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Številka 2, leto XVIII, oktober 2016    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

ŠILIHOVA NAGRAJENKA GOSPA ALBERTA BUNDERLA 

RAZPIS ZA PREŠERNOV NATEČAJ ŠOLE 

SODELOVALI SMO NA PRIREDITVI NOČ MODRIJANOV 

 

 

 

 
 

 

 

 Mirjam Jurša, 5. a  Lara Jugovič, 9. b  Tilen Bezjak, 5. a 

 

 

 

Pisano listje, drevesa polna sadja, gozdovi, polni kostanjev 

in gob, vinogradi, polni grozdja, in hladno vreme nam 

povedo, da se je že pričela jesen. Znova bomo oblekli topla 

oblačila in pogumno korakali v novo šolsko leto. 

Čeprav je šele oktober, se naši zvezki že pridno polnijo, mi 

pa pridobivamo nova znanja na vseh možnih področjih. 

Pričela so se tudi ocenjevanja. Pisna in ustna. Med drugim 

smo tudi raziskovali nova področja v obliki referatov, ali pa 

se za to šele odločili in bomo predstavili naša odkritja v 

okviru raziskovalnih nalog. Tako pestro se je začelo za 

nekatere prvo, za nas, devetošolce, žal zadnje šolsko leto na 

Ludviku. 

Udeležili smo se tudi že raznih tekmovanj, kot so: 

tekmovanje iz logike, sladkorne bolezni, biologije … 

Dosegli smo odlične rezultate. S tem se tekmovanja še ne  

 Mateja Arko    zaključijo, saj nas čakajo še razna druga tekmovanja:  

tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz zgodovine,  tekmovanje za Vegovo priznanje, 

angleščina … Kot vsako leto nas čakajo tudi letos razni nastopi in proslave. Zraven tega pa bodo tu še 

preizkusi znanja, referati in seveda ustna ocenjevanja. 

V šoli so na oglasnih deskah že prilepljeni razpisi za Prešernov natečaj. Naslov letošnje teme je »Moj 

sanjski prst domišljije«. Komisija naše risbe in zgodbe že nestrpno pričakuje. Zato vzemi v roke svinčnik 

in list papirja ter prični z ustvarjanjem.  

Ampak, ker nas Ludvike zanimajo še druga področja, nismo le sedeli v šolskih klopeh.  

Udeležili smo se raznih športnih in naravoslovnih dnevov, dnevov dejavnosti … Tam smo pridobili nova 

znanja nekoliko drugače. 

Dekleta MPZ Ludvik smo pred kratkim nastopale na Noči Modrijanov. Za nami je bilo veliko trdega dela, 

a s tem se vse še ne konča, saj nas čaka še veliko nastopov. Vredno ogleda! 

Letos učenci devetih razredov pripravljamo tudi šolski ples. Tema plesa je Black & White Halloween 

party. Ples bo v petek, 11. novembra. Zagotovi si svojo vstopnico! Za več informacij pa se obrnite na nas, 

devetošolce. 
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Za učence devetih razredov bo to leto posebno. Ne samo zato, ker smo zadnje leto Ludviki, ampak tudi 

zato, ker nas kmalu čakajo informativni dnevi in vpisi v srednje šole, šolski ples ter na koncu leta tudi 

valeta. Vsem devetošolcem želim, da se vpišejo na želeno šolo in dosežejo svoje cilje, vsem ostalim 

Ludvikom pa veliko uspehov na naši šoli. 

Za konec pa želim pozdraviti še naše najmlajše Ludvike. Dragi prvošolčki, upam, da ste že dobro spoznali 

učiteljice in sošolce, začeli sklepati nova prijateljstva in osvajati nova znanja.  Želim vam čim lepši 

začetek šolanja! 

Tudi vsem ostalim Ludvikom želim uspešno šolsko leto. Vem, da so učenje in šolske obveznosti včasih 

naporne, ampak znanje, ki ga pridobivamo, je zelo pomembno za našo prihodnost. 

Ob tolikšnem dogajanju in načrtih pa smo lahko že vsi pošteno izmučeni. Mislim, da se nam bodo vsem 

odlično prilegle jesenske počitnice, ki že trkajo na vrata. Upam, da se bomo spočili in se pripravili na 

nove izzive.  

Uživaj ob prebiranju tega jesensko obarvanega Ludvika, zraven pa si privošči še kakšno skodelico toplega 

čaja ali pečen kostanj.  

 Nastja Gonza, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 FOTO UTRINKI  
  

 

 

 

 

2. c in Kapitan Jakob Mango      

                                            Melita Djordjević 

Šestošolci na športnem dnevu pri Mariborski koči  

                                                          Urška Kosi 

 

 
Pevski zbor na Noči Modrijanov                                                                               Sara Jane Petrič 
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Devetošolci na športnem dnevu                                                                                  Nataša Luković 

 

 

   
Kostanjev piknik       

                    

 Tisa Lija Šober     

Sedmošolci na dnevu dejavnosti 

                      

Maja Mernik 

»Sonce, Luna, Zemlja« na Noči 

raziskovalcev     

                         Vera Kožuh 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

SLADKORNA BOLEZEN: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

V petek, 14. oktobra 2016, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Udeležilo se ga je 

27 učencev 8. in 9. razreda. Najboljši trije so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 19. novembra 2016. 

