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Številka 5/6, leto XVIII, januar, februar 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE 

STRELJANJE: ODLIČNI DOSEŽKI NA OBČINSKI, PODROĆNI IN REGIJSKI RAVNI 

KOŠARKA: UVRSTITEV NA POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

    

Moja čarobna paličica 

Gotovo vsak si kdaj želi,  

da ko se zbudi, 

ima pripravljene stvari; 

v službo ali šolo odhiti, 

 tam brez težav vse naredi. 

A vprašanje, ki sledi: 

čarovnija ne obstaja, se vam ne zdi? 

Jaz bi vesela bila, 

če kdaj se zgodi, 

da čarovnik na metli k meni prileti, 

mi čarobno palico podari 

in me čarati nauči. 

Lahko pa vsaj mi podari želje tri … 

Mogoče je pa bolje, da svet tako stoji. 

 Kaj ne bi bil grozen svet? 

Težko bilo bi v njem živet, 

če vsak bi smel si karkoli zaželet.                                            
 Lucija Krajnc, 6. b   Alja Arko, 7. a  Taja Poštrak, 2. a 

 

Pozdravljeni! 

Prišlo je novo leto 2017 in z njim novi izzivi in znanja. Z 

novim letom je prišla tudi nova številka Ludvik poroča. 

Tudi letos smo za vas združili januarsko in februarsko 

izdajo.  

Ob koncu leta smo Ludviki imeli v Planetu Tuš vsakoletno 

zabavo, s katere smo šli veseli počitnicam naproti. Upam, 

da ste jih vsi preživeli veselo in v družbi ljudi, ki jih imate 

radi.  

V minulih dneh se je končalo drugo konferenčno obdobje, 

zato ni bilo takšnega pritiska zaradi spraševanj in testov. 

Kljub temu pa smo zelo garali za vsakoletni Prešernov 

natečaj in se potrudili po svojih najboljših močeh. Letos 

smo ustvarjali na temo Moj sanjski prst domišljije. 

Dobitniki nagrad in priznanj so bili razglašeni na šolskih 

proslavah 7. februarja, dan pred slovenskim   

kulturnim praznikom. V tem času se je odvilo kar nekaj   Mateja Arko 

športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanj, na katerih smo se Ludviki odlično odrezali. Vsak teden 

nas  razveseljujejo odlični slovenski športniki, na katere smo zelo ponosni. Odlični pa smo tudi 

Ludviki športniki! 

S februarjem je za nas devetošolce prišel mesec informativnih dni na srednjih šolah in pomembnih 

odločitev o naši prihodnosti. Upam, da se boste vsi vpisali na želeno srednjo šolo in se v tem našem 

zadnjem letu na Ludviku potrudili, kar se le da.  Naj bo vaše novo leto začetek uspešnega, veselega, 

zdravega in polnega ljubezni leta.  

 Teja Makuc, 9. a, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Koncert pevskih zborov v radvanjski cerkvi  

                                                                 Žan Lukič, 9. b 

Zabava v Planetu Tuš                    Žan Lukič, 9. b 

                                                                                                                     

                                                                                                  

 

  
Proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku                                                                 Žan Lukič, 9. b    

 

 

  
 Gaja Tisaj, Ajda Kopčič, Alja Sedonja, Eva 

Bezlaj, vse 7. b 

                                                 

 Maša Pohar, Lana Beranič, Nika Novak, Viva 

Kokalj, Živa Čančer, vse 7. c 

 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

ZGODOVINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

V četrtek, 1. decembra 2016, je za učence osmih in devetih razredov potekalo šolsko tekmovanje iz 

znanja zgodovine. Tema letošnjega tekmovanja je bila 100 let prve svetovne vojne in soškega bojišča 

ter Slovenci in prva svetovna vojna. Na tekmovanje smo se pridno pripravljali s predpisano literaturo 

pod vodstvom učiteljice zgodovine, gospe Jasne Rosi. Dan tekmovanja je prišel zelo hitro, vendar 
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smo bili nanj vsi dobro pripravljeni. Na dan tekmovanja smo imeli tudi športni dan, zato smo bili vsi 

že malo utrujeni. Kljub temu smo zbrali vse moči in se na tekmovanju zelo potrudili. Sodelovalo je 

kar 18 učencev iz osmih in devetih razredov. Šest učencev je prejelo bronasto priznanje, štirje 

najboljši pa smo se uvrstili naprej, na regijsko tekmovanje. Učenci, ki so se uvrstili na tekmovanje, 

smo: Eva Borin Cerjan (8. a), Matevž Čelik (9. b) ter Tisa-Lija Šober in jaz, Teja Makuc (obe 9. a). 

Regijsko tekmovanje je  potekalo 2. februarja 2017 na Osnovni šoli Rudolfa Maistra v Šentilju. Sedaj 

že nestrpno pričakujemo uradne rezultate. 

Napisala: Teja Makuc, 9. a 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

SLOVENŠČINA:  ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (od 4. do 9. 

razreda) 

 

V petek, 9. decembra 2016, je potekalo 

šolsko tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje za učence od četrtega do 

devetega razreda. Mlajši učenci bodo na 

vrsti v mesecu aprilu. Letos smo brali 

dramska besedila. Na Osnovni šoli 

Ludvika Pliberška Maribor je tekmovalo 

kar 62 učencev. Bronasto priznanje je 

prejelo 32 učencev; 13 učencev 8. in 9. 

razreda pa se je uvrstilo na območno 

tekmovanje, ki je potekalo na Drugi 

gimnaziji Maribor, 25. januarja 2017, ob  

 Mateja Arko 14. uri. 

 

Prejemniki  bronastih priznanj in njihovi mentorji  so navedeni v tabelah. Čestitamo! 

4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 

Ela Lorber, 4. a Evelina Novak, 5. b Aleksej Matevž Fišer, 6. a Viva Kokalj, 7. c 

Gal Boltauzer, 4. b Lina Lužnic, 5. a Tjaša Mlaker, 6. a Maša Pohar, 7. c 

Filip Bedjanič. 4. c Vlado Hojski, 5. a Neja Zupan, 6. b Nika Novak, 7. c 

Vito Šumak, 4. a Lanatija Ledinek, 5. a  Katrina Kunčič, 7. b 

Til Turk, 4. c Tija Rutar, 5. a  Gaja Tisaj, 7. b 

Mentorica: 

Antonija Krajnčič 

Mentorica: 

Urška Kosi 

Mentorica: 

Marija Bauman 

Mentorica: 

Marija Bauman 

 

9. razred 8. razred  

Taja Štros, 9. b (regijsko tekmovanje) Nina Kujundžić Lukaček, 8. a (regijsko 

tekmovanje) 

Nastja Gonza, 9. a (regijsko tekmovanje)  Katja Breznik, 8. c (regijsko tekmovanje) 

Teja Makuc, 9. a (regijsko tekmovanje)  Tjaša Lah, 8. a (regijsko tekmovanje) 

Tisa-Lija Šober, 9. a (regijsko tekmovanje) Nika Makuc, 8. a (regijsko tekmovanje) 

Tim Šujica, 9. a (regijsko tekmovanje) Eva Zavec, 8. a (regijsko tekmovanje) 

Ana Vranešević, 9. a (regijsko tekmovanje)  

Lan Martin Kompan, 9. b (regijsko tekmovanje)  

Špela Fras, 9. a (regijsko tekmovanje)  

Lara Pleteršek, 9. a (regijsko tekmovanje)  

Mentorica: Nataša Colja Mentorica: Nataša Colja 

 

 koordinatorki tekmovanja: Nataša Colja in  Nataša Kosi 

Predsednica šolske tekmovalne komisije: Nataša Colja 
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STRELJANJE Z ZRAČNIM OROŽJEM: OBČINSKO, PODROČNO IN REGIJSKO 

TEKMOVANJE 

V torek, 10. 1. 2017, smo člani strelskega krožka imeli tekmovanje v streljanju z zračno puško. Iz 

šole smo odšli naravnost v strelišče Strelskega društva ELEKTRO Maribor na Veselovi ul. 6.  

