
 1 

 

Številka 5/6, leto XIX, januar/februar 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

LUDVIKI PONOVNO MED NAJBOLJŠIMI 

ZAKLJUČEK PREŠERNOVEGA NATEČAJA 

ODLIČNI V VELESLALOMU: DEKLETA SKUPNO 2. MESTO; FANTJE SKUPNO 1. MESTO!        

LUDVIKI PONOVNO MED NAJBOLJŠIMI! 

V sredo, 24. 1. 2018, je na trg Leona Štuklja v spremstvu mariborskih olimpijskih športnikov prispela 

olimpijska bakla. Ta dogodek je bil za Maribor nekaj posebnega, saj so uradno otvorili projekt 

Maribor - evropsko mesto športa 2018. Razglasili so tudi tri športno najbolj uspešne šole v Mariboru. 

Našo šolo sva zastopala Jakob Gajšek in Lara Štrman (oba 9. a). Prejeli smo nagrado za odlično 2. 

mesto. Bravo, Ludviki! 

 Lara Štrman, 9. a 

 
 Ela Šmirmaul, 9. a 

 

 
Prešernov natečaj                                 Ana Ambrož, Tjaša Domadenik, Staša Mohorko, vse 9. b 
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 Maria Luković, 3. a  Lara Arnuš, 7. b 

 

  
 Vanessa Alia Petrič, 7. b  Zara Kasesnik, 7. b 

 

 
 

 Anja Golob, 6. b  Satja Šumatič, 3. b 

 

Pozdravljeni, Ludviki! 

Za nami je že prva polovica šolskega leta! Vstopili smo v leto 2018, polno izzivov in tekmovanj. 

Pred novoletnimi počitnicami smo prisluhnili koncertu pevskih zborov v radvanjski cerkvi, imeli smo 

proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, v Planetu Tuš pa je bila vsakoletna zabava, na kateri 

smo zelo uživali. Zaključil se je tudi Prešernov natečaj. Letošnja tema je bila 145 let radvanjske 

lepotice. Dobitniki nagrad so bili razglašeni 7. februarja na proslavi ob Prešernovem dnevu. 

Potekala pa so tudi številna tekmovanja, kot na primer: tekmovanje iz fizike in kemije, zgodovine, 

Cankarjevo tekmovanje ... Ludviki pa smo bili aktivni tudi na športnem področju in dosegli smo 

odlične rezultate v smučanju in deskanju na snegu. 

Učenci šestih, sedmih, osmih in devetih razredov smo v februarju imeli športni dan. Nekateri smo 

smučali, drugi drsali, tretji sankali. Učenci sedmih razredov so bili v predpočitniški šoli v naravi. 

Verjamem, da so zelo uživali. Nekateri učenci devetega razreda pa so v februarju z gospo Brigito 

Godec Kopčič in gospo Tadejo Kranjc s projektom Erasmus + odšli na Nizozemsko.  
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Ludviki pa smo lahko tudi zelo ponosni na prav vse športne dosežke, saj smo na prireditvi Športnik 

leta prejeli nagrado za drugo najbolj športno šolo v Mariboru. 

V februarju smo devetošolci imeli informativne dneve, saj je pred nami pomembna odločitev glede 

tega, na katero srednjo šolo se bomo vpisali. Upam, da bo vsak sprejet na želeno šolo.  

Za nami pa so tudi že predzadnje počitnice pred koncem šolskega leta. Lepo se imejte, uživajte v 

prebiranju Ludvik poroča! 

 Lara Štrman, 9. a, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Prvošolci pri delu (1. a)     

                                                 Janja Karanovič 

Na športnem dnevu (1. b)   

                                               Nuša Pratneker 

 

 

 
 

Planinci Ludviki (2. razred) 

                                 Urška Kosi 

Na obisku na tehniški fakulteti (3. b)            

                                                                            Mira Kopše                  
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Tehniški dan (4. razred)   

                                                     Nataša Kosi 

Dan dejavnosti v  Planetu Tuš 

                                                   Ali Soufi, 9. a 

 

  
Obisk predstavnice Mlekarne Celeia pri pouku 

                                      Brigita Godec Kopčič 

Srednješolci osnovnošolcem    

                                                    Maja Mernik 

 

  
Proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

                                                  Ali Soufi, 9. a   

Proslave ob slov. kulturnem prazniku                   

                                                        Ali Soufi, 9. a 

 

 
Ludviki na Nizozemskem (Erasmus+)                                                                 Brigita Godec Kopčič 
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 MISEL MESECA  
 

Kadar beremo, se izpustimo v svet domišljije in veselja. Tam ni strahov, skrbi, slabih ljudi, grdih 

oblakov. Tam so mavrice, veselje, dobri ljudje, prijateljstvo. Tam se imamo vsi radi in ni sovraštva. Ta 

svet nam vedno polepša dan, ko smo sami in poglobljeni v branje. Tam se včasih ob branju izgubim 

tudi jaz. Ampak ko sem enkrat tam, se ne znam vrniti, ker je preveč lepo in zanimivo. 