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke.  

Na državno tekmovanje so se uvrstile: Nastja Gonza, 9. a, Ana Vraneševič, 9. a, in  Lara Kocbek, 9. b. 

Bronasto priznanje so dosegli:  

Eva Zavec, 8. a Eva Borin Cerjan, 8. a Tjaša Lah, 8. a 

Jaša Režonja Jarc, 9. a Nika Makuc, 8. a Lan Martin Kompan, 9. b 

Dennis Dean Rutar, 9. b Nina K. Lukaček, 8. a  

Ana Ambrož, 8. b Ajda Augustinovič, 8. a  

 in mentorica: Brigita Godec Kopčič 
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LOGIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (od 4. do 9. razreda) 

29. 9. 2016 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz logike, na katerega smo se skrbno pripravljali 

ves september. Udeležilo se ga je 26 tekmovalcev; 8 učencev  4. in 5. razreda in 18 učencev od 6. do 9. 

razreda.  

Bronasta priznanja dobimo:  Saša Krajnc  in Angelina Prejac  (4. razred); Tija Rutar in Jana Zadravec (5. 

razred); Pika Majcen, Gašper Vogrin in Anej Cvikl (vsi 7. a); Nina K. Lukaček (8. a); Luka Polanič in 

Nika Zadravec (9. b). Odlični rezultati na šolskem tekmovanju so nam omogočili sodelovanje na 

državnem tekmovanju, ki je potekalo v soboto, 22. 10. 2016, na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor. O 

uradnih rezultatih državnega tekmovanja pa več v naslednjem Ludviku. 

 Nina K. Lukaček, 8. a           

Mentorica: Bojana Mihocek Peklar, Tanja Gojčič 

 

ZAVOD »ENOSTAVNO PRIJATELJI«: 2. C IN KAPITAN JAKEC MANGO  
Prijavili smo se na natečaj, ki ga v sodelovanju s Tušem organizira Zavod Enostavno Prijatelji. Tja smo 

poslali osebno izkaznico našega manga, ki si jo lahko ogledate. 

Med 182 šolami in vrtci iz Slovenije, ki so se prijavili, smo se uspeli uvrstiti med izbranih najboljših 10! 

Za nagrado si bomo vsi učenci od 1. do 3. razreda na šoli lahko ogledali predstavo. 

 
Mentorica: Suzana Belušić 
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 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

PRVA RAZSTAVA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

V četrtek, 20. 10. 2016,  je bila odprta prva razstava v letošnjem šolskem letu. Svoja kiparska dela iz lesa 

je na ogled postavil gospod Franc Pliberšek, ki je sicer že večkrat razstavljal v našem razstavišču, a 

njegove lesene skulpture nas znova in znova prepričajo, da ga povabimo med Ludvike.  

Razstavo je odprla gospa Rozvita Pfeifer. Kulturni program je povezovala učenka Taja Štros, 

  
                                                         Žan Lukič, 9. b 

nastopali pa so učenci drugega razreda, ki so pod mentorstvom učiteljic Suzane Belušič in Dragice Sgerm 

odigrali igrico Mojca Pokrajculja. Na električni kitari sta zaigrala v duetu učenca Jaša Režonja Jarc in 

Janin Vezonik, na harmoniko pa se je prvič v našem razstavišču predstavila učenka Jana Zadravec. 

Razstavišče je bilo polno in veseli smo bili prav vseh. Druženje se nadaljevalo v jedilnici ob Ludvik 

kavici. 

Veselimo se snidenja 17. novembra, ko bo razstavljal svoje fotografije gospod Boris Sovič.  

 in mentorica razstavišča Ludvik Metka Lakota 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
  

PLANINCI LUDVIKI: POHOD NA LOVRENŠKA JEZERA 

V soboto, 24. 9. 2016, smo se planinci 

naše šole odpravili na Lovrenška jezera. 

Na pohodu nas je bilo 49 učencev od 3. 

do 8. razreda. Spremljale so nas naše 

učiteljice in planinski vodnik. Zgodaj 

zjutraj smo se zbrali na šolskem igrišču 

in tam pričakali avtobus. Odpeljali smo 

se do Rogle, od tam pa smo pot 

nadaljevali peš. Na začetku smo hodili 

po bolj položnem terenu, nato pa smo 

se začeli vzpenjati. Pot nas je vodila po 

travi in med majhnimi bori. Čez nekaj 

časa smo začeli hoditi po zgrajeni leseni 

potki, ki nas je pripeljala do jezer.  Pri 

jezeru smo pomalicali in se odžejali. Ko 

smo se odpravljali nazaj, smo 

mimogrede šli še na razgledni stolp.  

