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Številka 7, leto XVIII, marec 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

 

                                                                              Vera Kožuh 

V ponedeljek, 20. 2. 2017, je v športni dvorani Lukna potekala prireditev za izbor 

športnika Maribora za leto 2016. Našo šolo sva predstavljala Vita Podrekar (8. b) in 

Martin Podrekar (9. b), ki sva prevzela pokal za doseženo 2. mesto v kategoriji 

NAJBOLJŠE ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO V MARIBORU.  

Hvala staršem, vsem učiteljem, še posebej športnim pedagogom, in vodstvu šole za 

spodbudo in podporo.  

 Vita Podrekar, 8. b 

     

  Vera Kožuh 
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Pozdravljeni, 

marec se skoraj že poslavlja od nas, mi pa se pridno učimo ter 

pridobivamo ocene.  Mesec marec je za nas devetošolce zelo 

pomemben, saj se vpisujemo v srednje šole, na katerih  bomo 

nadaljevali naše izobraževanje. Zato je zelo pomembno, da si v 

teh nekaj mesecih pridobimo vse ocene, da bo uspeh takšen, kot 

si ga želimo. Seveda pa ne smemo pozabiti na ostale Ludvike, ki 

se prav tako pridno učijo. Naši sedmošolci so si vzeli malo 

oddiha in se sproščali v Cerknem, kjer so se v okviru šole v 

naravi naučili smučati, počeli pa so še mnogo drugih stvari. V 

mesecu marcu se je prav tako odvijalo mnogo različnih 

tekmovanj, vse od športnih do tekmovanj v znanju. Ludviki smo 

sodelovali tudi v projektu Mladi za napredek Maribora. Učenci 

smo oddali raziskovalne naloge in inovacijske predloge, ki smo 

jih pridno pripravljali. Na zagovorih smo se vsi  odlično 

odrezali. Počeli smo še mnogo drugih stvari, 

  Mateja Arko Le preberite Ludvika! 

 Špela Fras, 9. a, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 FOTO UTRINKI  
  

 

  
Pust na Ludviku                              Mateja Arko 

 

Erasmus +: Ludviki v Franciji      

                                            Nataša Lukovič     

 

 

 

 

  
Osmošolci na dnevu dejavnosti: obisk TŠC 

Maribor      Mateja Arko 

Snemanje oddaje za RTV  Slovenija 

                                                   Danijel Korpar 
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Ludvikov velikonočni zajec:   1. mesto na 

likovnem natečaju   

  Violeta Škrabl 

Udeleženci področnega tekmovanja iz fizike 

 Vera Kožuh 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (regijsko) 

 

Regijsko tekmovanje iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje je potekalo v sredo, 25. 

januarja 2017, na II. gimnaziji Maribor. Na 

regijsko tekmovanje se je uvrstilo kar 13 učencev 

naše šole, pet učenk 8. razreda (Katja Breznik, 8. 

c; Nina Kujundžić Lukaček, Tjaša Lah, Eva 

Zavec in Nika Makuc, vse 8. a) ter 9 učencev iz 9. 

razreda (Lara Pleteršek, Špela Fras, Teja Makuc, 

Tisa-Lija Šober, Ana Vraneševič, Nastja Gonza, 

Tim Šujica, vsi 9. a; Taja Štros in Lan Martin 

Kompan, oba 9. b). Spremljali sta nas naši  

                                                                Mateja Arko mentorici gospa Nataša Colja in gospa Marija  

Bauman. Učenci II. gimnazije Maribor so nam pripravili kratek sprejem in kulturni program v 

amfiteatru, po katerem smo se kmalu odpravili v jedilnico, kjer so nas že čakala pripravljena navodila za 

pisanje. Bili smo zelo vznemirjeni in komaj smo že čakali, da svoje znanje in misli zlijemo na papir. 

Prav to nam je uspelo in dosegli smo  nekaj izjemnih rezultatov.  

Kar štiri učenke 8. in 9. razreda (na fotografiji z mentorico) smo prejele srebrno Cankarjevo priznanje. 

To smo: Nika Makuc, Nina Kujundžić Lukaček (obe 8. a), Taja Štros (9. b). Ana Vraneševič (9. a), Teja 

Makuc ( 9. a) in Lan Martin Kompan (9. b) pa so za las zgrešili srebrno Cankarjevo priznanje. Tudi 

Katja Breznik iz 8. c je dobila srebrno Cankarjevo priznanje in se z najvišjim številom točk v regiji 

(dosegla jih  je 47 od možnih 50) uvrstila na državno tekmovanje. Državno tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje je bilo v soboto, 11. marca, na OŠ Dušana Flisa Hoče. Bravo, Katja! 

Vsem učencem, ki so sodelovali na Cankarjevem tekmovanju in dosegli lepe rezultate, iskreno 

čestitamo! Za Katjo Breznik pa držimo pesti in ji želimo veliko uspeha na državnem tekmovanju. O 

rezultatih bomo seveda poročali. 

 Nika Makuc, 8. a 

Mentorica tekmovanja: Nataša Colja 

 

FIZIKA: ŠOLSKO  IN PODROČNO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

9. 2. 2017 je potekalo šolsko tekmovanje iz fizike. Tekmovanja smo se udeležili učenci 8. in 9. 

razreda. Na področno tekmovanje smo se uvrstili: Lara Pleteršek (9. a), Denis Dean Rutar, Luka 

Polanič (oba 9. b) in Gal Bubnič (8. b). Področno tekmovanje je potekalo 17. 3. 2017 na OŠ 

Markovci, kjer je Luka Polanič  osvojil srebrno Stefanovo priznanje. Čestitamo. 

 Lara Pleteršek, 9. a 

Mentorici: Vera Kožuh, Loresana Grabušnik 
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BADMINTON: PODROČNO TEKMOVANJE (ekipno) 

V četrtek,  9. 2. 2017, je bilo tekmovanje iz badmintona. Ob 11. uri 

smo se odpravili proti Osnovni šoli Bojana Ilicha, kjer je že potekalo 

tekmovanje. Hitro smo se preoblekli, nato pa odšli v veliko 

telovadnico, kjer so ostali že igrali. Ob odlični spodbudi nam je 

gospod Soršak priskrbel  tudi osvežitev, frutabelo.  Kljub dvema 

porazoma smo se uvrstili na odlično 1. mesto kot ekipa. V ekipi smo 

bili: Aleks Milojevič, Aljaž Kirbiš (oba 7. a), Luka Frim (8. c), Tjaša 

Domadenik (8. b) in Špela Fras (9. a). S prvim mestom smo se 

uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 7. aprila 2017. 