 Lanatija Ledinek, 6. a, šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, odlomek 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

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

razreda)  

V torek, 12. decembra 2017, 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 »čudežna« 

besedila. Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor je tekmovalo kar 55 učencev. Bronasto priznanje 

je prejelo 19 učencev od 4. do 9. razreda. 9 učenk 8. in 9. razreda pa se je uvrstilo na območno 

tekmovanje, ki je potekalo na Prvi gimnaziji Maribor, 24. januarja 2018, ob 14. uri. ČESTITAMO! 

4. razred  5. razred 6. razred 

Nika Pograjc, 4. c Gal Boltauzer, 5. b Mirjam Jurša, 6. a 

Alina Pilih Grah, 4. c Til Turk, 5. c Lanatija Ledinek, 6. a 

Tjaša Levstik, 4. b   

Pino Rumpf, 4. b   

Eva Zala Stergar, 4. c   

Mentorica: 

Nataša Kosi 

Mentorica: 

Antonija Kranjčič 

Mentorica: 

Marija Bauman 

 

 
Uvrščene na regijsko tekmovanje                                                                           Nataša Colja 

 

7. razred 8. razred 9. razred 

Pia Rumpf, 7. b Viva Kokalj, 8. c Katja Breznik, 9. c 

Meta Pohar, 7. a Maša Pohar, 8. c Nina K. Lukaček, 9. a 

Meta Pohar, 7. a Lana Beranič, 8. c Zala Marolt, 9. c  
Nika Novak, 8. c Eva Zavec, 9. a 

 
 

Nika Makuc, 9. a 

Mentorica: 

Marija Bauman 

Mentorica: 

Nataša Colja 

Mentorica: 

Nataša Colja 

 

 predsednica šolske tekmovalne komisije Nataša Colja 
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GEOGRAFIJA: ŠOLSKO TEKMOVANJE  

16. januarja 2018 smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja geografije. 

Sodelovalo je trinajst učencev. Bronasto priznanje so prejele: Maruša Novak, Nika Fajfar, Alja Arko 

in Pika Majcen, vse iz 8. a. Na področno tekmovanje iz znanja geografije, ki bo v mesecu marcu,  so 

se uvrstile Maruša Novak, Nika Fajfar in Alja Arko. 

Vsi tekmovalci so dosegli zelo dobre rezultate. ČESTITAMO! 

Tekmovanje v znanju iz geografije poteka v treh delih. V prvem delu učenci rešujejo naloge, ki so 

vezane na predpisano literaturo oz. vire. Drugi del je namenjen ogledu terena in v tretjem delu rešujejo 

učenci naloge, vezane na teren, ki so si ga ogledali. 

 mentorica Gordana Šober 
 

ANGLEŠČINA: OBMOČNO TEKMOVANJE (9. razred) 

V četrtek, 18. januarja 2018, je za učence 9. razreda na OŠ Martina Konška Maribor potekalo območno 

tekmovanje iz znanja angleškega jezika. 

Z naše šole so se tekmovanja pod mentorstvom gospe Karle Poslek Petrovič udeležile 4 učenke: Ela 

Šmirmaul, Nika Makuc, Tjaša Lah in Ana Ambrož. Slednja se je z odličnimi 42 točkami od 50 uvrstila 

na 9. mesto in s tem rezultatom dosegla srebrno priznanje. 

Čestitke vsem tekmovalkam! 

 Alja Arko, 8. a   

Mentorica: Karla Poslek Petrovič 
 

KEMIJA: TEKMOVANJE ZA BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE (šolsko) 

V ponedeljek, 25. 1. 2018, je  potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije (tekmovanje za bronasto 

Preglovo priznanje). 

Tekmovalo je 7 učencev iz 8. razreda in 8 učencev iz 9. razreda.  

Na državno tekmovanje iz znanja kemije (tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje) so se 

uvrstile učenke: Maša Pohar, 8. c, Maruša Novak, 8. a, in Katja Breznik, 9. c. 