Kategorija »starejši učenci« Kategoriji »mlajši učenci« 

IME IN PRIIMEK SKUPNO ŠT. TOČK IME IN PRIIMEK SKUPNO ŠT. TOČK 

Jaša Režonja Jarc 141 Aleksej Matevž Fišer 138 

Anej Lah 117 Anej Karanovič 130 

Matevž Čelik 110 Gal Mikluž Senekovič 129 

Jan Namestnik 104 Luka Poredoš 126 

Ali Soufi 99 Jurij Seljak DNS 

Janin Vezonik 94 Tjaša Mlaker 150 

Martin Podrekar 89 Meta Pohar DNS 

Ajda Augustinovič 124   

Nika Ajlec Kosič 115   

Tjaša Domadenik 93   

Lara Štrman 71   

Skupaj smo bili prvi na občinski ravni in drugi na področni ravni.  
Čestitke vsem tekmovalcem in upam, da nas boste z svojimi dosežki še naprej navduševali! 

 Matevž Čelik, 9. b 

Mentor: Milan Soršak 

 

KEMIJA: TEKMOVANJE ZA BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE (8. in 9. razred)  

V ponedeljek, 16. januarja 2017, je potekalo tekmovanje iz znanja kemije za bronasto Preglovo 

priznanje za osme in devete razrede. Iz osmih razredov se je tekmovanja udeležilo sedem učencev, iz 

devetih pa pet. Vsi smo pisali 45 minut. Tekmovanje je bilo zahtevno, a meni je bilo všeč.  

Iz osmih razredov so se na tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje uvrstili trije učenci, in 

sicer Ali Soufi (8. a), Ana Ambrož (8. b) in Katja Breznik (8. c). Za učence devetih razredov sicer 

uradnih rezultatov še ni, ampak glede na točke in dobitnike bronastih priznanj se bova na tekmovanje 

za srebrno in zlato Preglovo priznanje uvrstili Ana Vranešević in jaz, Nastja Gonza (obe 9. a). 

Čestitke vsem tekmovalcem in tekmovalkam! 

 Nastja Gonza, 9. a 

Mentorica: Ribana Višnar 

 

KOŠARKA: ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA (starejši dečki) 

17. 1. 2017 je na Osnovni šoli Majšperk potekalo četrtfinale državnega prvenstva v košarki (dečki, 8. 

in 9. razred). Člani naše odlične šolske ekipe so bili: Rene Zadravec (7. razred); Samo Baltič, Jakob 

Gajšek (oba 8. razred); Luka Žigon, Luka Polanič, Rok Štuhec, Nal Dolenc, Filip Koren, Liam 

Dvoršak, Tim Šujica in Nejc Vincekovič (vsi 9. razred). Prvo tekmo je naša šolska ekipa igrala proti 

favorizirani ekipi OŠ Murska Sobota 1, a je tekmo z dobro igro in vodstvom trenerjev Vlada 

Bambiča in Rajka Kršiča po napeti končnici zmagala z rezultatom 31 : 25. Strelci smo bili: Šujica 13, 

Dvoršak 6, Gajšek 4, Žigon 3, Zadravec in Koren 2, Štuhec 1.  

Drugo tekmo smo igrali proti ekipi OŠ Majšperk in tekmo dobili brez težav, z rezultatom 47 : 28. 

Najboljši strelci naše ekipe smo bili: Šujica 19, Dolenc 9, Dvoršak 8, Žigon 4, Gajšek 3, Koren in 

Zadravec 2. Z tema zmagama smo se uvrstili naprej na polfinale državnega prvenstva, ki je potekalo 

14. 2. 2017 v Poljčanah. Tega velikega uspeha smo bili zelo veseli. 
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 Darko Kafel 

 Tim Šujica, 9. a  

Trener: Rajko Kršič 

Mentor: Vlado Bambič 

 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

UMETNIŠKA DELA PONOVNO POPESTRILA NAŠE RAZSTAVIŠČE 

 

V četrtek, 19. januarja 2017,  je bila v razstavišču 

otvoritev razstave umetniških slikarskih del naše 

upokojene učiteljice, gospe Zdenke Hren. Gospa 

Hren je ljubiteljska slikarka, ki se je s slikanjem 

začela ukvarjati, ko se je upokojila. Njena 

mentorica je gospa Majda Grajfoner, ki je 

razstavo tudi odprla. Za kulturni program so s 

petjem, igranjem in plesom poskrbele: Eneja 

Jamnik, Klara Vezjak, Maja Babič in mažoretke. 

Program je povezovala Meta Pohar. Čeprav je bil 

hladen večer,  je naše razstavišče privabilo goste, 

ki so ob umetniških stvaritvah gospe Zdenke 

 Metka Lakota                         Zdenka Hren Hren zelo uživali. Tudi mi, Ludviki, smo zelo  

veseli, da je naše razstavišče zažarelo v toplih slikarskih barvah. Naši učiteljici želimo še veliko 

ustvarjalnega duha in se ji zahvaljujemo, da se je predstavila na Ludviku, kjer je nekoč predajala 

svoje znanje našim učencem. 

 mentorica in koordinatorka razstav: Metka Lakota 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
  

BOŽIČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV V CERKVI V RADVANJU 

Pevci pevskih zborov Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor vsako leto pod vodstvom 

zborovodkinje Metke Vrbančič Osterc nastopamo na božičnem koncertu. Tako smo tudi v tem 

šolskem letu izvedli koncert, ki je bil 21. 12. 2016. Potekal je v cerkvi Sv. Frančiška, ki je prireditvi s 

svojim akustičnim prostorom dala posebno vzdušje. 
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 Žan Lukič, 9. b      Žan Lukič, 9. b     
 

 

Vsi trije zbori naše šole smo zapeli pesmi, ki 

smo se jih naučili. Veliko pesmi je bilo novih, 

nekaj pa jih je bilo tradicionalnih (ki jih zbori 

pojemo že več let). Ob Sveti noči so zapeli tudi 

poslušalci. Prireditev sta vodili Ana Ambrož in 

Tjaša Domadenik (obe 8. b). Na klarinet je 

zaigrala Nika Zadravec, 9. b. Na klavirju je 

pevce spremljala učiteljica Romana Tivadar. 

Kot ponavadi  je bila tudi tokrat cerkev nabito 

polna, saj se je v cerkvi zbralo veliko število  

 Sara Jane Petrič poslušalcev, ki so z glasnim aplavzom potrdili 

navdušenje nad našim petjem. Po koncu naših nastopov smo se zahvalili z darili vsem, ki so zaslužni 

za pripravo našega koncerta. Nagovorila nas je tudi ravnateljica Lidija Todorović. Tudi pevci smo 

bili z nastopom zadovoljni.  

Menim, da je vsakoletni božični koncert priložnost, da počastimo božič kot družinski praznik s 

prelepo glasbo. Zato upam, da se bomo tudi v prihodnje družili ob koncu leta. 

 Nika Novak, 7. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

Organizatorka: Jasmina Borlinić 

Klavirska spremljava: Romana Tivadar 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK MLEČNE KRALJICE (5. razred) 

11. 1. 2017 smo imeli peti razredi naravoslovni dan na temo 

hrana. Obiskala nas je o mlečna kraljica za leto 2016  Urška 

Pevec. V našo šolo je prišla iz mlekarne Celeia pri Arji vasi. 