 Špela Fras, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

  

  Jože Kuprivec 

 

KOŠARKA: POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL (starejši učenci) 

 

V torek, 14. 2. 2017, so naši košarkarji tekmovali v 

polfinalnem tekmovanju za 51. košarkarski 

Superšolar 2016/2017. Odlično so se odrezali in 

premagali OŠ Dravograd, vendar izgubili proti OŠ 

Poljčane. To jim je prineslo drugo mesto. Za našo 

šolo so tekmovali: Tim Šujica, Liam Dvoršak, Jakob 

Gajšek, Samo Baltič, Nal Dolenc, Rok Štuhec, Luka 

Polanič, Filip Koren, Nejc Vincekovič in Rene 

Zadravec. Čestitke vsem!  

 Matevž Čelik, 9. b 

Trener ekipe: Rajko Kršić 

Mentor: Vlado Bambič 

 Miran Voglar  

 

SMUČANJE: OBČINSKO IN PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL (veleslalom in 

deskanje na snegu)  
V sredo, 25. 2. 2017, smo se učenci šol iz Maribora in okolice udeležili smučarskega tekmovanja na 

Pohorju. Proga je potekala na smučišču Poštela. V panogi smo se učenke, ki smo skupno dosegle 2. 

mesto, in fantje, ki so dosegli skupno 3. mesto, zelo dobro odrezali.  

Našo šolo smo zastopali: Meta Pohar, Taja Šoštarič Karič (6. razred); Nejc Bizjak, Jernej Stonič, 

Luka Poredoš, Maj Lorbek, Matevž Fišer, Tin Štros (7. razred); Vita Podrekar, Lara Štrman, Pia 

Toplak Perović, Ana Ambrož (8. razred); Špela Fras, Jan Bizjak, Nal Dolenc, Liam Dvoršak, Martin 

Podrekar (9. razred).  

  
  Vlado Bambič 

 Vita Podrekar, 8. b  
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V četrtek, 16. 2. 2017, je potekalo tekmovanje v deskanju na snegu; udeležile so se ga šole iz 

Maribora in okolice. Našo šolo so zastopali: Tomaž Jelen (5. b), Lina Štrman (5. a), Rene Jelen (7. c), 

Maj Pinter (7. c), Lara Štrman (8. a), Miha Špernjak (8. b), Filip Koren (9. a), Jan Vogrin (9. b). 

Punce smo se skupno uvrstile na 1. mesto, fantje pa so bili 3. Vogrin Jan pa je odšel tudi na državno 

in končal na 9. mestu. 

Čestitamo! 

 Lara Štrman, 8. a 

Mentorja: Milan Soršak in Vlado Bambič  

  

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

V ponedeljek, 27. 2. 2017, je na Osnovni šoli Tabor 1 potekalo občinsko tekmovanje iz košarke za 

dekleta. Sodelovale so deklice, stare 13 ali manj. Med njimi so bile: Zara Kasesnik, Neja Zupan, 

Rebeka Roj (vse 6. b), Sara Skaza, Natali Soufi (obe 7. a), Nika Ančevski, Katrina Kunčič (obe 7. b), 

Maša Pohar, Nika Novak, Luna Edelbaher in Eva Horvat (7. c). Trener naše šolske ekipe je Rajko 

Kršić, mentor ekipe pa Vlado Bambič. Naša šola je premagala ekipo iz Osnovne šole bratov Polančič 

(22:12), izgubila pa proti Osnovni šoli Tabor 1. Z drugim mestom smo se uvrstili na področno 

prvenstvo, vendar se ga žal nismo mogli udeležiti zaradi šole v naravi. 

 Zala Marolt (8. c) in Nina K. Lukaček (8. a)  

Mentor: Vlado Bambič 

Trener: Rajko Kršić 

 

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajši dečki) 

V torek, 7. 3. 2017, je na Osnovni šoli Leona Štuklja potekalo občinsko tekmovanje iz košarke za 

dečke, stare 13 ali manj. Našo šolsko ekipo so sestavljali: Aleksej Fišer, Luka Vidmar, Maj Železnik 

(vsi 6. a), Primož Levstik (6. b), Aleš Cvikl, Luka Motaln (7. a), Rene Zadravec, Anej Karanović, 

Rok Zimet (vsi 7. b), Jaka Velički Krajnc, Jan Žunec, Gal Petek (vsi 7. c). Premagali smo ekipo 

Osnovne šole Franceta Prešerna (18 : 11), izgubili pa proti ekipi Osnovne šole Martina Konjšaka (15 

: 24). Dosegli smo tretje mesto, ampak se žal nismo uvrstili v naslednji krog tekmovanja (področno 

prvenstvo). Trener naše šolske ekipe je Rajko Kršić, mentor ekipe pa Vlado Bambič. 

 Zala Marolt (8. c) in Nina K. Lukaček (8. a) 

Mentor: Vlado Bambič                          

Trener: Rajko Kršić 

 

KREATIVNI TEDEN Z »ARTOM«: SODELOVANJE NA LETOŠNJEM NATEČAJU 

(TEMA:VELIKONOČNI ZAJČEK)  
Že peto leto zapored smo sodelovali na likovnem natečaju, ki je potekal v okviru 5. Europarkovega 

kreativnega tedna z ARTom. 

Kriteriji za izbiro nagrajenega izdelka so bili: izvirnost, komični vložek, kreativni izbor materialov in 

velikost (višina minimalno 100 cm). Letos nam je uspelo, saj smo bili po seštevku rezultatov na 1. 

mestu. Prislužili smo si nagrado: material v vrednosti 500 €. 

 

Naš zajec je imel naslednjo zgodbo: 

Velikonočni zajec Ludvik se je 

preoblekel v kraljično in popolnoma 

zmedel velikonočnega piščančka. 

Piščanček se je zaljubil v “Velikonočno 

kraljično” in jo zasnubil. Zajci pa so se 

ob tem zelo zabavali. 