Od tam so se videla vsa Lovrenška   Ivan Kosi 

jezera in borovci. Nazaj smo se vrnili po drugi poti. Večino časa smo hodili po gozdu. Imeli smo se zelo 

lepo. Komaj čakam, da izvem, kam gremo na naslednji pohod.  

 Tine Majer, 5. b 

Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi 
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LIKOVNO SNOVANJE: OBISK FOTOGRAFSKEGA MUZEJA MB 

 

V ponedeljek, 26. 9. 2016,    smo pri LS2 odšli v Fotografski 

muzej MB, kjer smo si ogledali razstavo z imenom Lekcije leta 

1991, Vzpon nacionalizma skozi fotografski objektiv. V muzeju 

je za ogled razstavljena obsežna zbirka fotoaparatov gospoda 

Avgusta in gospe Marie Bohanec. V vitrinah smo si jih lahko 

ogledali le 68, celotna zbirka pa obsega preko 1000 starih 

fotoaparatov. Ogled je vodil gospod Uroš Dokl. Najprej nam je 

povedal, kako je nastala slika oz. nastanek prvega "fotoaparata". 

Izvedeli smo, da se je zgodovina fotografij začela že med 

starimi Grki. Prva kamera se je imenovala Camera obscura 

(temna soba). Camero obscuro so kasneje izboljšali z vdelavo 

leč, vendar z njo še do 19. stoletja niso mogli narediti slike brez 

prerisovanja. V 19. stoletju so fotografije izdelovali z posebno 

kemikalijo. Kasneje se je izdelava fotografij in fotoaparatov 

izboljšala. Po predstavitvi zgodovine fotografije in fotoaparata, 

ki je bila zelo zanimiva, smo si ogledali še fotoaparate v 

vitrinah. Potem smo z gospodom Doklom izdelali fotografijo na  

 Violeta Škrabl star način (s kemikalijami). Proti koncu obiska smo si še sami  

izdelali Camero obscuro in preizkusili, kako deluje. Med izdelovanjem smo se zelo zabavali. 

 Zala Marolt, 8. c 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

DAN DEJAVNOSTI: MESTNI PARK, AKVARIJ TERARIJ IN MUZEJ NARODNE 

OSVOBODITVE MARIBOR (7. razred) 

V torek, 27. 9. 2016, smo se zbrali na Trgu svobode, kjer smo pomalicali in oddali denar za vstopnine. 

Peš smo se s Trga svobode odpravili proti Akvaterariju v mariborskem Mestnem parku. Ko smo prišli, 

smo morali še malo počakati, ker je učiteljica morala poravnati vstopnino. 

  
  Jasna Rosi 

Ko smo vstopili, nam je postalo vroče, saj prostore ogrevajo, ker imajo dosti tropskih živali, ki so na 

toploto navajene. Ogledali smo si živali. Videli smo največ rib, kač je bilo tudi kar dosti, imeli so še želve 

in kajmana očalarja. Kajman je podoben krokodilu in aligatorju. V akvariju so plavale tudi nevarne 

mesojede piranje. Zanimiva je bila tretja najbolj strupena kača, kitajska mokasinka, ki ima poleg strupa 

tudi živčni strup. Ko smo si vse ogledali, smo šli v Muzej narodne osvoboditve Maribor. Nismo si 

ogledali stalne zbirke, ampak smo šli v zgornjo sobo, kjer smo se pogovarjali na temo akcija - reakcija. Po 

pogovoru smo šli še v mestni park, kjer nam je učiteljica biologije Brigita Godec Kopčič povedala vse o 

zgodovini mestnega parka in o drevesnih vrstah, ki rastejo v parku. Seveda smo si jih še ogledali. 

Naravoslovni dan je bil zanimiv, naučil sem se veliko novega. Upam, da bo še kakšen podoben temu in se 

ga veselim. 

 Maj Tomašič, 7. b  

Organizatorka: Jasna Rosi 
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DAN DEJAVNOSTI: OBISK GIMNAZIJE IN SREDNJE KEMIJSKE ŠOLE RUŠE (9. razred) 

V sredo, 28. 9. 2016, smo imeli učenci devetih 

razredov naše šole naravoslovni dan, ki je 

potekal na Gimnaziji in Srednji kemijski šoli 

Ruše. Učenci smo se zjutraj zbrali na šolskem 

igrišču in se z avtobusom odpeljali do GSKŠ 

Ruše. Tam so za nas pripravili pester in 

zanimiv program. Najprej so nam predstavili 

šolo in njene izobraževalne programe, potem 

pa smo se razdelili v tri skupine in pričeli z 

delom. Najprej smo se naučili nekaj o soleh in 

vodi. Seveda smo si delo popestrili z 

raznoraznimi poskusi. S pomočjo tamkajšnjih 

profesoric smo izdelali tudi kremo. Spoznali 

pa smo veliko zelišč in se pogovarjali o 

njihovih zdravilnih lastnostih. Za nas so   
pripravili tudi kviz. Skratka, imeli smo se zelo   Nataša Luković 

lepo in upam, da bo tako tudi prihodnjič. 