Iskrene čestitke! 

 mentorica Ribana Višnar 
 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: PODROČNO TEKMOVANJE (posamično) 

V petek, 2. februarja, se je 19 učencev 6., 7., 8. in 9. razreda udeležilo občinskega tekmovanja v 

streljanju z zračnim orožjem, ki je potekalo na šeststeznem avtomatskem strelišču Strelskega društva 

Elektro Maribor z organizacijskim odborom Mitje Valečnika. Učenci smo se ob osmih zbrali v šolski 

jedilnici in se nato skupaj peš odpravili proti Elektru. Ko smo prišli, so nam izrazili toplo dobrodošlico 

in nam povedali pravila streljanja. Streljali smo pod budnim očesom glavnega sodnika Petra Goloba. 

STAREJŠI UČENCI STAREJŠE UČENKE 

8. mesto Ali Soufi 128 točk 5. mesto Ajda Avgustinovič 133 točk 

10. mesto Jan Namestnik 119 točk 6. mesto  Tjaša Domadenik 115 točk 

12. mesto Anej Karanovič 89 točk 9. mesto Lara Štrman 94 točk 

13. mesto Jan Žunec  87 točk 12. mesto Vanessa Avdimetaj 84 točk 

15. mesto Jakob Gajšek 79 točk    

 

MLAJŠI UČENCI MLAJŠE UČENKE 

5. mesto Luka Poreduš 134 točk 3. mesto Lina Štrman 125 točk  

8. mesto Vid Mesarec 122 točk  5. mesto Lina Lužnic 114 točk 

9. mesto Tiano Skorber Babšek 120 točk 7. mesto Lana Miuc Zelko 110 točk 

10. mesto Matevž Aleksej Fišer 117 točk 10. mesto Ema Liza Žunec 76  točk 

11. mesto Staš Testen 109 točk    

13. mesto Tomaž Jelen 94 točk    

Zelo smo ponosni na naše rezultate. 

 Tjaša Domadenik, 9. b 

Mentor: Milan Soršak 
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STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: OBČINSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE (ekipno) 

Učenci so osvojili OBČINSKO PRVO MESTO, PODROČNO TRETJE MESTO. Dekleta so občinsko 

dosegle prvo mesto, področno pa drugo mesto! Ekipo fantov so sestavljali: Ali Soufi, Jan Namestnik, 

Anej Karanovič; ekipo deklet pa: Ajda Augustinovič, Tjaša Domadenik, Lara Štrman.  

Iskrene čestitke vsem. 

 mentor Milan Soršak 

 

DESKANJE NA SNEGU: PODROČNO TEKMOVANJE 

V sredo, 7. 2. 2018, je na Mariborskem 

Pohorju potekalo področno tekmovanje v 

deskanju na snegu. Našo šolo smo zastopali: 

Lara Štrman, Jan Motaln, Lina Štrman, 

Tomaž Jelen in Mai Pinter. 

Fantje in punce smo skupno oboji dosegli 2. 

mesto. Čestitamo! 

 

 Lara Štrman, 9. a 

Mentor: Vlado Bambič  

 
 

  

  
  Vlado Bambič        

 

VELESLALOM 

  
Odlični v veleslalomu: dekleta skupno 2. mesto; fantje skupno 1. mesto!                      Nataša Kosi 

Mentor: Milan Soršak 

 

ZGODOVINA: REGIJSKO TEKMOVANJE  

V četrtek, 1. februarja,  je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine. Tja sva se uvrstili jaz, 

Eva Borin Cerjan, in Maša Pohar. 
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Na dan tekmovanja sva z Mašo pouk zapustili ob 11.50, nakar sva  se z učiteljico, gospo Jasno Rosi, 

odpeljali do Ledne dvorane, kjer nas je čakal avtobusni prevoz do Osnovne šole Pesnica, kjer je 

potekalo tekmovanje. Tam so nam pripravili prijazen sprejem, kmalu pa smo se morali napotiti v 

učilnice. Pole z nalogami smo reševali 60 minut, od 14.00 do 15.00. Po končanem pisanju smo v 

jedilnici dobili malico. 

Jaz in Maša sva dosegli enako število točk -  enaintrideset od štiridesetih, s tem pa sva si prislužili 

tudi srebrno priznanje.  

 Eva Borin Cerjan, 9. a 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

USPEŠNI MLADI SMUČARJI IZ 1. a 

 

Isa Vreže, Uma Vreže in Žan Mikložič 

 

 razredničarka Janja Karanovič 

 

 
    Janja Karanovič 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

ULIČNA FOTOGRAFIJA MESTA MARIBOR 

 

V četrtek, 18. 1. 2018,  je bila v Razstavišču 

Ludvik otvoritev razstave z naslovom Maribor, 

ki prikazuje cikel ulične fotografije našega 

mesta. Fotografije je na ogled postavil gospod 

Zdenko Frangež, ljubiteljski fotograf in član 

foto kluba »Totifoto«. Ob svoji razstavi je 

zapisal: 

Tokratna tema je nekakšna pregledna razstava 

utrinkov, ujetih v mestu, v času, ko ni 

nikakršnih dogodkov, ki bi pritegnili množice. 