Sodelovali so učenci LS1:  Alja Arko, 

7. a, Lana Beranič, 7. c, Eva Bezlaj, 7. 

b, Luna Edelbeher, 7. c, Eva Ferlinc, 7. 

c, Klea Golob Nemeš, 7. a, Ajda  

  Violeta Škrabl Kopčič, 7. b, Pika Majcen, 7. a, Maruša  

Novak, 7. a, Nika Novak, 7. c, Maša Pohar, 7. c, Anja Polanič, 7. a, Alja Sedonja, 7. b, Sara Skaza, 7. 

a, Maruša Špec, 7. a, Sara Špolar, 7. c, Gaja Tisaj, 7. b, Nuša Udovičić Dundžić, 7. a, Jaka Velički 
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Kranjc, 7. c, Zala Zupan Žitnik, 7. b, Žan Žvikart, 7. c, in Zala Marolt, 8. c, pod mentorstvom Violete 

Škrabl. 

 Violeta Škrabl 

 

VESELA ŠOLA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (od 4. do 9. razreda) 

Na naši šoli je vsako leto organiziran krožek Vesela šola, ki ga vodi učiteljica Blanka Slapnik. Vsako 

sredo v tednu se učenci od 4. do 9. razreda zberemo v računalniški učilnici, kjer se učimo veliko 

novih in zanimivih stvari z različnih področij ter se tako pripravljamo na tekmovanje. Letos smo 

obravnavali tudi teme o mesojedkah, orhidejah, bogastvu, sladicah, kemiji in laboratorijih. 

Tekmovanja se nas je  to leto udeležilo skupaj 15 učencev, med katerimi jih je bilo enajst iz četrtih 

razredov, dva iz petih, eden iz osmega in eden iz devetega razreda. Nestrpno pričakujemo uradne 

rezultate tekmovanja in kdo se bo uvrstil na državno tekmovanje. Več pa seveda v naslednji številki 

Ludvika. 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentorica: Blanka Slapnik  

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

KULTURNI VEČER V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

V četrtek, 23. marca 2017, je bil v razstavišču Ludvik kulturni večer, ki je združil naslednje dogodke:  
- zaključek Ludvikove bralne značke za odrasle, 

- samostojna razstava nadarjenih učenk s področja likovne umetnosti, 

- srečanje z upokojenimi delavci šole, 

- svečana  namestitev pokala v vitrino za 2. najboljše šolsko športno društvo v Mariboru. 

V kulturnem programu se je predstavila šolska gledališka skupina z igrico Od cveka do petke, pod 

mentorstvom gospe Nataše Colja. Na klavir je zaigral Jure Majer, na kitaro pa Klara Vezjak in Tina 

Mlasko, avtorici prve samostojne razstave, ki sta jo poimenovali Življenje. Razstavo je odprla gospa 

Violeta Škrabl, mentorica učenk. 

Gospa knjižničarka Sonja Antolič je skupaj z gospo ravnateljico Lidijo Todorović podelila priznanja 

vsem odraslim Ludvikom, ki so sodelovali pri branju v okviru bralne značke za odrasle. 

Prireditev je sklenila Vita Podrekar, ki je na častno mesto med pokale dodala še enega, in sicer za 

osvojeno 2. mesto za najboljše šolsko športno društvo. 

 

  
 Pavel Kosi  Pavel Kosi 

Program je povezovala Meta Pohar. Na prireditvi smo bili zelo veseli obiska naših upokojenih 

delavcev. 

Druženje se je nadaljevalo v šolski jedilnici ob Ludvik kavici in sproščenem klepetu. 

 Metka Lakota 
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
  

MUZEJSKI ABONMA: OBISK MUZEJA NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR 

 

V petek, 27. 1. 2017, smo se z muzejskim 

abonmajem odpravili v muzej Narodne osvoboditve 

Maribor. Zbrali smo se na šolskem igrišču ob 13.30. 

Nato smo se z mestnim avtobusom odpravili v 

mesto. Pot smo nadaljevali peš do muzeja. Ob 14.30 

smo pričeli z ogledom. Najprej nam je gospod Uroš 

Dokl predstavil najnovejšo razstavo ruskih slik. Te 

so muzeju podarili Rusi zaradi bližnje otvoritve 

novega muzeja v Melju, na mestu, kjer je bilo nekoč 

koncentracijsko taborišče. Tja so v času druge 

svetovne vojne pripeljali ruske vojake. Nato smo si 

podrobneje ogledali razstavo Jugoslovanski 

Manchester. To ime je razstava dobila, ker je bil 

Maribor svoj čas v Jugoslaviji tako pomemben kot 

Manchester Veliki Britaniji. Tam smo se seznanili z 

zlato dobo tekstilne industrije v Mariboru med 

letoma 1922 in 2005. Spoznali smo zgodovino 

tkalske obrti in tekstilne industrije v Mariboru. 

 Jasna Rosi Ogledali smo si več izdelkov iz takratnih tovarn, 

kot na primer iz tovarne Zlatorog, Mariborske tekstilne tovarne in mnogo drugih. Na koncu 

prekrasnega predavanja smo se lahko o sprehodili po stranskih stopnicah za služinčad, po katerih so 

hodili, ko so stregli družini  Scherbaum. Po sobah  in hodnikih muzeja smo hodili po originalnih 

parketih, ki so ohranjeni še iz 19. stoletja. Nato nas je Uroš odpeljal v posebno sobano, in sicer v 

njegovo pisarno, kjer smo spoznali sitotisk. Na koščke blaga smo tiskali različne vzorce s tempera 

barvami. Ob 17. uri smo se odpravili nazaj do šole. Ta dan v muzeju je bil zelo zanimiv, poučen in 

poleg tega še zabaven. Komaj čakava na naslednji ogled. 

 Katrina Kunčič in Gaja Tisaj, obe 7. b 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

ŠPORTNI DAN: SMUČANJE IN SANKANJE (4. in 5. razred) 

V sredo, 25. 1., smo se učenci in učenke 4. in 5. razreda odpravili na športni dan, ki je potekal na 

Arehu. 

Na šolskem parkirišču smo morali biti ob 7.45. Nato smo se ob 8.00 odpeljali na Areh, kjer smo 

najprej pojedli malico. Smučarji smo se preobuli in si nadeli čelade. Da nas učitelji lažje vidijo, smo 

dobili označevalke. Smučarji četrtega razreda smo dobili označevalke oranžne barve, učenci petega 

pa rumene. Ko smo bili pripravljeni in urejeni, smo šli smučat. Na začetku smo smučali po progi 

Cojzerca, kjer so nas učitelji gledali. Če smo dovolj dobro smučali, smo lahko šli še na šestsedežnico 

Pisker. Vmes smo imeli odmor. Takrat smo si lahko kupili hrano in pijačo. Ko smo vsi pojedli, smo 

ponovno smučali. Ob 12.15 smo odšli do avtobusa, ki nas je čakal na parkirišču. Tam smo se 

preobuli in stvari pospravili v avtobus.  