 Taja Štros, 9. b 

Organizatorka dneva dejavnosti: Ribana Višnar 

 

DAN DEJAVNOSTI: »RASTEM S KNJIGO« IN MEDIACIJA (7. razred)  

V torek, 4.  oktobra 2016, smo imeli sedmošolci dan dejavnosti.  Razdelili smo se v dve skupini. Drugi 

skupini je gospa Kožuh predstavila mediacijo, prva skupina pa je v tem času obiskala Pionirsko knjižnico 

Nova vas. Sredi dopoldneva  pa sta se skupini zamenjali. Pri mediaciji smo se pogovarjali o pogojih, ki  

  

  Mateja Arko 

jih mora izpolniti mediator ter katere lastnosti mora imeti. Ogledali smo si tudi posnetek poteka mediacije 

ter se o njem pogovorili. Nato smo stopili v drugo učilnico, kjer je gospa Maja Toš pripravila in vodila 

zabavne igre. Pomagali sta tudi dve devetošolki, ki sta prav tako mediatorki na naši šoli. Pri prvi igri sta 

nam na hrbet, ne da bi mi to videli, prilepili drugače obarvane listke. Naša naloga je bila, da se brez 

komuniciranja uvrstimo v skupine po barvah na listkih. Nekaterim so listki padli s hrbta in so tako vedeli, 

v katero skupino sodijo, spet drugi so se pogledali v ogledalo in tako dalje. Prav tako smo slišali drugačno 

verzijo Rdeče kapice in se pogovarjali o lastnostih volka ter Rdeče kapice na podlagi zgodbe. Medtem ko 

smo mi bili v šoli, pa je bila prva skupina v Pionirski knjižnici Nova vas.  

Po prvem delu programa smo tudi mi odšli v knjižnico. Tam  nas je sprejela knjižničarka. Posedli smo po 

pripravljenih stolih v krogu in prisluhnili. Knjižničarka nam je razložila, kaj pomenijo različne oznake na 

policah za posamezno starostno stopnjo  ter nam predstavila tudi nekaj knjig z vsake police. Nato je 

sledilo iskanje knjig. Razdelili smo se v pare po dva in dobili več listkov z nalogami in  oznako postavitve  

knjig. Nato smo poiskali knjigo, jo pokazali knjižničarki in dobili listek z novo nalogo. S sošolko, s 

katero sem bila v paru, sva našli šest različnih knjig. Po zabavnem iskanju smo spet posedli in si ogledali 

pripravljen posnetek, v katerem je pisatelj Vinko Mὃderndorfer, ki je napisal knjigo Kit na plaži (na  

koncu smo jo dobili v dar), pripovedoval o kraju dogajanja zgodbe in o tem, kaj ga je spodbudilo k 



 8 

pisanju prav o tem. Bilo je zelo zanimivo. Ob koncu smo si lahko še izposodili kakšno knjigo in si po 

svoje ogledali  knjižnico. 

Dan dejavnosti je bil zelo zanimiv, poučen in seveda tudi zabaven. 

 Gaja Tisaj,  7. b 

Organizatorki: Sonja Antolič, Vera Kožuh 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: »NOČ RAZISKOVALCEV« 

Dogodek v organizaciji ZPM Maribor, na katerem 

se je v okviru predstavitve dejavnosti mladih 

raziskovalcev, ki sodelujejo pri projektu Mladi za 

napredek Maribora, se je odvijal v petek, 30. 9. 

2016, v Europarku Maribor.  

Sodelovali smo tudi Ludviki z raziskovalno nalogo 

V objemu narave, z mentoricama go. Ribano 

Višnar in go. Violeto Škrabl. Z njuno pomočjo smo 

na tekmovanju Mladi za napredek Maribora 

dosegli srebro priznanje in uvrstitev na državno 

tekmovanje Mladih raziskovalcev Slovenije in tam 

dosegli srebrno priznanje. Avtorice naloge so 

lanske devetošolke, zdaj že srednješolke, Veronika   
Ekart, Neža Kramarič in Lana Hӧtzl. Sodelovale                                                  Gordana Šober 

smo tudi Eneja Jamnik, Tina Mlasko, Nika Zadravec in Lara Jugovič (9. b). Razstavo smo popestrili s 

kratko glasbeno točko, v kateri sta nastopali Nika Zadravec, ki je igrala na klarinet, in Eneja Jamnik, ki 

sem pela. Prav tako smo želeli predstaviti našo šolo, zato smo po Europarku delili naše Ludvike in 

Ledine. 

