

naslovom Pirati s Karibov ali pa film Mumija (7. 

in 8. razred). Po ogledu  

 Mateja Arko smo si nekateri privoščili še sladoled.  

Kulturni dan nam bo ostal v zelo lepem spominu, saj smo se zelo zabavali. 

 Stella Arko, 6. b 

Organizatorka: Nataša Colja 
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DAN  DEJAVNOSTI:  ORIENTACIJA (6. razred) 

V petek, 16. 6. 2017, smo šestošolci imeli dan dejavnosti. Tema 

vseh naših nalog je bila orientacija. Z delim smo pričeli ob 8.20 v 

matičnih učilnicah. Najprej smo se razdelili v skupine in pričeli z 

delom. Dobili smo učne liste z nalogami, povezanimi z 

orientacijo, ki jih je pripravila gospa učiteljica Gordana Šober. V 

skupini smo sodelovali  in skupaj odgovarjali na vprašanja s 

pomočjo učbenikov za geografijo. Ko smo končali z delom v 

učilnicah, smo se odpravili na Pekrsko gorco in tam nadaljevali z 

delom po navodilih učiteljice. Učiteljica nam je pokazala tudi, 

kako uporabljamo kompas. Ko smo končali z delom, smo se 

odpravili nazaj v šolo. Dan dejavnosti je bil zelo zanimiv in   

poučen.  Stella Arko, 6. b  

 Stella Arko, 6. b 

Organizatorka: Gordana Šober 

 

DAN  DEJAVNOSTI: MATEMATIČNE IN TEHNIČNE VSEBINE (7. razred) 

 

16. 6. 2017 je bil za učence sedmih razredov 

organiziran naravoslovni dan. Organiziral ga je 

g. Barovič. Naravoslovni dan se je torej 

navezoval na matematiko. Zjutraj smo v šolo 

prišli ob 8.20 in se razdelili v učilnice. Najprej je 

naš razred dobil učne liste o štirikotnikih. Naloge 

smo reševali do malice in se nato odpravili v 

računalniško učilnico. Tam nam je g. Barovič 

pokazal zelo zanimiv računalniški program. 

Risali smo razne točke, premice, daljice, 

pravokotnice, kote, krožnice, like .... To je bil 

zame najboljši del tega dneva. Po eni šolski uri 

dela s računalniki smo se odpravili nazaj v  

 Mateja Arko učilnico. Tam smo spet dobili delovne liste.  

Naloge smo reševali s kalkulatorjem. Bilo je zabavno, saj smo spoznali vse o kalkulatorjih in jih 

uporabljali. Zadnjo uro smo reševali zabavne naloge za razbistritev naših možganov. Naravoslovni 

dan se je končal ob 12.40. Res sem vesela, da na šoli organiziramo takšne dneve, saj se veliko novega 

naučimo in še zabavno je. 

 Nika Novak, 7. c 

Organizator: Nejc Barovič 

 

DAN  DEJAVNOSTI: OB POTOKU (8. razred) 

V petek, 16. junija 2017, smo imeli osmošolci organiziran še zadnji naravoslovni dan v tem šolskem 

letu. Ob 8.20 smo se zbrali v matičnih učilnicah in se razdelili v skupine. Nato je vsaka skupina 

dobila učne liste z navodili in nalogami. Po kratkih navodilih o reševanju in poteku dneva smo 

pojedli malico in se odpravili na šolsko dvorišče. Z učitelji smo najprej odšli do Vile Rustice in 

arheoloških ostankov. V prvem delu nalog smo na tablah poiskali informacije in odgovorili na 

vprašanja. Nato smo se odpravili proti gozdu pri Pekrski gorci. Tam smo po skupinah ob potoku 

merili temperaturo zraka, vode, barvo ter vonj vode. Nato smo se vrnili do Vile Rustice in še tam 

opravili vse meritve. S tem smo ugotovili, kakšna je razlika vode, bližje njenemu izviru, ter vode, 
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ki je bolj oddaljena od izvira. Nato 

smo še izmerili povprečen čas poti 

zamaška, ki jo ta opravi v 10 metrih 

v potoku. Po tej meritvi smo se 

odpravili nazaj proti šoli. Dan se mi 

je zdel zanimiv, saj smo na 

drugačen način tudi sami 

spoznavali nekaj novega o naši 

okolici. Zanimivo je bilo tudi, da 

nas je pri delu poleg učiteljic 

spremljal in vodil bivši učenec naše 

šole, sedaj študent Filozofske   

fakultete v Mariboru, Boštjan Jus.  Mateja Arko 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Organizatorka: Gordana Šober 