Odpeljali smo se z Areha proti šoli, kjer so nas čakali starši. Bilo je zelo zabavno. Upam, da bo še 

veliko tako zabavnih športnih dni. 

 Hana Indihar, 4. c 

25. 1. smo se odpravili na športni dan. Nekateri smo sankali, nekateri pa smučali. 

Zbrali smo se pri šoli in počakali na avtobus. Ko je prišel, smo po skupinah šli nanj,  sneli jakne in    

sedli. Vožnja je trajala kar nekaj časa, a nam ni bil dolgčas, saj smo se pogovarjali s prijateljicami in 

prijatelji. Končno je prišel čas, ko smo prispeli. Na Arehu je bilo mrzlo. Pojedli smo malico, ki smo 

jo dobili v šolski kuhinji. Smučarji so se začeli preobuvati, sankači smo veselo zgrabili sanke in se 

odpravili na sankališče. Na sankanju je bilo zelo zabavno, saj so bili na sankališču majhni hribčki in 

smo s sankami veselo poskakovali. Ker je bilo mrzlo, smo odšli v Ruško kočo, kjer smo  naročili 

topel čaj z limono in palačinke.  Njami, za obliznit dobro!  Potem smo  šli ponovno sankat. 
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Bližal se je čas odhoda, zato smo morali k avtobusu. Odpeljali smo se nazaj v šolo. Športni dan je bil 

super! 

 Saša Krajnc, 4. c 

Mentorica: Nataša Kosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: IZDELOVANJE VODNEGA KOLESA (4. razred) 

 Na tretji tehniški dan smo izdelovali vodno kolo. Učiteljica nam je razložila postopek izdelave. Po 

razlagi smo samostojno začeli z delom. Ker smo pri delu uporabljali različno orodje, je naš pouk 

potekal v učilnici za tehniko. Na kocko stiropora smo z bucikami pritrdili šablono in s toplotnim 

rezalnikom izrezali pesto. Z vrtalnim strojem smo v leseno deščico zvrtali dve luknjici, v kateri smo 

vstavili žična nosilca za vodno kolo. Zvrtali smo pa tudi luknjo v plastenko za izdelavo vodnega 

hrama. 

Sedaj ko smo izdelali vodno kolo, moramo preizkusiti, ali deluje. Počasi na vodno kolo vlivamo vodo 

in pogledamo, ali se kolo vrti. Če se je kolo vrtelo, smo uspešno izdelali manjšo različico vodnega 

kolesa. 

 Jure Edelbaher, 4. c 

Mentorica: Nataša Kosi 

 

ERASMUS +: PRVA MOBILNOST V FRANCIJI 

V ponedeljek, 13. 2. 2017, smo se že zgodaj zjutraj odpravili na letališče v Ljubljano. Od tam smo se 

z letalom najprej odpeljali v München, nato pa v Lyon. Tam smo se spoznali z nizozemskimi in 

bolgarskimi učenci, nato pa smo se z avtobusom odpeljali do majhne vasice po imenu Montpezat-

sous-Bauzon, kjer smo se spoznali z družinami gostiteljicami in se nato odpravili k njim domov. 

Naslednji dan smo učenci vsake države predstavili svojo šolo in državo. Imeli smo tudi video 

konferenco z učenci v Grčiji, na kateri smo predstavili logotipe vsake države, nato pa smo glasovali 

za najboljšega. Naš logotip je zasedel drugo mesto, kot logotip letošnjega projekta pa je bil izbran 

portugalski. Popoldne smo se razdelili v mešane skupine, kjer smo predstavniki vsake države ostalim 

predstavili analizo učnih navad učencev svoje šole (potek pouka, najljubši predmeti, domače naloge, 

pomoč pri učenju, prosti čas …). V četrtek smo imeli organizirane različne socialne in športne igre, 

preko katerih smo se bolje spoznali in razvijali timski duh. V petek smo se odpeljali na bližnjo goro, 

kjer smo se preizkusili v hoji s krplji. Zvečer so nam pripravili koncert tradicionalne glasbe, ob kateri 

smo tudi zaplesali, ter ogromno tradicionalnih domačih jedi. V soboto smo  dan preživeli z 

družinami, v nedeljo pa  poslovili in  z letalom odpotovali nazaj domov. 

  
 Nataša Luković  Nataša Luković 

Na mobilnosti smo bili trije učenci iz sedmega razreda, dve učenki iz osmega razreda in ena učenka 

iz devetega razreda. Mobilnost smo doživeli  kot nekaj dobrega, zanimivega in zabavnega. Na 

potovanju smo se učenci naše šole med seboj zelo povezali, saj smo se veliko zabavali in si med 

seboj pomagali. V lepem spominu nam bo ostalo tudi druženje z Nizozemci. Gotovo se bomo še 

dolgo spominjali obiska jame Pont d' Arc Caverne, v kateri smo si ogledali najstarejše jamske 

poslikave na svetu. Seveda smo počeli in doživeli še veliko drugih stvari, ki si jih bomo za vedno 

zapomnili. Z izbranimi družinami, pri katerih smo bivali, smo bili zelo zadovoljni. Samo pri eni  
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učenki je bila komunikacija zelo borna, saj nihče v družini ni znal angleško in se niso posebej trudili 

komunicirati. Ostali smo se, kljub šibkemu znanju angleščine s strani Francozov, imeli lepo in smo 

postali prijatelji. Vsi bi priporočali podoben odhod v drugo državo, saj smo se izjemno zabavali in se 

veliko naučili. Navezali smo stike z ljudmi iz drugih držav in se spoprijatelji z njimi. Spoznali smo 

veliko pomembnih stvari, kot na primer, da je treba spoštovati to, kar imamo, da z ljudmi veliko 

hitreje in lažje navežeš stik, če te ni strah in tudi, kako zelo se lahko šole in način pouka razlikujejo. 

Veliko novega smo spoznali tudi o sebi. Nekateri so odkrili, da preveč govorijo, ali pa da je njihova 

sramežljivost lahko velika ovira v življenju in tudi to, da je včasih treba imeti kar nekaj potrpljenja. 