 Eneja Jamnik  in Tina Mlasko, obe 9. b 

Koordinatorka raziskovalne dejavnosti: Gordana Šober 

 

ŠPORTNI DAN: POHOD PROTI AREHU (7. razred) 

V sredo, 5. 10. 2016, smo se zbrali pod Pohorsko vzpenjačo, kjer smo kupili karte in se z gondolo 

odpeljali na Bellevue. Ko smo prišli na Bellevue, so nas učiteljice preštele, če smo vsi. Kmalu smo začeli 

hoditi. 

Pohod se je začel. Pogovarjali smo se, ko nam je učitelj povedal, da se bomo ustavili na Mariborski koči. 

Ko smo prispeli, smo prigriznili, kar smo imeli v nahrbtnikih. Tam smo bili pol ure, lovili smo se in si 

govorili šale. Kmalu smo pohod nadaljevali. Po poti smo se  pogovarjali. Hodili smo še kakšno uro, ko 

smo se ustavili in učitelji so rekli, da se bomo obrnili. Spet smo hodili še kakšno uro nazaj, da smo prišli 

do gondole. Vožnja z gondolo je bila zabavna, vsem je bila všeč. Ko smo prispeli, smo lahko odšli 

domov. 

Športni dan je bil koristen, saj smo se nadihali pohorskega zraka in se dobro razgibali.  

 Maj Tomašič, 7. b 

Organizator: Vlado Bambič 

 

OKROGLA MIZA: »VARNOST OTROK V PROMETU«  
V petek, 7. oktobra 2016, smo se Matevž Čelik, Miha Špernjak in mentorica, gospa Vera Kožuh,  

udeležili okrogle mize v Mestni občini Maribor. V dvorani Rudolfa Maistra smo se srečali s predstavniki 

policije, člani Sveta za preventivo in odgovornimi z občine. Predstavili smo težave v zvezi z varnostjo 

otrok v prometu okrog šol. Okrogle mize smo se udeležili predstavniki 5 osnovnih šol in vsi smo 

opozorili na težave, ki jih doživljamo na poti v šolo. Mi smo se osredotočili na to, da opozorimo pristojne, 

da potrebujemo kolesarnico in prostor za shranjevanje rolk, skirojev, rolerjev … Prisotne smo  
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opozorili tudi na manjkajoče predpise za uporabo 

le-teh v prometu. Povedali smo tudi, da bi bila 

potrebna boljša signalizacija na poteh okrog naše 

šole, da bi bilo potrebno izboljšati stabilnost tabel 

»Mi smo tukaj« ter da je skrajni čas, da se uredijo 

na šolskih poteh odseki, ki niso urejeni s 

pločnikom in kolesarsko stezo. Kot vsako leto tudi 

letos upamo, da bodo naše prošnje slišane in da 

bomo deležni katere izmed izboljšav, ki bo 

doprinesla k  še večji prometni varnosti v okolici 

naše šole. 

 
 

 Vera Kožuh 

 Matevž Čelik, 9. b 

Mentorica: Vera Kožuh 

 

PLANINCI LUDVIKI: IZLET NA MARIBORSKO KOČO 

 

V soboto, 15. 10. 2016, smo imeli planinci naše 

šole že drugi izlet. Tokrat smo se odpravili na 

Mariborsko kočo. Izleta se je udeležilo 21 

učencev iz 2. in 3. razreda. V  toplem in 

sončnem dopoldnevu  smo občudovali jesensko 

naravo. Polni lepih doživetij in  še pred dežjem 

smo se vrnili v dolino. 

 

 Urška Kosi 

Mentorici: Urška Kosi in Nataša Kosi 

 

 Ivan Kosi  

 

IZBIRNI PREDMET SONCE, LUNA ZEMLJA: NA »NOČI RAZISKOVALCEV« V 

EUROPARKU  

Letos, v sedmem razredu, je pouk razširjen tudi na obvezne 

izbirne vsebine. Med njimi je bil na izbiro tudi predmet Sonce, 

Luna, Zemlja pri učiteljici Veri Kožuh. Pri izbirnem predmetu 

smo sami fantje, ki se dobro razumemo, zato je še posebej dobro 

vzdušje med urami. 

V petek, 29. 10. 2016, smo se popoldne zbrali v Europarku, kjer 

je bilo organizirano astronomsko opazovanje Sonca.  

Najprej smo šli po stojnicah, kjer smo si lahko izmerili krvni 

tlak, lahko smo poskusili lutki vzeti kri, bila je tudi nagradna 

igra, kjer si moral pravilno odgovoriti na vprašanje, če si želel 

dobiti nagrado. Za nagrado je bilo jabolko ali plastenka vode. 

Potem smo šli na ploščad, kjer nam je gospod povedal o zgradbi 

in delovanju teleskopa. Lahko smo pogledali Sonce, ki žal ni 

bilo aktivno, zato smo videli samo rdečo kroglo. 