Najprej smo učenci a in b razreda izmenjaje izdelovali 

prehrambne piramide. Medtem je drugi razred prisluhnil mlečni 

kraljici, ki je predstavila proizvodnjo različnih mlečnih izdelkov. 

Mlečna kraljica je bila oblečena v dolgo belo-zeleno obleko, na 

glavi pa je imela krono. Izvedeli smo veliko novega, pokazala 

nam je tudi filmček o mlekarni Celeia. Če te mlekarne ne poznate 

pod tem imenom, zagotovo poznate izdelke  Zelene doline. Na 

njihovih izdelkih lahko opazite  nalepko Višja kakovost ali pa brez 

GSO, kar pomeni brez gensko spremenjenih organizmov. Seveda 

pa ni šlo brez degustacije  njihovih odličnih sirov. Bilo je odlično!  

Ne pozabite poskusiti njihovih sirov, ne bo vam žal.  

  Urška Kosi 

 Evelina Novak, 5. b 

Razredničarka: Urška Kosi 
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V 1. RAZREDU DELAMO NAMAZE 
UČENCI 1. RAZREDA SMO V TOREK, 24. 1. 2017, LAHKO SAMI PRIPRAVILI NAMAZE. SAMI SMO SE 

ODLOČILI, KAJ BOMO DALI V NJIH.  NAJPREJ SMO VZELI SKUTO IN KISLO SMETANO, NATO SMO IMELI 

NA IZBIRO BANANE, MED, JABOLKA, INGVER, CIMET IN OREHE. Z GALOM G. SVA IZBRALA SLADKI 

NAMAZ IZ BANANE, JABOLKA, MEDU IN OREHOV. NAMAZALA SVA GA NA KRUH IN PONUDILA ŠE 

DRUGIM. NAMAZ SO VSI POHVALILI.  

 SAŠA MILOSAVLJEVIĆ CIZAR, 1. C 

 

 

NAMAZ SEM DELALA S TINKARO. SESTAVLJEN JE BIL IZ SKUTE IN 

KISLE SMETANE, KI SVA JIMA DODALI ŠE INGVER, JABOLKA IN MED. 

ZELO SVA SE POTRUDILI, ZATO JE BIL NAMAZ ZELOOOOO DOBER. 

OBE UČITELJICI STA GA POSKUSILI IN GA SKORAJ CELEGA POJEDLI. 

 MAŠA ILC, 1. C 

 

PRESENEČEN SEM BIL, DA SO BILI NAMAZI TAKO DOBRI. VSI OTROCI 

SO HOTELI POSKUSITI NAMAZ, KI SVA GA NAREDILA S SAŠOM. TUDI 

DOMA BOM RECEPT POVEDAL MAMI IN JI NAMAZ NAREDIL ZA 

ZAJTRK. UPAM, DA JI BO ZELO FIN. 

 GAL GOSAR, 1. C 

 

NAJBOLJ MI JE BIL VŠEČ NAMAZ, KI STA GA NAREDILA TINKARA IN 

MAŠA I., KER STA VANJ DALI NAJBOLJŠE SESTAVINE. UČITELJICA 

ROMANA JE NAREDILA NAMAZ IZ KISLE SMETANE, DODALA JE 

NARIBAN INGVER, KI SEM GA POSKUSIL PRVIČ. BIL JE MALO PEKOČ, 

VENDAR ZELO DOBER. DOMA BI RAD POSKUSIL NAREDITI PODOBEN 

NAMAZ, DA GA PRIPRAVIM ATIJU, SESTRI IN MAMI ZA SOBOTNI 

ZAJTRK.  

 AMADEJ PILIH GRAH, 1. C  

 Romana Tivadar  

Razredničarka: Romana Tivadar  

 

URA EKSPERIMENTOV (3. razred) 
Sošolčeva mama, gospa Anita Mustač, je po poklicu profesorica kemije in poučuje dijake na II. 

gimnaziji. Za nas, tretješolce, je že drugo leto zapored pripravila uro eksperimetov. 

Delali smo različne poizkuse: 

bruhajoči vulkan, šumeča voda, 

jaz z modrimi lasmi, nevidna 

pisava, mavrična pena ter balzam 

za ustnice. Meni je bil najbolj 

všeč poizkus balzam za ustnice, 

čeprav ga nisem naredila sama. 

Punce smo dobile balzam roza 

barve, fantje pa balzam modre 

barve. Vsi smo tudi dobili 

nalepko, na kateri je bilo naše 

ime. Bilo je zelo zabavno, poučno 

in tudi smešno.  

  Milanka Munda 

 Mia Čerič, 3. c 

Mentorica in razredničarka: Milanka Munda 

 

Med poukom smo raziskovali in izvedli veliko zanimivih poizkusov. Z nami je bila profesorica 

kemije, gospa Anita Mustač, ki nas je usmerjala pri zanimivem delu. Uspešno smo izvedli naslednje 

poizkuse: bruhajoči vulkan, šumeča voda, modri lasje, mavrična pena in balzam za ustnice. Meni je 

bilo najbolj všeč, kako smo naredili balzam za ustnice. Izdelali smo ga tako, da smo več sestavin 

pomešali med sabo. Tako smo dobili balzam, ki smo ga nato dali v manjše posodice. Sedaj si vsako 
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jutro, preden grem v šolo, namažem ustnice s tem balzamom. Šolski uri sta mi bili zelo všeč in upam, 

da bomo še večkrat v šoli delali tako zanimive poizkuse.  

 Pino Rumpf, 3. b 

Mentorica in razredničarka: Jasmina Borlinić 

 

ŠOLSKA PROSLAVA  OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (od 5. do 9. 

razreda) 

  
 Žan Lukič, 9. b  Žan Lukič, 9. b 

Tako kot vsako leto je tudi letos naša  šola pripravila  šolsko proslavo ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti. Organizatorka proslave je bila najina razredničarka, Nataša Colja. To leto sva proslavo 

vodila  učenca šestega a razreda, Val Bračko in Filip Gajšek.  Proslava je potekala 22. decembra 

2016 v naši šolski telovadnici. Zbrali so se učenci od petega do devetega razreda. 

Za pričetek proslave nam je šolski pevski zbor zapel slovensko himno Zdravljico. Po himni sva 

voditelja spregovorila nekaj besed o državnem prazniku.  Kasneje so učenci  šestega a razreda 

govorili izbrane misli o naši lepi domovini.  Nika Zadravec (9. b) nam je zaigrala  na klarinet pesem 

Lojzeta Slaka V dolini tihi. Za popestritev proslave so nam folkloristi razredne stopnje pod vodstvom  

učiteljice Milanke Munda zaplesali nekaj ljudskih plesov. Zaradi bližajočih se počitnic so nam 

učenke zaplesale še božično pravljico. Tudi narodno-zabavne glasbe ni manjkalo, saj je Maja  Babič 

(9. a) zaigrala na harmoniko, pesem Na Golici. Zaplesale so tudi mažoretke pod vodstvom učiteljice 

Janje Karanovič. Spregovorila  je tudi naša ravnateljica, gospa Lidija Todorovič. Po njenem govoru 

se je predstavil šolski bend in nam zaigral dve pesmi. Uživali smo … 

Proslavo sva voditelja uspešno zaključila in učenci so odšli v svoje matične učilnice, kjer so 

nadaljevali s poukom. Proslava nama je ostala v lepem spominu, saj sva dobila veliko pohval za 

vodenje in govor. 