 

IZBIRNI PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE: ZAHVALA GOSTIŠČU PRI LIPI ZA 

SODELOVANJE 

  
 Brigita Godec Kopčič    Brigita Godec Kopčič   

Zahvaljujemo se gostišču Pri lipi za možnost vpogleda v delovanje gostišča in prijazno pogostitev.  

 učiteljica SPH Brigita Godec Kopčič 

 

OBISK NEKDANJE UČENKE PRI POUKU ANGLEŠČINE 

 

V ponedeljek, 19. 6. 2017, nas je na 

naši šoli obiskala nekdanja učenka 

Lucija Vihar. Našo šolo je 

obiskovala pred devetimi leti. 

Pridružila se nam je, da bi z nami 

delila izkušnje iz njenega 

življenjskega potovanja od osnovne 

šole do danes. Pripovedovala nam je 

o njenih spominih na našo osnovno 

šolo in o izkušnjah iz srednje šole 

(II. gimnazija Maribor). Povedala 

nam je nekaj o Veliki Britaniji,  

                                                                  Mateja Arko Škotski ter še posebej o Edinburgu, 

kjer je živela in študirala. Povedala nam je tudi, kakšni so njenih načrti za prihodnost. Izvedeli smo 

mnogo zanimivih stvari o študiju v tujini, o delu, o posebnostih šolanja na Škotskem ter o 

zanimivostih in posebnostih krajev, ki jih je obiskala.  Njene izkušnje je povezala z njenimi hobiji in 

doživetji. Predstavitev se nam je zdela zelo zanimiva in poučna, saj je z nami delila mnogo 

življenjskih izkušenj. Učna ura je bila zelo zabavna in izvedeli smo veliko stvari, ki nam bodo 

kasneje v življenju prišle prav. Pogovor z Lucijo je seveda potekal v angleščini. 
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Lucija je na Ludviku prisostvovala pri urah angleščine pri pouku učiteljic angleščine, gospe Mateje 

Arko, gospe Nataše Luković in gospe Karle Poslek Petrovič. 

 Vita Podrekar (8. b), Zala Marolt (8. c) 

Mentorice: Mateja Arko, Nataša Luković, Karla Poslek Petrovič 

 

 KNJIGA MESECA  
 

Tudi v tem mesecu smo  Ludviki pridno brali in glasovali. V skrinjico z glasovi je bilo oddanih 

skupaj 13 glasov za različne naslove prebranih knjig. Nagradili bomo bralki: Tjašo Levstik, 3. b in 

Katrino Kunčič, 7. b.  

Bralna sezona se nadaljuje v počitnice, ko bomo lahko brali knjige in vsebine čisto po lastnem 

izboru, ko se bomo zatopili v čudoviti svet črk med knjižnimi listi … 

Nekaj predlogov za počitniško branje: 

Primož Suhodolčan: Živalske novice, Doktor za osle, Kuža, zaljubljen kot pes …. 

DEJONG, Meindert: Kolo na šolski strehi; BOIE, Kirsten: Poletje v Galebji ulici; SCHAMI, Rafik: 

Pripovedovalci noči, DEKLEVA, Milan: Telo iz črk; MȌDERNDORFER, Vinko: Kit na plaži … 

MEGA kviz 

V letošnjem letu smo s  šestošolci, sedmošolci in osmošolci tudi pridno reševali spletni vseslovenski 

MEGA kviz, ki je bil letos naravoslovno obarvan. Dve reševalki  z naše šole sta se zelo potrudili, 

rešili vseh pet sklopov kviza in obiskali 5 kulturnih ustanov ter pridobili 5 žigov teh ustanov. 

Uvrščeni sta bili v zaključno žrebanje v Mestni knjižnici Ljubljana, ki je bila poleg Prirodoslovnega 

muzeja Ljubljana glavna organizatorka MEGA kviza. Reševalka z Ludvika, Zala Zupan Žitnik, 7. b, 

je bila izžrebana in bo prejela imenitno in bogato nagrado z obiskom morja … O nagradi nam bo 

Zala poročala v septembrski številki Ludvik poroča. 