Spretnosti, ki so nam pomagale v Franciji, so bile dobro znanje angleškega jezika, odprtost do nove 

kulture, hrane, ljudi in predvsem spretnost spoprijemanja z novimi izzivi, saj smo želeli naloge kar se 

da dobro opraviti. Seveda pa so nam nekaterim kakšne spretnosti tudi manjkale. Počeli smo veliko 

zanimivih dejavnosti. Najbolj  nam je bil všeč nogomet s plastenkami, igrice z imeni in pogovori v 

nacionalno mešanih skupinah, kjer smo diskutirali o različnih temah in tudi zagovarjali svoje mnenje.  

Filmček in naše izdelke si lahko ogledate na šolski spletni strani, pod ikono projekta Erasmus+ ali na 

javni Facebook strani Erasmus+: WE ARE OUR FUTURE!. 

 Taja Štros (9. b) in Maruša Špec (7. a) 

Koordinatorka projekta Erasmus+: Nataša Luković 

 

ŠPORTNI DAN: DRSANJE (2. in 3. razred) 

 
  Suzana Belušić 

V ponedeljek, 27. 2. 2017, smo imeli učenci 2. in 3. razreda zimski športni dan. 

V šoli smo najprej pojedli malico ter se počasi odpravili na igrišče. Gospod hišnik Ljubo Premović 

nam je naložil težke nahrbtnike. Odšli smo peš  proti Ledni dvorani. Med potjo smo se pogovarjali, 

kako se bomo imeli na drsanju. Ko smo prišli do drsališča, smo si nekateri izposodili drsalke, se 

oblekli ter odšli drsat. Vmes smo popili topel čaj, ki so nam ga skuhale naše prijazne kuharice. Drsali 

smo  uro in pol. Nato smo se fotografirali. Učencem, ki so potrebovali pomoč, so pomagali naši 

učitelji in hojice. Po drsanju smo se odpravili proti šoli, kjer nas je čakalo kosilo. Bil je zelo lep 

športni dan. Zahvaljujemo se organizatorjem in vsem učiteljem. 

 Žiga Turk Sluga, 3. a 

Organizatorka: Janja Karanovič 

 

PUSTNE USTVARJALNE DELAVNICE (3. razred) 

Mladi člani Rdečega križa smo se v ponedeljek, 27. 

februarja 2017, v popoldanskem času zbrali v šoli, 

kjer smo imeli pustne delavnice v sodelovanju s 

Humanitarnim društvom KRIŽEMROK. Imeli smo 

tri delavnice, ki so mi bile zelo všeč. Izdelovali smo 

krone, čarovniške palice, rakete in več različnih 

živalskih mask na palčkah. Najbolj mi je bila všeč 

živalska maska, ampak sem izdelala samo eno. Na 

koncu delavnic smo se posladkali s keksi in 

bonboni. Imela sem se zelo lepo.  
   Viktorija Kodrič 

 Mia Čerič, 3. c 

Organizatorka in mentorica RK: Viktorija Kodrič 
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DAN DEJAVNOSTI: LJUDSKE ŠEGE IN NAVADE (od 1. do 3. razreda) 

 

Na pustni torek, 28. februarja, so 

med nas prišli glasbeniki in 

folklorniki Akademske folklorne 

skupine Študent. Izdelali smo 

lutke iz cunj. Na delavnicah smo 

se naučili ples Sotiš in Pobreško 

polko. Na zaključku v telovadnici 

se je vsak razred predstavil s 

svojim plesom. Vsi smo zaplesali 

Pobreško polko. Z nami so bili 

tudi trije kurenti. Bilo mi je zelo  

 Sara Jane Petrič lepo. 

 Maria Luković, 2. a 

Razredničarka: Minka Godec 

 

DAN DEJAVNOSTI: PUST (4. razred) 

V torek, 28. februarja, smo v šolo prišli 

namaskirani. Na začetku je vsak prišel pred tablo 

in povedal nekaj o svoji pustni maski. Po malici 

smo dobili za reševat lahke naloge za zabavo. 

Med reševanjem smo tudi plesali in se prijetno 

zabavali. Nato smo še izdelovali beneške maske. 

In ure so minile. Ta pust je bil zares zelo 

zabaven! 

 Kiara Pokleka, 4. c 

Razredničarka: Nataša Kosi  

   Viktorija Kodrič 

V torek, 28. 2. 2017, smo imeli kulturni dan na temo Pust. V šolo smo prišli namaskirani v maske. 

Kot prejšnje leto sem tudi tokrat komaj čakala, da vidim moje sošolke in sošolce, kako so maskirani. 

Bilo je zelo zabavno. Zjutraj se je najprej vsak predstavil, potem smo se fotografirali. Po slikanju je 

že bil čas za malico. Malico smo z veseljem pojedli, saj imajo vsi radi krofe. Ko je bila malica 

končana, smo reševali zabavne uganke in zabavne naloge, vse s pustno tematiko. Po nalogah si je 

vsak lahko izdelal masko. Maske smo pritrdili na palčke, da smo si jih lahko dali pred obraz. Med 

zabavnim izdelovanjem mask smo imeli tudi glasbo po naših željah. Tako je dnevu v šoli kmalu 

sledil konec. 

 Nuša Petek, 4. b 

Razredničarka: Viktorija Kodrič 

 

OTVORITEV RAZSTAVE PLAKAT MIRU 2016  –  PRAZNUJEMO MIR 

   
Nika Ančevski, 7. b Ajda Kopčič, 7. b Gaja Tisaj, 7. b 
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Učenci naše šole so 3. 3. 2017 razstavljali v Art kavarni hotela PIRAMIDA v Mariboru na  

mednarodnem likovnem natečaju Lions kluba. 

Likovna dela razstavljajo učenci: Maša Pohar, Alja Arko, Nika Novak, Pika Majcen, Maruša Novak, 

Nika Ančevski, Ajda Kopčič, Zala Zupan Žitnik, Eva Bezlaj, Maruša Špec, Gaja Tisaj, pod 

mentorstvom Violete Škrabl. 

 in  Violeta Škrabl 

 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT: MLADI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI 

  
 Maja Mernik    Maja Mernik   

Predstavniki razredov od prvega do devetega razreda in učenci, ki sodelujemo pri Ludvik poroča, 

smo se enkrat na mesec srečevali na šolski skupnosti.  