 Val Bračko in Filip Gajšek,  oba 6. a  

Mentorica in organizatorka: Nataša Colja 

 

  
 Žan Lukič, 9. b   Žan Lukič, 9. b 
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PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (od 1. do 4. razreda) 

V proslavo so nas popeljali trije pravljični junaki: Kekec, Sneguljčica s svojimi palčki in Pika 

Nogavička s Fickom. Bilo je veliko nastopajočih. Veliko plesa, petja, zabave in smeha. Spomnili pa 

smo se tudi na našo pravljično deželo Slovenijo ob njenem prazniku. Najbolj smo se razveselili daril, 

ki nam jih je spekla  Pika Nogavička skupaj z našo gospo ravnateljico. Čestitamo vsem nastopajočim 

za trud. Uživali smo. 

 Pia Palčnik in Rok Vlaisavljević, 3. a 

Razredničarka in organizatorka proslave: Janja Karanovič 

 

BOŽIČNI NASTOP NA RADVANJSKEM TRGU 

Mesec december je moj najljubši mesec v 

letu. V njem se dogaja prava otroška 

čarovnija. V decembru nas obišče 

Miklavž, Božiček in na koncu še dedek 

Mraz. Prinesejo nam lepa darilca in dobro 

voljo. Mesto se lepo okrasi in dogajajo se 

razne prireditve. Tudi naš razred je bil 

povabljen nastopati na Radvanjski trg  pod 

Pohorjem. Z učiteljico smo pripravili dve 

točki. Prvo smo zaplesali ples Šotiš, potem 

smo zapeli še pesem Hišca ob cest stoji.  

Vzdušje je bilo zelo lepo, pravo zimsko.  Milanka Munda 

Prišli so starši, babice in tete, da nam zaploskajo. Po nastopu smo si privoščili topel čaj in sladice, ki 

so jih pripravili domačini. Bila sem zelo ponosna, da sem sodelovala na božični prireditvi.                                  

 Tara Murshed, 3. c 

Mentorica in razredničarka: Milanka Munda 

 

DAN DEJAVNOSTI: PRAZNOVANJE V PLANETU TUŠ (od 6. do 9. razreda) 

 

V petek, 23. 12. 2016, smo imeli dan 

dejavnosti v Planetu Tuš. Vsi učenci od 6. do 

9. razreda smo se zjutraj zbrali pred Planetom 

Tuš in najprej pomalicali. Po malici se je 

začela zabava oziroma disco, pred tem pa še 

kulturni program, ki smo ga pripravili 

devetošolci.  Program sta vodili Teja Makuc in 

Tisa-Lija Šober (obe 9. a). Pred nastopi nam je 

gospa ravnateljica Lidija Todorović  namenila 

nekaj prijaznih besed. Nastopalo je veliko 

pevk, in sicer Nina Štrakl, Živa Čančer,  Sara 

Špolar in Nika Novak (7. c), Tjaša Domadenik 

(8. b), Ninet Klapš (8. c) in Eneja Jamnik (9.  

 Žan Lukič, 9. b b), ki jo je spremljala šolska glasbena skupina, 

ki so jo sestavljali Žan Galič, Janin Vezonik (oba 9. a), Matevž Cigrovski, Luka Frim in Nika 

Zadravec (9. b).  Nastopala sta še dva šolska benda pod mentorstvom učiteljice Metke Vrbančič 

Osterc. Bend devetošolcev sestavljata  Žan Galič in Janin Vezonik, bend osmošolcev pa sestavljata 

Jan Namestnik in Mel Filipič. Seveda pa ni manjkalo plesa; plesala je učenka 7. a razreda Klea Golob 

Nemeš in še Anja Markuš iz 8. a. Na violino pa je zaigrala učenka Hana Krampl iz 7. a razreda. 

Čestitke še enkrat vsem nastopajočim, bili ste odlični! Po končanem kulturnem delu je 9. b podelil tri 

točke osmim razredom v izzivih za pridobitev ključa. Dennis Dean Rutar in Eva Majcen,  

predstavnika 9. b razreda in voditelja tega dela prireditve, sta omenila, da to še ni zadnji izziv za 

osmošolce, ki ga bodo deležni pred predajo ključa, saj jih načrtujejo še več.  Osmošolci so morali 

pripraviti nastop (ples, petje, igranje …), s katerim so se predstavili kot razred.  Po mnenju 9. b so se 

najboljše odrezali učenci 8. c, ki so se predstavili s plesom in petjem deklet razreda. Za odlično 

glasbo je poskrbel DJ iz Planeta Tuš. Zbiral je tudi glasbene želje, tako da je bila zabava še toliko 
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bolj prijetna. Prepričana sem, da smo se na zabavi imeli vsi izredno lepo, predvsem pa smo se 

počutili brez skrbi, saj smo vedeli, da z naslednjim dnem sledijo težko pričakovane božično 

novoletne počitnice. 

 Špela Fras, 9. a 

Organizatorki: Vera Kožuh, Mateja Arko 

 

SREDNJEŠOLCI OSNOVNOŠOLCEM: OBISK BLAŽA REŽONJE, DIJAKA DRUGE 

GIMNAZIJE MARIBOR 

 

V ponedeljek, 9. januarja 2017, nas je v okviru 

razredne ure obiskal bivši Ludvik, sedaj dijak prvega 

letnika II. gimnazije Maribor, Blaž Režonja. Blaž je 

uspešen dijak, bivši predsednik skupnosti učencev 

naše šole in aktiven na različnih področjih.   

Devetošolci smo Blažu zastavili razna vprašanja o 

vpisu, o učenju, o času, ki ga nameni učenju, o 

prostem času in nasploh o srednji šoli. Povedal je, da 

je strah pred srednjo šolo in novimi sošolci 

nepotreben. Hitro se navadiš in se prepustiš toku. 

Povedal je tudi, kako se spoprijeti s količino učenja 

in kaj je dobro vedeti o načrtovanju lastnega učenja. 

Dal nam je kar nekaj zelo koristnih nasvetov in nam 

vlil pogum za naprej. Te nasvete bomo skrbno cenili 

in jih upoštevali na naši poti. Zahvaljujemo se Blažu, 

da si je vzel čas in z nami delil svoje izkušnje.  

                                                         Maja Mernik  

 Teja Makuc, 9. a     

Mentorica: Maja Mernik 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
JAZ SEM FILIP, NA ŠPORTNEM DNEVU JE BILO ZELO DOBRO. S SEBOJ SEM IMEL SANKE, KI SO BILE TAKO 

VELIKE, DA SEM REKEL, DA SO KRALJEVSKE, SAJ SMO SE NA NJIH LAHKO VARNO PELJALI CELO TRIJE. 

KO NAS JE ZEBLO, SO NAM PRIJAZNE KUHARICE PRIPRAVILE VELIKI LONEC ČAJA, KI SMO GA PILI IN 

HKRATI TUDI POGRELI ROKE. TAKO SMO SE LAHKO ŠLI NAPREJ IGRAT. IGRAL SEM SE S SVOJIM 

PRIJATELJEM BOROM. MALO SEM SE POŠALIL, SAJ KO JE PELJAL SANI, SEM SE ZADAJ PRIJEL IN TAKO 

ME JE MALO VLEKEL ZA SEBOJ. KER JE ZATO BIL MALO HUD, SVA SE DOGOVORILA, DA SE TAKO VEČ 

NE BOVA IGRALA. ZATO SVA SE POTEM IZMENJEVALA V VLEKI SANI. KO SMO ŠLI V RAZRED, SEM BIL 

ZELO LAČEN. 

 FILIP ML. PRIMEC, 1. C 

 

 

V TOREK, 17. JANUARJA 2017, SMO PRVOŠOLCI 

IMELI PRAV POSEBEN ŠPORTNI DAN. 

POSEBEN JE BIL ZATO, KER SMO S SEBOJ 

LAHKO PRINESLI SANI, LOPATKE IN PLEŽUHE. 