Ludviki, naj se nam bere in naj bodo počitnice tudi bralno obarvane. Prav je tako. 

 knjižničarka Sonja Antolič 

 

 PREJELI SMO IN DRUGI O NAS 
 

ZAHVALA ZA SODELOVANJE V ONŠ PROJEKTU NK MARIBOR 

Pozdravljeni, 

želel bi sem vam zahvaliti za sodelovanje v programu letošnje Otroške nogometne šole 

NK Maribor. Otroci in mi smo zelo uživali v druženju, v prilogi in povezavi pa vam 

pošiljam še utrinke iz zaključka, ki smo ga imeli v soboto, 27. 5.2017, v Ljudskem vrtu. 

Veselimo se novega šolskega leta in ponovnega druženja. 

 
Zaključek ONŠ NK Maribor Video 

 
Tudi projekt ONŠ prinesel napredek in uspešen zaključek sezone 2016/17 

21 ŠOL, 800 OTROK 

Foto: Drago Wernig 

Z zaključkom sezone in s proslavo vrnitve naslova domov smo zaključili še eno prav posebno zgodbo. Zgodbo o 
projektu Otroške nogometne šole, pri katerem smo naredili pomembne korake naprej. Program, ki mu velja 
nameniti še nekaj dodatnih besed, se je letos razširil že na 21 različnih osnovnih šol v Mariboru in okolici. Število 
otrok, ki se je tekom šolskega leta udeležilo projekta, pa se je povzpelo proti številki 800. 
 
Danijel Širec, vodja ONŠ ob predstavitvi hitro napredujočega projekta: »V sklopu ONŠ naši izkušeni vaditelji 

vsakodnevno izvajajo aktivnosti po različnih šolah. Glede na generacijo imajo nekatere skupine trening enkrat, 
druge po dvakrat tedensko. Vsi otroci so med šolskim letom vabljeni na ogled članskih tekem in prav tako na 
spoznavanje stadiona, kjer imajo tudi nekaj skupnih treningov. Najpomembnejše spoznanje za nas je, da so 
otroci veseli in se pri tem zabavajo. Veliko pomeni tudi pozitiven odziv staršev, ki so nam vmes sporočali, da so s 
samo vadbo in pa tudi z našim odnosom ter napredkom svojih otrok zelo zadovoljni.« 
 
Zaključek ONŠ je bil letos umeščen v program dogajanja na zadnji tekmi. Bilo je živahno in zabavno. Za otroke, 
pa tudi starše. 
»Zaključek je bil popoln, lahko si želimo samo še več takšnih dni. Otroci so bili navdušeni. Po druženju in 

https://www.youtube.com/watch?v=NbDPfJvdNpA
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medšolskih tekmovanjih na glavnem igrišču Ljudskega vrta smo jih peljali na južno ploščad, kjer smo poskrbeli 
za malico in nadaljevali z animacijo ob različnih spretnostnih igrah. Z obiskom so jih presenetili tudi igralci, ki so 
dodatno popestrili dan s fotografijami ter avtogrami. Po ogledu tekme so otroci skupaj s starši prisostvovali še 

podelitvi pokala in dogodek, ki je na naše najmlajše naredil velik vti, je postal dan, ki ga ne bodo nikoli pozabili.« 
 
Aktivnosti po krožkih se bodo še nadaljevale do konca pouka, medtem pa so že pripravljene smernice dela za 
prihodnje šolsko leto. 
»Vsakega, ki se odloči za nas, za šport in rekreacijo, še posebej za nogomet, smo zelo veseli. Zanimanje je 
precejšnje in nadgradnje projekta ONŠ se bomo lotili postopoma. Želimo ga razširiti še na nekaj okoliških šol in 
vključiti čim več otrok iz 1., 2., ter 3. razredov. Predvsem pa želimo, da je otrokom naš klub blizu in da tako tudi 
ostane,« je poudaril Danijel Širec. 
--  

Lep pozdrav, 

  

Danijel Širec 

Vodja ONŠ NK Maribor 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Spoštovana gospa učiteljica Nataša Colja! 

Študenti 1. letnika magistrskega študija Medijskih komunikacij s Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko v Mariboru se Vam in učencem zahvaljujemo za topel sprejem v vašem 

razredu. S svojim sodelovanjem ste nam pomagali pri projektu: Peer to Peer: Facebook Digital 

Challenge. 

Zavedamo se, da je vsak od nas lahko naslednji v vrsti žrtev sovražnega govora, zato je bil naš cilj, 

da Vaše učence spoznamo s terminom sovražni govor in da ne bodo še eni v množici tistih, ki širijo 

sovražni govor. 