Ogled je bil zanimiv, veliko smo se naučili kljub temu, da nismo 

bili v šoli … ali pa mogoče prav zato. 

 Maj Tomašič, 7. b  

Mentorica: Vera Kožuh 

 

 
  Vera Kožuh 
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TEDEN OTROKA: KOSTANJEV PIKNIK 1. VIO 

Prvi teden v oktobru je  za nas zelo  pomemben in prijeten, saj takrat na naši šoli obeležimo Teden otroka. 

To je projekt, ki ga že od leta 1954 izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije.  

 

 

 

 

 
 

 
 

  Tisa Lija Šober 

Letošnji Teden otroka je potekal pod geslom »Svet, v katerem želim živeti«.  V okviru tega tedna je bil 

13. 10. 2016  na naši šoli za otroke od prvega do tretjega razreda organiziran kostanjev piknik. V 

učilnicah in šolskem igrišču so potekale najrazličnejše dejavnosti. V razredih so izdelovali plakate, s 

katerimi se je predstavil posamezni razred. Bili so res lepi in domiselni.  Izdelovali so »škrnicle« za 

kostanje in škratkove kapice. Na šolskem igrišču so potekale igre, pri katerih so se otroci pomerili v 

svojih spretnostih, da pa je bilo še bolj veselo, jih je spremljala glasba. Glasbeni gost je bil gospod Matej 

Plavec, ki se mu najlepše zahvaljujemo. Otroke je obiskala tudi naša gospa ravnateljica in jih nagovorila s  

prijaznimi besedami. Naš hišnik, gasilci, gospod in gospa Knez, g. informator, g. urejevalec okolja, 

kuharice in kuhar  ter učiteljice so poskrbeli za slastno pečene kostanje in topel čaj. Da pa je bilo na 

pikniku še bolj zabavno, so se otroci predstavili z zanimivim kulturnim programom, ki ga je skrbno 

pripravila gospa Tadeja Krajnc. Lepo je bilo, vidimo se naslednje leto.  

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Organizatorka: Janja Karanovič 
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LIKOVNA DEJAVNOST: POSLIKAVA STEN  ŠOLSKEGA STOPNIŠČA V ZAKLONIŠČU 

(POPOLDANSKA DELAVNICA) 

Delavnica je potekala v torek, 18. 10. 2016, in je 

trajala  štiri šolske ure (od  15.15 do 18.15). 

Potekala je na stopnišču v zaklonišče naše šole, 

kjer smo pod mentorstvom gospe Škrabl slikali. 

Slikanje na stopnišče je tehnično  zelo zahtevno, 

saj smo si najprej morali zaščititi celotno stopnišče 

do zaklonišča. Ugotovili smo, da se nam folija trga 

in raztrgana mesta smo prekrili s časopisom. Do 

zaklonišča smo morali prinesti vso barvo, čopiče, 

vodo, saj tam ni ničesar. Lotili smo se slikanja. Ena 

skupina je barvala vrata s pariško modro barvo, 

drugi so delali pogled v sanjsko deželo sladkarij,   
ostali pa so slikali fanta in dekle, ki so se jima   Violeta Škrabl 

raztresle šolske potrebščine iz njunih torb. 

Na koncu delavnice smo morali za seboj počistiti, saj so že naslednji dan skozi stopnišče prišli naši 

učenci. Upamo, da jim je poslikava všeč. Našega dela še nismo zaključili. Nadaljevali ga bomo v 

toplejših mesecih. 

Vljudno vabljeni tudi vi. 

 in mentorica Violeta Škrabl 

 

ŠPORTNI DAN (3. razred) 

 

 Taja Hercog, 3. a 

Razredničarka: Janja Karanovič 
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MPZ LUDVIK: SODELOVANJE NA NOČI MODRIJANOV 

 
 Danijel Korpar 

Mladinski pevski zbor Osnovne šole Ludvika Pliberška je letos sodeloval v projektu »NOČ 

MODRIJANOV«. Pridružili so se nam tudi petošolci, ki obiskujejo pevski zbor. 

Pridno smo vadili. Peli in korakali smo po glasbeni učilnici. Po trdem delu in vztrajnosti smo se v sredo, 

19. 10. 2016 z avtobusom odpravili v dvorano Zlatorog v Celju, kjer smo na tonski in scenski vaji – 

pomeni celotni generalki odpeli Kekčevo pesem. 

 
 Danijel Korpar 

Naslednji dan, 20. 10. 2016, pa se je ob 20.00 začela premierna prireditev. Oblečeni smo bili v rumene 

majice našega zbora, imeli pa smo tudi črne hlače in črne čevlje. V Celju smo dobili svojo garderobo. 