OBLEČENI SMO BILI V KOMBINEZONE, PRED 

MRAZOM SMO SE ZAŠČITILI S ŠALI, 

ROKAVICAMI IN KAPAMI. POTEM SMO SE 

LAHKO TUDI SANKALI NA ŠOLSKEM 

HRIBČKU.   

 MACA BOBNAR, 1. C 

                                                                   Romana Tivadar   
 

IMELI SMO SE FINO. MED SEBOJ SMO SI DELILI SANKE IN LOPATKE, DA SMO BILI VSI SREČNI IN 

ZADOVOLJNI. NEKATERI SMO SE TUDI KEPALI, VENDAR PREVIDNO, DA NE BI KOGA POŠKODOVALI. 

 KATJA ČETRALIČ, 1. C 

Razredničarka: Romana Tivadar 
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MEDIACIJA: SREČANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV 

19. januarja 2017 smo se 

vrstniški mediatorji udeležili 

srečanja vrstniških mediatorjev 

na Osnovni šoli Miklavž na 

Dravskem polju.  

Srečanje se je pričelo s kulturnim 

programom in predstavitvijo 

mediacije na določenih šolah. 

Kasneje so nas razdelili v 

skupine, kjer smo imeli 

delavnice. V delavnicah smo se 

igrali različne igre, se spoznavali 

ter pogovarjali o prednostih 

mediacije. Ob koncu delavnic 

smo se vsi zbrali v jedilnici in 

predstavili, kaj smo počeli. Po 

končanih predstavitvah smo  
 

skupaj zaplesali pingvinov ples.                                                                             Gordana Šober 

Tako se je končalo srečanje vrstniških mediatorjev. Udeležili sva se ga dve učenki 9. a razreda, 

Nastja Gonza in Tisa-Lija Šober, z mentoricama Vero Kožuh in Gordano Šober. 

 Tisa-Lija Šober, 9. a 

Mentorici: Vera Kožuh, Gordana Šober 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN: SMUČANJE, DRSANJE, SANKANJE (od 6. do 9. razreda) 

V ponedeljek, 23. 1. 2017, smo imeli športni dan učenci 6., 7., 8. in 9. razreda. Izbirali smo lahko 

med smučanjem, drsanjem in sankanjem. Sam sem smučal. 

Ko smo prišli pod Pohorsko vzpenjačo ob 8.30, smo dobili malico. Karta je stala devet evrov, 

nekateri pa smo imeli sezonsko karto. Peljali smo se z gondolo. Zelo je bilo prijetno smučati, proge 

so bile dobro urejene. Včasih je kdo tudi padel. Vozili smo se po različnih progah na Bellevueju, in 

sicer po Slemenu, Pošteli, Habakuku, Stadionu in po Čopki. Vmes smo lahko šli na pijačo v kočo 

Luka. Sami smo smučali, kjer smo želeli, vmes smo si merili čas. Po koncu športnega dneva smo 

lahko  še malo ostali, če so nam starši to dovolili. Nekateri smo peš odšli domov. Za tiste, ki so bili v 

smučarskih čevljih, je to bila precej težka naloga. Sploh po ledu. Bilo je zelo prijetno. Malo nas je 

zazeblo.       

 Maj Tomašič, 7. b  

 

  
 Mateja Arko  Brigita Godec Kopčič 

V ponedeljek, 23. 1. 2016, smo imeli zimski športni dan. Na športnem dnevu smo lahko smučali, 

sankali in drsali. 

Smučarji smo se zbrali pod vzpenjačo ob 8.30, kjer smo imeli tudi malico, nato pa smo se z gondolo 

odpeljali na Pohorje. Tam smo se lahko smučali po Čopki, Slemenu, Stadionu in po Pošteli. Ob 

smučanju smo zelo uživali in se zabavali. Športni dan se je za smučarje končal ob 12.30.  
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Sankanje je potekalo na sankališču ob vzpenjači. Učenci so se zbrali pod vzpenjačo ob 8.30, kjer so 

imeli tudi malico. Ob sankanju so se zelo zabavali. Športni dan se je za sankače končal ob 12.00. 

Učenci, ki smo se odločili za drsanje, smo se v šoli zbrali ob 7.15. Ob pol osmih smo se peš, skupaj z 

učitelji, odpravili proti Ledni dvorani. Tam smo drsali uro in pol. Ob 10. uri nas je zunaj že čakala 

malica. Nato je sledi daljši pohod proti šoli. Odpravili smo se mimo Planeta Tuš, do Qlandie, 

vojašnice in mimo Osnovne šole Gustava Šiliha, ter nato do naše šole. Tam smo pojedli kosilo in 

okoli 11. ure se je športni dan za nas zaključil.  

 Zala Marolt, 8. c, Nina K. Lukaček, 8. a 

Organizatorka: Jadranka Foster 

 

LIKOVNA UMETNOST: POPOLDANSKA USTVARJALNA DELAVNICA  

 

Delavnica je potekala v sredo,  25. 1. 

2017, in je trajala  štiri šolske ure. 

Vodila jo je učiteljica Violeta Škrabl. 

Učenke, ki sodelujejo pri raziskovalni 

nalogi na področju turizma, so se lotile 

izdelovanja turističnih spominkov. 

Učenke LS1 so slikale plakat Z vlakom 

v Planico. 

Motivacija učencev je bila zelo velika, 

saj bomo s svojimi plakati sodelovali 

na nagradnem likovnem natečaju Z 

vlakom v Planico. »Po pregledu vseh 

prispelih fotografij bo izbranih 15 

osnovnih šol (finalistk), ki bodo 

nagrajene z izletom v Planico. Vsaki  

 Zala Marolt, Katja  Breznik (obe iz 8. c), Ela Šmirmaul, 

Vanessa Avdimetaj, Nika Makuc, Eva Zavec, vse iz 8. a 

finalistki pripada brezplačni prevoz z 

vlakom in/ali avtobusom (50 sedežev) 

v Planico ter 50 vstopnic in 50 kuponov za malico. Slovenske železnice bodo zmagovalni OŠ 

podarile 30 vozovnic za izlet ob koncu šolskega leta v katerikoli kraj v Sloveniji1«. 

Izmed vseh nastalih plakatov smo morali izbrati enega, ki bo zastopal našo šolo na izboru. Izbrali 

smo plakat učenk: Zale Marolt, Katje  Breznik (obe iz 8. c), Ele Šmirmaul, Vanesse Avdimetaj, Nike 

Makuc, Eve Zavec (vse 8. a). Upamo na dobro uvrstitev. 

 mentorica: Violeta Škrabl 

 

ENGLISH CLUB: ERASMUS+ 

Kot vas verjetno že večina ve, naša šola sodeluje v dveletnem projektu Erasmus +. Projekt se je pričel 

septembra in od takrat smo že veliko naredili. Na začetku šolskega leta smo se učenci skupine 

Erasmus bolje spoznali skozi razne socialne igre, nato pa smo pričeli z delom. Najprej smo se lotili 

snemanja filma o življenju na naši šoli, ki si ga lahko ogledate na naši šolski strani. S starši smo 

izpolnili tudi vprašalnik o pričakovanjih, ki jih imamo v zvezi s projektom. Oblikovali smo vprašanja 

o učnih navadah učencev, ki smo jih poslali partnerski šoli v Grčiji, kjer so oblikovali vprašalnik o 

učnih navadah učencev. Kasneje smo vprašalnik izpolnili in naredili analizo. Skupaj smo oblikovali 

album, v katerem so predstavljene naše glavne ugotovitve. Trenutno oblikujemo igro ugibanja in 

sestavljanja o Sloveniji, ki je v obliki velike lesene sestavljanke. Pri izdelavi sestavljanke so nam 

pomagali učenci od 1. do 9. razreda, ki so risali risbice, s pomočjo katerih bomo lahko predstavili 

lepote in glavne značilnosti naše države. Deli sestavljanke so razdeljeni po temah, npr. kulinarične 

posebnosti, tradicija, znane osebnosti, živali … Kasneje jo bomo lahko učenci uporabili tudi pri 

pouku.  