Tukaj smo imeli delavnice o naših vrednotah v življenju, na kaj smo ponosni, o onesnaženosti našega 

planeta, iskali, od  kod izvirajo vzroki za onesnaženje, ter iskali rešitve. Prav tako pa smo se 

pripravljali na regijski otroški parlament. Tega smo se udeležili trije devetošolci, in sicer Luka 

Polanič, Taja Štros in Tisa-Lija Šober.  

 Tisa-Lija Šober, 9. a 

Mentorica: Maja Mernik 

 

23. REGIONALNI OTROŠKI PARLAMENT: ODRAŠČANJE 

V prostorih Zavarovalnice Maribor je 9. marca 2017 potekalo zasedanje že 27. regijskega otroškega 

parlamenta, tudi letos v organizaciji ZPM.  Ludviki smo se na ta dogodek že dolgo pripravljali (vse 

od meseca oktobra)  in zbirali predloge naših učencev. Ko se je zasedanje začelo, sta nas pozdravili 

koordinatorka parlamenta, gospa Kornelija Kaurin, gospod Damir Orehovec, član predsedstva ZPM 

in Matic Matjašič, predsednik Mestnega mladinskega sveta Maribor. Tema letošnjega otroškega 

parlamenta je bila MLADI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI.  Našo šolo smo zastopali: Luka 

Polanič in Taja Štros (oba 9. b) ter Tisa-Lija Šober (9. a). Srečanja se je udeležilo 105 predstavnikov 

iz 40 šol, iz 15 občin. 

 

Sledilo je delo v delavnicah: Pogled v prihodnost; 

Vrednote danes, jutri; Kakšen človek želim postati;  

Kaj bomo danes sejali, bomo jutri želi; Okolje in mi. 

Na delavnicah smo debatirali in podajali različna 

mnenja, predloge in zaključke.  

Vsak učenec, ki je dobil priložnost sodelovati in 

zastopati šolo na regijskem otroškem parlamentu, 

mora to ceniti in si šteti v čast. Iz takšnih dogodkov 

se lahko naučiš zelo veliko. Naučiš se poslušati, 

slišati, razumeti in sprejemati druge in njihov 

pogled na svet. Prav tako pa je odlična priložnost,  

 Maja Mernik da spoznaš nove ljudi in sklepaš nova prijateljstva.  

Verjamem, da se je nam trem ta dan vtisnil v spomin kot lepa priložnost, da se preizkusimo v novih 

veščinah. Ob koncu srečanja je spet sledil  plenarni del, kjer je izmed 105 učencev bilo 8 učencev 

izbranih za predstavnike naše regije na državnem parlamentu. Med petimi učenci je bila izbrana tudi 

Taja Štros, ki se bo udeležila zasedanja državnega otroškega parlamenta v Ljubljani. 
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Za vse udeležence je bila to zelo zanimiva izkušnja in mislim, da smo bili vsi veseli, da se nam je 

ponudila ta priložnost. 

 Tisa-Lija Šober, 9. a  

Mentorica: Maja Mernik 

 

OBISK SIMONA MARČIČA, MOTOCIKLISTA NA RELIJU DAKAR 

 

Motociklist Simon Marčič nas je obiskal v petek, 10. 

marca, ob 10. uri. Pokazal nam je čelado, škornje, 

jakno in medaljo. Povedal nam je, da na reliju ni 

prvega, drugega in tretjega mesta na stopničkah. 

Medaljo dobiš, če prideš na cilj. Tekma traja 

približno dva tedna. Povedal nam je in tudi pokazal, 

kje je imel odprt zlom noge. 

 

 Matija Vehovar, 2. a  

 

 Minka Godec  

V petek, 10. 3. 2017, smo bili zelo veseli, ko je v razred vstopil Simon Marčič. Povedal nam je, da se 

ukvarja z motociklizmom in nam pokazal opremo, škornje, bundo in čelado. Zelo mi je bilo všeč, ko 

smo jih lahko poizkusili. Dobili smo koledar in nalepki. Bilo je zelo zabavno. 

 Jernej Tašner, 2. a 

Razredničarka: Minka Godec 

 

ŠOLA V NARAVI (7. razred) 

Vse se je začelo s prihodom v Cerkno. Bilo je lepo ponedeljkovo jutro. Na voljo smo imeli nekaj sob, 

v katerih smo se le preoblekli za smučanje. Ko smo prišli na smučišče, smo se razdelili v štiri 

skupine. Pred tem smo imeli še kosilo. Smučali smo do treh. Bili smo dokaj utrujeni, zato nismo 

preveč uživali. Ko smo prispeli nazaj v hotel, smo čakali na ključ sobe. Ko smo prispeli v sobo, smo 

se oddahnili in razpakirali. Pred večerjo smo imeli veliko prostega časa, ko smo se igrali različne 

družabne igre. Po večerji pred spanjem smo se igrali flašo resnice. Naslednji dan je potekal zelo 

podobno. Zdaj smo poznali že več prog. Kasneje smo do večerje imeli prosti čas. Medtem smo 

nekateri pisali dnevnik. Po večerji se je ena skupina odpravila v muzej laufarije, druga pa na bazen. V 

muzeju smo spoznali vse like in običaje te pustne šege. Pripovedoval nam je član laufarije, ki je bil 

star 17 let. Zelo je bilo zanimivo, saj je pripovedoval iz svojih izkušenj. Gospa učiteljica Metka si je 

lahko poskusila eno od mask, Eva pa je lahko poskusila masko ta terjastega. Nato smo se vrnili in  

spet igrali družabne igre. Naslednje jutro nas je gospod Barovič zbudil z zelo glasno budilko. 

Preostanek dneva je potekal podobno kot prejšnji. Tisti večer pa je bila za kopanje na vrsti naša 

skupina. Neusmiljeno smo se tunkali in špricali do konca. Po tem sem imela rdeče oči, iz katerih so 

 
 Nejc Barovič 
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mi tekle solze. Naslednji dan je potekal kot prejšnji. Zvečer po večerji smo se odpravili v disko. Bili 

smo razočarani, saj smo stopili v prostor, ki je bil namenjen vaji orkestra. Ni bilo disko krogle in 

preden se je računalnik prižgal, je minilo pol ure. Ugasnili smo luči in si končno upali na plesišče. 

Pesmi smo si lahko izbirali sami, a nekateri jih niso znali pravilno izbrati. Zelo smo se zabavali in 

skoraj izgubili glasove. Po disku smo intenzivno pakirali. V petek smo bili bolj utrujeni kot druge 

dni. Smučali smo do kosila in se odpravili nazaj v Maribor. Tam smo bili veseli staršev in za vedno si 

bomo zapomnili to šolo v naravi v dobrem spominu. 