Kmalu so nas poklicali v zaodrje  dvorane.  Tam smo srečali veliko znanih Slovencev, med drugim tudi 

Jana Plestenjaka, Čuke, Franca Miheliča, Poskočne muzikante, Vlada Kreslina ter druge. Z nekaterimi 

smo se slikali. Ko so nas poklicali, naj se postavimo v vrsto, saj smo naslednji na vrsti, nas je  stisnilo pri 

srcu. Ampak smo vseeno z nasmeškom in samozavestjo odpeli Kekčevo pesem. Občinstvo je bilo 

navdušeno. Nato pa smo se v poznih nočnih urah utrujeni, a veseli odpravili nazaj v Maribor. 

Nastop smo ponovili še naslednji dan. Kot prvič je bilo tudi drugi dan ogromno občinstva, od otrok do 

starejših. Povsod so bile kamere in ponovno nam je uspelo navdušiti občinstvo. Med nastopom so z nami 

peli tudi v dvorani. Občutek je bil veličasten. Na poti nazaj v Maribor pa se je začela prava mala veselica, 

saj smo vso pot prepevali. 

Udeležba na tako veliki prireditvi, kot je Noč Modrijanov, mi bo ostala v spominu za vedno. Ne le, da 

smo pridobili nove izkušnje in spoznali zanimive ljudi, izjemno smo se tudi zabavali. 

 Nika Novak, 7. c 

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc                  
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 POZOR, POZOR  
 

VABLJENI NA ŠOLSKI PLES 

Devetošolci letos pridno delajo in bodo lahko organizirali šolski ples. Organizacijski odbor obeh 

oddelkov se je zelo potrudil in pripravil pester program. Vabilo, vstopnice in plakat so sami oblikovali. 

Redno in vestno sodelujejo tudi z vodstvom šole. Dragi učenci, pridite in jih podprite, saj zbirajo sredstva 

za zaključno ekskurzijo. Želim vam dobro zabavo.  

 Lidija Todorović 

 

 

ŠILIHOVA NAGRAJENKA: GOSPA ALBERTA BUNDERLA 
 

 

Naša učiteljica gospa Alberta 

Bunderla je prejela Šilihovo 

odličje. Prejmejo ga učitelji, ki so 

posebej zaslužni za svoje delo in 

pri svojem delu zelo uspešni. Na 

letošnji prireditvi je bila slavnostna 

govornica ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport, dr. 

Maja Makovec Brenčič. 

 

Gospa Bunderla,  

iskrene čestitke v imenu kolektiva 

in prepričana sem, da tudi v imenu 

učencev.  

 

 Lidija Todorović  

 Miro Homer 

 

 

 

 

 

  Klara Vezjak in Tina Mlasko, 9. b 
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 PRAVILA, PRAVILA …  
 

KULTURA PREHRANJEVANJA 

Del pravil ŠOLSKEGA REDA naše šole so tudi pravila obnašanja pri prehranjevanju. Pri zaužitju 

obrokov veljajo pravila kulturnega prehranjevanja. Pri tem pazimo na čistočo (higieno), bonton pri jedi 

(pravila obnašanja), odnos do sošolk/sošolcev, učiteljic/učiteljev in kuharic/kuharjev, kulturno postrežbo 

obroka, prehranjevanje in pospravljanje po končani jedi.  

Potek kulturnega prehranjevanja v jedilnici: 

 
Pred obrokom si pri umivalniku umijemo roke in jih obrišemo s papirnato brisačo, ki jo po uporabi 

vržemo v ustrezen koš za smeti. 

V jedilnici stojimo v koloni in počakamo na postreženo hrano. V koloni se pomikamo ob servirnem pultu. 

Najprej vzamemo papirnat prtiček in nanj položimo jedilni pribor (žlico, vilice ter nož), nato na pladenj 

po vrsti zlagamo postreženo hrano. Vzamemo toliko hrane, kolikor mislimo, da je bom lahko pojedli. Če 

bi želeli še jesti, za hrano vljudno prosimo kuharico ali kuharja. Ob hrani, ki je ne maramo, se ne 

spakujemo. Če nam določena hrana ne ustreza, je pač ne vzamemo in tako pustimo, da jo pojedo drugi 

učenci. 

Ko na pladenj zložimo vse jedi, tega počasi in brez prerivanja prenesemo k mizi. Sedemo k mizi, ki je 

določena za posamezni razred. Pri jedi se vedemo kulturno. Po nepotrebnem ne govorimo. Sošolcev pri 

obroku ne motimo in jim ne nagajamo, ampak jim pustimo, da se v miru najejo. Hrano dobro prežvečimo 

in pogoltnemo. Pri prehranjevanju uporabljamo pribor. Juho jemo z žlico, glavno jed z nožem in vilicami, 

solato z vilicami, sladico pa z žličko. Pri tem pazimo, da pribor držimo pravilno. Žlico ponavadi držimo z 

desno roko (levičarji pa z levo). Pri tem jo naslanjamo na sredinec, palec in kazalec pa se je oprijemata. 