 

 
 

 

Ajda je bila povabljena na zaključno prireditev 

natečaja prostovoljec leta 2016, kamor jo je 

povabil predsednik Republike Slovenije Borut 

Pahor. 

O dogodku bo poročala jeseni.  

 

Večer, ponedeljek, 19. 6. 2017  
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Z učenci smo se želeli pogovoriti o njihovem razumevanju sovražnega govora. Njihovo mnenje smo 

nato uporabili pri oblikovanju nadaljnjih korakov v kampanji.  

O sovražnem govoru bomo spregovorili tudi 1.6.2017 na dogodku HateX.  Dogodek bo potekal ob 

11. uri v Miklošičevi dvorani na Univerzi v Mariboru, Slomškov trg 15.  Na dogodku boste lahko 

slišali dve predavanji Tanje Kocman iz Hit Radia Center in Petre Lesjak Tušek, ki je predsednica 

Društva novinarjev Slovenije. O sovražnem govoru pa bo potekala tudi okrogla miza. 

Vljudno vabljeni! 

Na spodnji povezavi pa si lahko ogledate kratek video, ki smo ga posneli na Vaši šoli. 

https://www.youtube.com/watch?v=uRNp15PSUOc  

Želimo Vam obilo uspehov in Vas lepo pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem, 

Študenti 1. letnika magistrskega študija  

Medijskih komunikacij 
 

 

 DELO V JUNIJU IN MED POČITNICAMI  
 

J U N I J  J U L I J / A V G U S T  

DAN DEJAVNOST  

2. ROK ZA POPRAVNE/PREDMETNE /RAZREDNE  IZPITE 

28. 8. 2017 

 

1. SEPTEMBER 2017 ZAČETEK POUKA 

 

 

original 1/1     kolaž tisk    roža      Neli Višič, 9 let 

1. 1. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. NPZ 9. r: 
uveljavljanje pravice do vpogleda; posredovanje podatkov o 

poizvedbah. 

5. Skupnost učencev. Šola v naravi: 5. razred VIRC Poreč 
10.  6. 2015. Plavalni tečaj 1. razred → 16. 6. 

6. NPZ 6. r: naloge in dosežki; seznanitev učencev, pravica do 

vpogleda. 

7. NPZ 6. r: uveljavljanje pravice do vpogleda; posredovanje 
podatkov o poizvedbah. 

9. Valeta. 

12. Ocenjevalna konferenca – 9. razred: 700.   

14. Zaključna ekskurzija 9. r. 3. RS – 3. razred. 

15. Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval: 9. r. 

NPZ 9. r: razdelitev obvestil o dosežkih. Zaključna 

ekskurzija: 1.–4.   

16.  Izpiti: predmetni, razredni in popravni za učence 9. razreda 

1. rok → 29. 6. NPZ 6. r: RIC posreduje šolam  spremembe 

dosežkov po poizvedbah.   

19. Ocenjevalna konferenca (1.– 5.).   

20. Ocenjevalna konferenca (6.–8.).  

21. Zaključna ekskurzija: 6.–8.   

22. Svet staršev: 1800 

23. Zaključek pouka:1.–8. razred in razdelitev spričeval. 

25. Dan državnosti. 

26. Šolske počitnice (za učence) → 31. 8.  Izpiti: predmetni, 

razredni in popravni za učence 1. - 8. razreda 1. rok → 7. 7. 

  

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

športni 

 

Uredništvo Ludvik poroča  

Glavni urednik: Matevž Čelik, 9. b  

Uredniški odbor: Špela Fras, Nastja Gonza, Teja Makuc, Tisa-Lija Šober, Tim Šujica (vsi 9. a); Lara 

Jugovič, Žan Lukič, Lea Pivec, Maja Štrakl, Taja Štros (vsi 9. b); Nina K. Lukaček (8. a); Ana 

Ambrož, Tjaša Domadenik, Vita Podrekar (vse 8. b); Katja Breznik, Zala Marolt (obe 8. c); Maj 

Tomašič (7. b); Nika Novak (7. c).  

Mentorica: Mateja Arko 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uRNp15PSUOc
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 DEVETOŠOLCI Z RAZREDNIČARKAMI  
  

 
9. a z razredničarko Marijo Bauman 

 

 

 
9. b za razredničarko Natašo Luković 

 
 