Prva skupina učencev se že pripravlja na prvo mobilnost, ki poteka na partnerski šoli Collége Joseph 

Durand iz kraja Montpezat-sous-Bazon v Franciji. Izmenjava bo potekala od 13. 2. do 19. 2. 2017. 

Tam učenci spoznavajo tudi učence iz Bolgarije in Nizozemske. Učenci bivajo pri družinah učencev 

gostiteljske šole. V Franciji bodo imeli učenci polne roke dela. Vsaka država predstavlja svojo šolo in 

regijo, v kateri šola leži, primerjajo učne navade učencev in izmenjujejo svoje izkušnje. Izbrali bodo 
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tudi skupni logotip projekta, kar bo potekalo z glasovanjem preko video konference z Grčijo, kjer bo 

potekala vzporedna izmenjava. Spoznali bodo tudi nekaj o življenju v drugih državah in francosko 

kulturo.  

Pri predstaviti naše regije in mesta smo se povezali s projektom Turizmu pomaga lastna glava, pri 

katerem so posneli film o Mariboru. Tako bo Čevljarčkova pot predstavljena tudi v Franciji.  

Radi bi se zahvalili vsem Ludvikom, ki so pridno risali (55 risb), da smo lahko skupaj ustvarili učni 

pripomoček – sestavljanko o Sloveniji. Prav tako hvala vsem strokovnim delavcem naše šole, staršem 

in učencem, ki so kakorkoli sodelovali pri izvajanju dejavnosti v zvezi s projektom. 

Vsem želim uspešno delo še naprej. 

Avtor:  Ana Ambrož, 8. b 

Koordinatorka projekta Erasmus+: Nataša Luković 

 

 IZDELAVA LOGOTIPA ZA PROJEKT ERASMUS + 

 

Z učenci LS3 smo se lotili izdelave 

logotipa. V tej nalogi so učenci morali 

upoštevati sodelovanje vseh sedmih držav 

v projektu in glavni cilj, ki se glasi: 

opremiti učence s spretnostmi, ki jih 

potrebujejo za življenje v 21. stoletju. 

Izmed vseh smo izbrali dva. Ideje sta 

združila Lara Kocbek in Dennis Dean 

Rutar, oba 9. b. Neizbrane logotipe pa 

smo vključili v album o učnih navadah 

učencev, ki ga bodo učenci predstavili v 

Franciji. 

 mentorica Violeta Škrabl 

 

 Lara Kocbek in Dennis Dean Rutar, oba 9. b  

 

DAN DEJAVNOSTI: FIZIKALNI POSKUSI IN VAJE PRI BIOLOGIJI (9. razred) 

  
 Brigita Godec Kopčič  Brigita Godec Kopčič 
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V petek, 3. februarja 2017, smo devetošolci imeli naravoslovni dan. Izvajali smo fizikalne poskuse 

pri fiziki s pomočjo učiteljice Loresane Grabušnik in vaje pri biologiji s pomočjo učiteljice Brigite 

Godec Kopčič. Pri biologiji smo mikroskopirali in se učili o evoluciji, pri fiziki pa smo sestavljali 

električni krog. Naravoslovni dan mi je bil zanimiv, saj smo se naučili nekaj novega in zanimivega. 

 Teja Makuc, 9. a 

Organizatorki: Brigita Godec Kopčič, Loresana Grabušnik 

 

IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA: OBISK FRANCOZINJE PRI POUKU 

 

Tudi letos imamo kot neobvezni izbirni 

predmet francoščino. Pri francoščini se ne 

učimo samo jezika, ampak tudi kuhamo 

francoske jedi in gledamo francoske filme. 

To leto gremo z drugimi šolami v sklopu 

francoščine v Pariz, kjer si bomo ogledali 

najbolj znane znamenitosti Francije. To 

vključuje muzej Louvre, ogled Eifflovega 

stolpa in še veliko drugega. 31. 1. 2017 nas 

je obiskala prava Francozinja Karolina, ki je  

 Mateja Arko vodila uro ob prisotnosti gospe Arko. 

Bila je pri uri 2. in 3. skupine, to vključuje osmošolce in devetošolce. Ura je potekala samo v 

francoščini, saj smo tako od ure več odnesli. Najprej se je vsak posebej predstavil in povedal svoje 

ime, od kod prihaja in s čim se ukvarja. Igrali smo se pantomimo in se ob tem naučili veliko besed, ki 

izražajo čustva. Ob pantomimi smo se zelo zabavali in se nasmejali. Nato smo se okrepčali s piškoti, 

ki izvirajo iz Normandije. Normandija je francoska regija, iz katere prihaja Karolina. 

Ta ura nam je bila zelo všeč, kljub temu, da vsega nismo popolnoma razumeli. Upava, da nas bo 

Karolina še kdaj obiskala.  

 Tina Mlasko in Lea Pivec, 9. b  

Učiteljica francoščine: Mateja Podlesek 

 

 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: ŠOLSKA PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG 

IN INOVACIJSKEGA PREDLOGA 

V petek, 3. 2. 2017, je bila na naši šoli 

organizirana predstavitev raziskovalnih 

nalog, ki smo jih z mentoricami začele 

delati že v mesecu septembru. Udeležile 

smo se je: Ana Ambrož (8. b) z nalogo o 

možganih, Ela Šmirmaul, Nina K. Lukaček 

(obe 8. a) in Taja Štros (9. b) s turistično 

nalogo, Špela Fras (9. a) z nalogo o 

komunikaciji, Tisa-Lija Šober (9. a) z 

nalogo o otrocih s prekomerno telesno 

maso, Maja Štrakl (9. b) s temo o   

dvigovanju samozavesti s pomočjo vodenih   Brigita Godec Kopčič 

fantazij in Lara Kocbek (9. b) o vplivu glasbe na učenje.  Poslušale so nas naše mentorice, gospa  

Urša Žiger (vodja projekta Mladi za napredek Maribora) in učenci, ki se bodo izdelave raziskovalnih 

nalog lotili naslednje leto. Po koncu vseh predstavitev nam je gospa Žiger svetovala, kako bi lahko 

popravile pomanjkljivosti  in s tem izboljšale naše predstavitve. Sedaj pa se pripravljamo na težji 

vsebinski del  naloge, to je zagovor raziskovalnih nalog, ki bo sledil v marcu.  

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Koordinatorka raziskovalne dejavnosti: Gordana Šober 
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»CELICA« PRI POUKU NARAVOSLOVJA (6. razred) 

 

 

 

 

Šestošolci  so se pri naravoslovju 

učili o zgradbi celic. Da bi si vse 

lažje predstavljali in se lažje naučili, 

so nekateri učenci pripravili različne 

modele celic iz različnih materialov. 

 

 mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

 učenci 6. a in 6. b  

 

PROSLAVI OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
V torek, 7. 2. 2017, smo se učenci od 5. do 9. razreda zbrali v telovadnici, da bi proslavili slovenski 

kulturni praznik Prešernov dan. Najprej smo imeli proslavo učenci od 5. do 9. razreda, po tem je 

potekala proslava za učence od 1. do 4. razreda.  

Najprej je MPZ Ludvik pod vodstvom zborovodkinje Metke Vrbančič Osterc zapel Zdravljico. 