 Katrina Kunčič in Gaja Tisaj, obe 7. b 

Spremljevalci šole v naravi: Nejc Barovič, Jasna Rosi, Metka Vrbančič Osterc, Milan Soršak, Vlado 

Bambič 

 

USPOSABLJANJE ZA VRSTNIŠKE MEDIATORJE 

V soboto, 4. marca 2017, je na naši šoli potekala 2. 

delavnica za  usposabljanje šolskih vrstniških 

mediatorjev. Udeležili so se je učenci šestih in 

sedmih razredov. Delavnica je potekala pod 

mentorstvom gospe Vere Kožuh, pomagala pa sva ji 

že usposobljena mediatorja naše šole, Nina K. 

Lukaček in Jaka Škrinjar (oba 8. a). Učiteljica je za 

učence pripravila igre, skozi katere so spoznavali 

različne načine komunikacije. Ogledali so si tudi 

film in se kasneje o njem pogovorili. V njem so 

učenci morali prepoznati lastnosti mediatorjev, 

mediantov ter določena pravila, ki veljajo za   

 

 

mediacijo.  Vera Kožuh 

Vsaka skupina je izdelala plakat in ga predstavila ostalim. Delavnica je potekala od 9.00 do 12.00, v 

tem času pa so učenci izvedeli veliko novega o reševanju konfliktov v vsakdanjem življenju in kot 

mediatorka vem, da nam bo vsem skupaj to znanje velikokrat koristilo. 

 Nina K. Lukaček (8. a) 

Mentorica: Vera Kožuh     

 

OBISK RTV SLOVENIJA NA ŠOLI IN SNEMANJE ODDAJE »DOBRO JUTRO« 

 

V torek, 14. 3. 2017, smo se nekateri učenci iz 

6., 7., 8., in 9. razreda prostovoljno udeležili 

popoldanske delavnice. Sodelovali smo pri 

projektu "ZA LEPŠO ŠOLO" z namenom, da 

bi polepšali zaklonišče naše šole. Takrat so nas 

obiskali novinarji ter celotno naše delo posneli 

in nas intervjujali za televizijsko oddajo 

"DOBRO JUTRO". Pri delu smo se zelo 

zabavali ter se marsikaj novega naučili pod 

mentorstvom učiteljice Violete Škrabl.  

 Lana Germauc, 9. a 

Mentorica: Violeta Škrabl  

 Danijel Korpar  

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK ZBIRNEGA CENTRA SNAGA MARIBOR (6. razred) 

V sredo, 15. 3. 2017, smo šestošolci imeli tehniški dan. Aktivnosti smo začeli zjutraj v šoli. Obiskala 

nas je gospa Irena Bartok, ki je zaposlena na Snagi, kjer zbirajo različne odpadke. Povedala nam je, 

kako v vsakdanjem življenju najbolje ločujemo odpadke, kako se odpadki reciklirajo, opisala je tudi 

postopek obdelave odpadkov na zbirnem centru in še veliko zanimivega.  

Potem smo imeli malico. Po malici smo odšli skupaj z učiteljicami na Snago, ki je v bližini naše šole. 

Tam smo si lahko ogledali, kako je, ko odpadki pridejo na zbirni center in kaj vse z njimi počnejo in 

kako surovine iz njih spet uporabijo.  
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Po tej predstavitvi smo odšli nazaj v šolo. Tam smo se razdelili v skupine in izdelovali smo makete 

šole po naših idejah.  

Tehniški dan se mi je zdel zelo zanimiv in poučen.  

Prav je, da z odpadki vsi pravilno ravnamo in tako skrbimo za lepše okolje. 

 Stella Arko, 6. b 

Organizatorka dneva dejavnosti: Jordana Koren 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK TŠC MARIBOR (8. razred) 

V sredo, 15. marca, je bil za učence osmih 

razredov organiziran tehniški dan. Ob 8:15 

smo se zbrali v šolski jedilnici, kjer smo 

najprej pomalicali, nato pa se s posebnim 

prevozom odpravili proti Tehniškem šolskem 

centru Maribor. Tam smo se razdelili v tri 

skupine po razredih in nato je sledila 

predstavitev. Moja skupina si je najprej 

ogledala predstavitev, kjer smo izvedeli več 

o 3D printerju. Nato je sledila predstavitev o 

obdelovanju kovine na različne načine in   
pogledali smo si stroj, ki je preoblikoval in   Mateja Arko 

rezal kovino. Sledil je najbolj zanimiv del celotne predstavitve, in sicer zarisovanje načrta za izdelek. 

Vsi smo sedeli vsak za svojim računalnikom in sledili navodilom, ki nam jih je dajal profesor. Potem 

smo se odpravili v delavnico, kjer smo si ogledali izdelavo tega izdelka  in se tudi sami preizkusili v 

izdelavi. Na koncu smo lahko tudi upravljalji robota in z njim zapisali svoje ime. Ob 12:00 smo se 

odpravili nazaj na avtobus in se odpeljali proti šoli. 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Organizatorka: Jordana Koren 

 

 DAN DEJAVNOSTI: OBISK VOJAŠNICE GENERALA RUDOLFA MAISTRA MARIBOR 

(9. razred) 

 15. 3. 2017 smo devetošolci v okviru tehniškega dne obiskali vojašnico Generala Rudolfa Maistra. 

Zbrali smo se v jedilnici naše šole ter se po malici odpravili peš proti vojašnici. Ob prihodu so nas 

sprejeli vojaki. Malo smo se sprehodili po vojašnici. Zatem so poslušali govor gospoda Grabušnika, 

ki nam je na kratko opisal potek našega dneva v vojašnici. Naša naslednja postaja je bila kadetnica. 

Ob prihodu v stavbo smo odložili svoje torbe ter jakne ter se razdelili po razredih. 9. B razred je 

najprej šel na ogled orožij. Tam smo občudovali široko zbirko različnih orožij, ki segajo tudi v prvo 

svetovno vojno. Takoj za tem pa smo se a in b razred zamenjali in vstopili smo v veliko dvorano, ki 

je bila okrašena s slikami o Sloveniji ter z veliko broškami.  Sledil je kratek odmor,  nato pa smo si 

ogledali opremo vojakov (nekateri so jo lahko tudi poskusili) ter tank.  Odšli smo do avtopralnice in  

 
 vojašnica Generala Rudolfa Maistra Maribor 
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do garaže. Nazadnje smo si ogledali tudi top ter daljnogled. Naš dan v vojašnici se je s tem zaključil, 

vendar smo se še pred uradnim  zaključkom sprehodili nazaj na šolsko igrišče. O vojašnici smo se 

naučili stvari, ki nam prej še niso bile poznane. 