Pri rezanju mesa uporabimo vilice in nož. Pri tem na hrbtni strani vilice držimo z levico (palec in kazalec 

jih držita, sredinec pa jih podpira) in jih zapičimo v meso. Z nožem, ki ga držimo z desnico, režemo meso 

na koščke in z vilicami nosimo v usta. Tudi ostale dele glavne jedi v večini jemo z vilicami, nekatere 

(lahko) tudi z žlico (npr. enolončnice, jota, golaž …). 

Ob prehranjevanju sedimo vzravnano, z nogami na tleh. Hrano nosimo v usta in je ne pljuvamo ali 

»brodimo« po krožnikih. Ne govorimo s polnimi usti. Po končani jedi se obrišemo okrog ust s prtičkom. 

Nato pospravimo pladenj na odlagalni pult in počistimo morebitne ostanke hrane v ustrezne posode 

(ločujemo odpadke). Mizo in stol, za katero smo sedeli, uredimo in za sabo ne puščamo ostankov hrane.  

 

 in pripravila: Andraž Cenc in Tilen Bezjak, 5. a 

Mentorica: Metka Lakota 

 
 

 RAZPIS ZA PREŠERNOV NATEČAJ  
 

Tudi letos bomo Ludviki ustvarjali  na šolskem Prešernovem natečaju. V razpisu, ki ga je oblikovala ga. 

Metka Lakota, objavljamo temo, ki bo omogočala  razvijanje  in predstavljanje naše  domišljije, ki nima 

meja … 

Torej, Ludviki, veselo na delo in veliko zabave pri ustvarjanju.  
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Koordinatorka natečaja: Sonja Antolič 
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 KNJIGA MESECA  
 

V oktobru smo glasovali takole: skupaj je bilo oddanih 56 glasov. Od teh je bilo na predmetni stopnji 

oddanih 48 glasov, na razredni stopnji pa 8. Najbolj brana knjiga z največ oddanimi glasovi v tem mesecu 

je znanstveno fantastična knjiga Labirint, ki jo je napisal James Dashner. Gotovo si je marsikdo ogledal 

že tudi film. Dobila je namreč kar 31 glasov. Na razredni stopnji je izžrebana bralka Mandy Močnik iz 3. 

b razreda, na predmetni stopnji pa Alja Sedonja iz 7. b. Izžrebanki nagrada čaka v šolski knjižnici. 

Čestitke obema nagrajenkama. Berimo in glasujmo tudi naslednji mesec. 

 Lea Pivec, 9. b 

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 DELO V OKTOBRU IN NOVEMBRU 
 

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

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 4. Svet šole: 1800.  Za muco časa: 1700. Rastem s knjigo za učence 

7. a, b. D-n: 7. razred. Sistematski zdravniški pregled: 6. B. 
2. 1. Dan spomina na mrtve. 

5. D-š: pohod od  6. do 9. r. Rastem s knjigo za učence 7. c. 
Dan učiteljev. 

7. Skupnost učencev. 

6. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800.  Sistematski 

zdravniški pregled: 8. a. 
8.  Za muco časa: 1700. 

11. Sistematski zdravniški pregled: 3. c. 10. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev: 1800. 

13. Sistematski zdravniški pregled: 8. c. 16. D-t: 8. razred. 

14. Prešernov natečaj šole: razpis. T-š: Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni. 
17. : Boris Sovič: Fotografije o naravi. T-š: angleščina 9. r. 

17. Skupnost učencev. Plavalni tečaj: 3. razred →28. 10. T-

š:angleščina 8. r. 
18. Raziskovalne naloge: rok za prijavo. Tradicionalni slovenski zajtrk. 

19. Noč Modrijanov: projekt popoldan → 21. 10. T-š: biologija. 19. T-d: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

20. : Franc Pliberšek: Lesene skulpture. 21. T-d: angleščina 8. r. 

22. T-d:Logika. 24. T-š: nemščina  9. r. 

25. D-n: 6. razred. 26. Slovenski knjižni sejem. 

26. D-n: 9. razred. 28. Izobraževanje strokovnih delavcev. Gledališče SNG Maribor: za 

učence  4. – 6. razreda: Janko in Metka:  ob 12.30. Šola v naravi: 3. 

razred→ 30. 11. 

31. Dan reformacije. Jesenske počitnice → 4. 11. izobraževanje 
delavcev. 

29. D-t: 6. do 9. razred. 2. RS od  1.  d o 9. r: predavanje za starše: 
Marko Juhant. 

  30. NPZ*: rok za posredovanje podatkov 6. in 9. razred. 

  Razpis za usposabljanje za šolske medvrstniške mediatorje. 

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

 

 
 

 
  Tina Furman, 4. c  Nika Pograjc, 3. c  učenci 3. c  

 
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, Aleksandra Sathya 

Račič (vse 8. c); Maj Tomašič (7. b); Nika Novak (7. c). 

Mentorica: Mateja Arko 