Učenci 7. a smo pripravili pravo predstavo, v kateri sta nas obiskala France Prešeren iz preteklosti ter 

Sneguljčica iz pravljice (Aljaž Kirbiš, 7. a, je odigral Prešerna, Sneguljčico pa Taja Štros, 9. b, in oba 

sta bila odlična). Program sta povezovali Maruša Novak in Nika Fajfar, obe 7. a. Med predstavo smo 

deklamirali pesmi Franceta Prešerna (Maruša Špec pesem Pevcu, Gašper Kodrič pesem Kam, Alja 

  
 Žan Lukič, 9. b  Žan Lukič, 9. b 

Arko ter Nastja Klep pesem Dohtar, Tjaša Domadenik in Gal Bubnič pesem Apel in Čevljar, Zala 

Zadravec ter Jaša Režonja Jarc pesem Od železne ceste, Katrina Kunčič ter Zala Zupan Žitnik pesem 

Nezakonska mati). Med predstavo smo lahko slišali tudi glasbeni točki; Jure Majer je zaigral na 

klavir, jaz, Hana Krampl, pa na violino. S plesno točko se je predstavila Klea Nemeš Golob. 

Prisluhnili smo tudi šolski glasbeni skupini (Jan Namestnik, Mel Filipič, Žiga Aleksander Virant). 

Tik pred koncem proslave je Sneguljčica povezala Prešernovo proslavo z naslovom našega letošnjega 

Prešernovega natečaja (Moj sanjski prst domišljije). V nadaljevanju kulturnega dogodka sta nas 

pozdravili in nagovorili gospa Sonja Antolič, koordinatorka Prešernovega natečaja, in gospa 

ravnateljica Lidija Todorović. Podelili sta tudi Prešernove nagrade. 

Proslava nam je dobro uspela, vsi nastopajoči so bili odlični!  

 Hana Krampl, 7. a 

Organizatorka proslave: Karla Poslek Petrovič 
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Učenci 2. a razreda smo pripravili predstavo za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Moja 

vloga v predstavi je bila slikarka in narisala sem Prešerna. Deklamirala sem tudi tretjo kitico 

deklamacije z naslovom Slikar. V predstavi sem zelo uživala in mislim, da tudi naši gledalci, učenci 

od prvega do četrtega razreda, gospa ravnateljica in drugi delavci šole. Najbolj mi je bilo všeč, ko 

sem prejela Prešernovo nagrado za literarno delo in seveda aplavz, ki smo ga prejeli na koncu. 

 

  
 Žan Lukič, 9. b  Žan Lukič, 9. b 

 Lana Ostrš, 2. a 

Organizatorka proslave: Minka Godec 

 

PREŠERNOV NATEČAJ 2016/2017 

Šolski Prešernov natečaj ima na naši šoli več desetletno tradicijo. Ohranjamo jo tudi danes, v 

modernih časih. Ludviki  radi ustvarjamo na likovnem in literarnem področju.  Letos smo ustvarjali  

na temo  »Moj sanjski prst domišljije«. 

Natečaj Ludvike vsako leto zelo poveže že ob samem ustvarjanju in še posebej ob razglasitvi 

nagrajencev in predstavitvi nagrajenih del. 

 Zahvala, da je natečaj bil uspešno izveden,  gre najprej mentorjem in učencem, ki so za natečaj 

skupaj ustvarjali in se prepustili ustvarjalni domišljiji. Članice ocenjevalnih komisij (Mira Kopše, 

Helena Berglez, Suzana Belušič, Andreja Schwarz, Urška Kosi, Tadeja Krajnc, Marija Bauman, 

Mateja Arko, Nataša Colja, Violeta Škrabl in Jordana Koren) so opravile zelo pomembno delo ob 

pregledu in izboru  literarnih in likovnih del, ki so najboljša med najboljšimi.   

Podelili smo  54 Prešernovih nagrad in 89 Prešernovih priznanj. 

Seveda pa naš vsakoletni projekt, ki ga zaključimo ob kulturnem prazniku, lepo zaokrožijo učenci z 

mentoricama, ki skupaj  pripravijo  kulturni program ob razglasitvi nagrajencev.   Letos sta to znova 

zelo uspešno pripravili  Minka Godec in Karla Poslek Petrovič. Pomagali so jima pa še: Sonja 

Antolič, Mateja Arko,  Metka Vrbančič Osterc, Violeta Škrabl; pa Ljubo Premović,  Branko  Govedič  

in Danijel Korpar.  Veliko delo je opravila tudi Sara  Jane  Petrič, ki je ročno in s posebno lepo 

pisavo  napisala  na priznanja vsa imena nagrajencev.  Vsem nastopajočim na prireditvah iskrene 

čestitke za lepo izveden  kulturni program.   

V naslednjem šolskem letu pa  znova vabljeni k sodelovanju.  

 

PREŠERNOVE NAGRADE 2016/2017 

NAGRADA ZA LIKOVNO DELO 

JURE ZORENČ, 1. a EMA  RUDOLF  OSTIĆ, 2. b ZOJA  FILIPIČ, 5. b 

BINE CIZERL, 1. a TIM  PALACIOS  MARTINČEVIČ, 2. c TJAŠA MLAKER, 6. a 

NEŽA DEŽMAN, 1. b SVETLANA  LUKOVIĆ, 3. a LUCIJA  KRAJNC, 6. b 

VAL TURK, 1. b URŠKA  KUTNJAK, 3. b AJDA  KOPČIČ, 7. b 

MACA  BOBNAR, 1. c NELI VIŠIĆ, 3. c LIZA VEHOVAR, 7. b 

MAŠA  ILC, 1. c ANISA  GERLUŠNIK, 4. a ALYSSA  MANUELA  RAČIČ, 7. b 

MATIJA VEHOVAR, 2. a PETRA  POLJAKOVIC, 4. c LARA KOCBEK, 9. b 

 TIJA RUTAR, 5. a  
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NAGRADA ZA LITERARNO DELO 

LANA  OSTRŠ, 2. a ANA  KUPRIVEC, 5. a VIVA  KOKALJ, 7. c 

JAŠA  VIDOVIČ, 2. b EVELINA  NOVAK, 5. b NIKA  NOVAK, 7. c 

TINE  BEDJANIČ, 2. c ALEKSEJ  MATEVŽ   FIŠER, 6. a NIKA  MAKUC, 8. a 

MAI  MLADENOVIĆ, 3. a VID  MESAREC, 6. a ANA  AMBROŽ, 8. b 

PINO RUMPF, 3. b LARA  ARNUŠ, 6. b TEJA  MAKUC, 9. a 

EVA  ZALA  STERGAR, 3. c PIA  RUMPF, 6. b NASTJA  GONZA, 9. a 

ELA  LORBER, 4. a ALJA  ARKO, 7. a TAJA  ŠTROS, 9. b 

GAL  BOLTAUZER, 4. b KATRINA  KUNČIČ, 7. b LUKA  POLANIČ, 9. b 

TIL TURK, 4. c  DENNIS  DEAN  RUTAR, 9. b 

 

NAGRADA ZA LIKOVNO IN LITERARNO DELO 

MARVIN  PETEK, 4. b GAJA  TISAJ, 7. b ZALA  MAROLT, 8. c 

NUŠA  PETEK, 4. b MAŠA  POHAR, 7. c TISA LIJA  ŠOBER, 9. a 

 