 Lara Jugovič, 9. b 

Organizatorka: Loresana Grabušnik 

 

LIKOVNA DELAVNICA ZA NADARJENE UČENCE (4. in 5. razred) 

V ponedeljek, 20. 3. 2017, smo imeli delavnico za 

nadarjene, ki jo je vodila gospa učiteljica Metka Lakota. 

Ob 13.35 smo se zbrali v »šuharni«.  Pripravili smo si 

likovne pripomočke ter se posedli za mize, kjer nam je 

učiteljica razložila potek dela velikonočnih zajčkov. 

Učiteljica nam je razdelila lesene zajčke. Naredili smo 

barvo, mešano z belo in poljubno barvo. S to barvo smo 

pobarvali zajčka. Na ušesa smo mu zalepili rumen listek, 

na telo, za obleko mrežico, kravato in okrasne krogce. 

Okoli vratu smo mu zavezali pentljo in narisali obraz ter 

z belilom pobarvali zobe. 

Vsak je naredil dva zajčka in si ju odnesel domov. Jaz 

sem enega zajčka pustila učiteljici. Upam, da se take 

delavnice še kdaj ponovijo. 

 Lana Miuc Zelko,  5. a 

Organizatorka: Metka Lakota  

 Metka Lakota 

 

IZBIRNA PREDMETA POK IN SPH: OBISK  CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE 

V sredo, 22. 3. 2017, smo si učenci, ki obiskujemo POK in SPH, ogledali centralno čistilno napravo v 

Dogošah. 

Ko smo prispeli v Dogoše, smo se najprej razdelili v tri skupine. Nato smo si ogledali laboratorij, kjer 

vodo podrobno analizirajo, za tem pa še nadzorno sobo. Zaposleni lahko do tega programa dostopajo 

kar od doma.  

Nato smo si ogledali še vse stopnje čiščenja vode. Predstavili so nam rešetke, s katerimi v vodi 

odstranijo največje odpadke. Nato vodo znova prečistijo, dokler le-ta ni brez odpadkov. Takrat je 

voda rjave barve, a brez trdih delcev. 

Nato gre v biološke bazene, kjer s pomočjo koagulanta 

odstranijo fosfor;  ogljikove, dušikove in fosforjeve 

spojine pa s pomočjo bakterij in mikroorganizmov. 

Iz bioloških bazenov voda potuje v nakladne 

usedalnike, kjer se voda prečisti do te mere, da lahko 

organizmi v njej preživijo, a voda vseeno ni pitna, zato 

jo spustijo v Dravo ali HE Zlatoličje. 

Iz bioloških bazenov hkrati črpajo tudi blato, ki ga 

nato obdelajo in odpeljejo. 

Povedali so nam tudi, kaj vse se znajde v 
 

straniščih. Tam se znajde vse od hrane do   Brigita Godec Kopčič 

damskih vložkov, palčk za ušesa, zobnih nitk, plastične embalaže in tudi izdelkov iz tekstila.  

S čistilnimi napravami lahko očistimo veliko, a žal čudežev ne delajo.  

Bilo nam je zelo všeč, saj smo izvedeli veliko novega. Čeprav je nekoliko zaudarjalo, nas to ni 

oviralo.  

 Nastja Gonza, 9. a, in Ana Ambrož, 8. b 

Organizatorki: Ribana Višnar, Brigita Godec Kopčič 
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 KNJIGA MESECA  
 

Spet je prišel ta čas, ko glasujemo in pregledamo glasove za knjigo meseca. Tokrat smo učenci oddali 

25 glasov, in sicer 11 z razredne stopnje in 14 s predmetne stopnje. V preteklem mesecu je na 

razredni stopnji največ glasov prejela knjiga Tinček in tri zlate ribice, ki jo je napisal Dim Zupan. 

Nagradili bomo bralko  Alino Blažič iz 3. b. Na predmetni stopnji pa je »zmagala« knjiga Dese 

Muck, Hči lune. Nagrajenka je Ana Ambrož,  8. b. Čestitke nagrajenkama. Berimo. 

 Tjaša Domadenik, 8. b  

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 DELO V MARCU IN APRILU 
 

M A R E C  A P R I L  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

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

2. 1. T-d: kemija. 

4. Usposabljanje za šolske medvrstniške mediatorje. 2. Dan knjig za otroke. 

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

zagovori → 18. 3. 
3. Skupnost učencev. 

7. Za muco časa: 1700.  3. RS – 6. razred. 4. Za muco časa: 1700. 

8. T- razredno: Vesela šola. 6. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800.  

11. T-d: slovenščina. 8. T-d: fizika. 

13. Šola v naravi, 7. razred → 17. 3. 12. T- d: Vesela šola. 2. srečanje s šolskimi novinci. 

14. T-d: nemščina  9. r. 13. Lutkovni abonma od 1. do 3. r. 

16. T-š: matematika. 3. RS – 8. razred. 16. Velika noč. 

17. T-p: fizika. 17. Velikonočni ponedeljek. 

18. T-d: zgodovina. 20. : Marjan Kasjak in predstavitev raziskovalnih  nalog. 
20. 3. RS – 2. razred. 22. T-d: matematika. 

21. 2. RS – 3. razred. T-d: angleščina 9. razred. 23. Svetovni dan knjige. 

22. 3. RS - 4. razred. 26. Pouka prosto: nadomeščamo Ludvik hodi 20. 5. 2017. 

23. :  Samostojne razstave nadarjenih Ludvikov. 

Srečanje z upokojenimi sodelavci. Zaključek Ludvikove 
bralne značke za odrasle. 

27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice → 2. 5. 

Individualno izobraževanje strokovnih delavcev. Dopusti. 

    

Revija PZ: OPZ.   T-R: Turizmu pomaga lastna glava.   

Raziskovalne naloge: zagovori po urniku ZPM. Medobčinski otroški 

parlament. 

Usposabljanje za šolske medvrstniške mediatorje po dogovoru. 

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

športni 

 

 

 

 

 

  
Klea Nemeš Golob, 7. a Maruša Novak, 7. a Nika Fajfar, 7. 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 