PREŠERNOVA PRIZNANJA 2016/2017 

PRIZNANJE ZA LIKOVNO DELO 

LARA  POREDOŠ, 1. a LILI  KOKALJ, 2. b LANA  CVERLIN, 5. b 

JURIJ  KRAMARIČ, 1. a JAŠA VIDOVIČ, 2. b ALJAŽ  MAROLT, 5. b 

TILEN  KRAJNC, 1. a TRISHA  BOLTAUZER, 2. b NIK  KOS, 5. b 

NINA  DRONJAK, 1. a NEJC MARINIČ, 2. c ŠPELA  ŠOŠTARIČ, 5. b 

HANA  PRIMOŽIČ, 1. b NEJC  KOCUVAN, 2. c NELI  PULKO, 6. a 

MARK  PETROVIČ, 1. b VITO  KOLUDROVIČ, 3. a SARA  STONIČ, 6. a 

LUKAS  ILEŠIČ, 1. b PIA  PALČNIK, 3. a ZALA  FERK  KRAJCAR, 6. b 

VITAN  MAJŠLER, 1. b NINO  GORIŠEK, 3. b VANESSA  ALIA  PETRIČ, 6. b 

EMA  OROŠ, 1. c ŽIGA  RAVTER, 3. c EVA  BEZLAJ, 7. b 

MAŠA MEŠKO, 1. c ANGELINA  PREJAC, 4. c ZALA  ZUPAN  ŽITNIK, 7. b 

NIKOLAJ  STRAŠEK, 1. c ANA  KOVAČ, 5. a NIKA  NOVAK, 7. c 

URBAN  KNEZ, 1. c ELENA MATI, 5. a KLARA  VEZJAK, 9. b 

NINA  MIKOLIČ, 2. a LANA MIUC  ZELKO, 5. a LARA JUGOVIČ, 9. b 

MARIA  LUKOVIĆ, 2. a  TINA  MLASKO, 9. b 

 

PRIZNANJE ZA LITERARNO DELO 

TIA TURK, 2. a ZALA  URŠKA  ŽIŽEK, 4. b MARK  TOMINC, 6. a 

NAJA  ROTMAN, 2. a LARA  LOVRENČIČ,  4. b TJAŠA  MLAKER, 6. a 

SATJA  ŠUMATIĆ, 2. b REBECCA  LANA  PETRIČ, 4. b META  POHAR, 6. a 

LOVRO  POGAČAR, 2. c KIARA  POKLEKA, 4. c LUCIJA  KRAJNC, 6. b 

ENEJ  BATISTIĆ, 2. c SAŠA  KRAJNC, 4. c TIANA  DOLENC, 6. b 

NIKA  PRAHIČ, 3. a TIJA  RUTAR, 5. a NEJA  ZUPAN, 6. b 

ANDRAŽ  VADNJAL, 3. a JANA  ZADRAVEC,  5. a TIN  ŠTROS, 6. b 

TJAŠA  ČERTALIČ, 3. b VLADO  HOJSKI, 5. a ELA  ŠMIRMAUL, 8. a 

TJAŠA  LEVSTIK, 3. b TIJANA  PORENTA, 5. b TOMAŽ  GABROVEC, 8. b 

ANŽE  LENDVAI, 3. c SARA  BEDRAČ, 5. b ŠPELA  FRAS, 9. b 

ANISA  GERLUŠNIK, 4. a KLEMEN  SKUHALA, 5. b LAN  MARTIN  KOMPAN, 9. b 

VITO  ŠUMAK, 4. a JAKA  ČERNČIČ, 5. b LIAM  DVORŠAK, 9. b 

LARISA  VIDOVIČ  KAISER, 4. b  MAJA  ŠTRAKL, 9. b 
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PRIZNANJE ZA LIKOVNO IN LITERARNO DELO 

MARJA  HOJSKI, 2. b LUKA  KOREN, 4. a NIKA  ŠEF, 6. b 

TIBOR  PETERNEL, 3. b VITA  ČELIK, 4. b ALJA  SEDONJA, 7. b 

NIKA  POGRAJC, 3. c SARA  TERAŽ, 4. b LARA  PLETERŠEK, 9. a 

 MIRJAM  JURŠA, 5. a  

 koordinatorka Prešernovega natečaja Sonja Antolič 

 

 KNJIGA MESECA  
 

JANUAR 

V mesecu januarju smo učenci in učenke skupaj zbrali 17 glasov, in sicer 5 glasov od 6. do 9. razreda 

in 12 glasov od 1. do 5. razreda. Knjigi meseca sta tokrat Harry Potter, polkrvni princ, in Babica in 

Jurček. Naši nagrajenki sta Tjaša Levstik iz 3. b in Zala Marolt iz 8. c. Berimo še naprej! 

 Tjaša Domadenik, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

FEBRUAR 
Smo  v mesecu februarju.  Še vedno na začetku novega leta 2017.  In ko v tem mesecu praznujemo  

slovenski kulturni  praznik tudi  v čast našega največjega pesnika Franceta Prešerna, smo s pridnim 

branjem slovenskih  knjig dokazali, da znamo ohranjati našo kulturno identiteto.  

V tem mesecu so bili pridni predvsem bralci od prvega do petega razreda, potrudili pa so se tudi 

učenci od šestega do devetega razreda,  verjetno samo pri obveznem branju, saj glasovali v tem 

mesecu niso. 

Naslove prebranih knjig in imena bralcev (glasovalcev) smo tudi tokrat oddali v našo skrinjico z 

glasovi in izmed njih izžrebali bralko, ki bo nagrajena. To je: Mia Čerič, 3. c.  

Seveda učenki vsi čestitamo in želimo še mnogo bralnih  užitkov. 

Nadaljevali bomo z dobro voljo s knjigo v rokah in z radovednostjo vnašali nova znanja in 

zanimivosti v naše modre glave. 

 Lea Pivec, 9. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 PREJELI SMO  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Jana Pungartnik  Srečko Pungartnik 
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 DRUGI O NAS  
 

 
Intervju z Niko Ajlec Kosič, 9. a, v reviji Športni upi 
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 DELO V FEBRUARJU IN MARCU 
 

F E B R U A R  M A R E C  

DA

N 

DEJAVNOST DA

N 

DEJAVNOST 

1. 1. T-o: zgodovina. 2. 2. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev: 1800. 

2. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 
Skupna pogovorna ura za 1. razred: 

predstavitev opisne ocene: 3.  RS. 

4. Usposabljanje za šolske medvrstniške mediatorje. 

6. Skupnost učencev. 6. Skupnost učencev.  3. RS – 7. razred. Raziskovalne naloge: zagovori → 18. 3. 

7. Proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom. 

7. Za muco časa: 1700.  3. RS – 6. razred. 

8. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 

Raziskovalne naloge: rok za oddajo. 
8. T- razredno: Vesela šola. 

9. T-š: fizika. 11. T-d: slovenščina. 

10. Informativni dan v SŠ. 13. Šola v naravi, 7. razred → 17. 3. 

11. Informativni dan v SŠ. 14. T-d: nemščina  9. r. 

14. Za muco časa: 1700. 16. T-š: matematika. 3. RS – 8. razred. 

16. : PREŠERNOVI NAGRAJENCI 
ŠOLE, likovna in literarna dela. 

17. T-p: fizika. 

20. Zimske počitnice (za učence) → 24. 2. 

dopusti. 
18. T-d: zgodovina. 

28. Pust. 20. 3. RS – 2. razred. 

  21. 2. RS – 3. razred. T-d: angleščina 9. razred. 

  22. 3. RS - 4. razred. 

  23. :  Samostojne razstave nadarjenih Ludvikov. Srečanje z upokojenimi 
sodelavci. Zaključek Ludvikove bralne značke za odrasle. 

Vpis novincev.  

 
Revija PZ: OPZ.   T-R: Turizmu pomaga lastna glava.   Raziskovalne naloge: zagovori po 

urniku ZPM. Medobčinski otroški parlament. 

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

športni 

 

 
 

  Jernej Tašner, 2. a  Tia Turk, 2. a 
 

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 
 