Tako so prikazane fotografije, namerno manj 

nasičene in precej raznolike, saj so nastajale v 

obdobju desetih let, v vseh letnih časih in  

 Metka Lakota     kažejo na raznolikost tega, kar me kot  

opazovalca ljudi in fotografa pritegne v dnevih, ko se v mestu ne dogaja »nič posebnega«.  

Kulturni program je povezovala Meta Pohar. Za glasbeno vzdušje pa sta poskrbela Hana in Pascal 

Krampl. Uživali smo lahko ob petju ter ob zvokih harmonike, ukulela in kitare. 

Razstavo je otvoril gospod Miran Mežnar, predsednik foto kluba »Totifoto«. 

Druženje se je nadaljevalo v šolski jedilnici. 

 koordinatorka Razstavišča Ludvik Metka Lakota 
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PREŠERNOVI NAGRAJENCI V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

  
 Metka Lakota                                                                  Metka Lakota     

V četrtek, 15. 2. 2018, je bila otvoritev razstave nagrajenih del šolskega Prešernovega natečaja. Na 

ogled so likovna  in literarna dela učencev. Letošnji natečaj je potekal pod naslovom »145 let 

radvanjske lepotice«. Učenci so ustvarjali v okviru 145. obletnice naše šole in tako so nastala dela, ki 

so razstavljena v našem Razstavišču Ludvik. V ponos so nam in z veseljem jih prebiramo in gledamo. 

Kulturni program so popestrili naslednji učenci: Lanatija Ledinek, Sara Bedrač, pevski zbor naše šole, 

Zadravec Larisa in Šoštarič Špela. Program je povezovala Maša Pohar. 

Ob koncu programa je gospa ravnateljica Lidija Todorović skupaj s knjižničarko, gospo Sonjo Antolič, 

ki že vrsto let skrbi za projekt Prešernovega natečaja,  podelila knjižne nagrade vsem nagrajencem. 

Druženje se je nadaljevalo v jedilnici. Zelo veseli smo bili množičnega obiska staršev in učencev. 

 

  mentorica razstavišča Ludvik Metka Lakota 

 
 IN KAJ SMO ŠE POČELI 

 
DAN DEJAVNOSTI: IZDELOVANJE IZDELKOV IZ LESA (4. c) 

V sredo, 13. decembra 2017, je imel naš razred tehniški 

dan. Ob začetku pouka smo takoj odšli v tehniško 

učilnico in se po navodilih gospe učiteljice Nataše Kosi 

pripravili za delo. 

Dobili smo nalogo, da vsak izdela svojo leseno škatlico. 

Ves potreben material smo poiskali v škatli za 

naravoslovje in tehniko. Najprej smo lesene dele 

zalepili. V času malice se je lepilo dobro posušilo in 

nato smo z majhnimi žeblji zabili. Z električno žago 

smo prerezali paličico na krajše dele, ki smo jih zalepili 

pod pokrov škatlice. Ko smo s tem zaključili, je bila na 

vrsti okrasitev škatlice s flomastri. Na svoji škatlici sem 

naredil nogometni dekor. 

Meni je tehniški dan zelo hitro minil. Upam, da bomo 

spet kmalu imeli tako zabaven dan.  
    Nataša Kosi 

 Alex Koren, 4. c 

Razredničarka: Nataša Kosi 

 

PLANINCI: VEČERNI POHOD NA PIRAMIDO (2. razred)  
V četrtek, 14. 12. 2017, smo se s planinskim krožkom odpravili na Piramido. Zbrali smo se pri Prvi 

gimnaziji in se nato odpravili skozi park mimo Treh ribnikov na Piramido. Pot ni bila zahtevna, 

vendar smo kmalu prižgali svoje baterije, saj se je stemnilo. 
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  Urška Kosi 

Ko smo prišli na vrh Piramide, je učiteljica pozvonila z zvoncem. Pojedli smo malico in se počasi 

odpravili proti Prvi gimnaziji, kjer smo počakali starše, da pridejo po nas. Na izletu sem se zelo 

zabavala in z veseljem ga ponovim. 

 Selina Soufi, 2. a 

Mentorici: Urška Kosi, Nataša Kosi 

 

UTRINKI TEHNIŠKEGA DNE V 1. A RAZREDU 

 

 ALINA SRNEC: 

IZDELOVALI SMO VOŠČILNICE IN SMREČICO. VESELIM SE 

SEJMA. TAM SEM ŽE BILA Z MAMICO. NISEM ŠE HODILA V 

ŠOLO. ZRAVEN SMO POSLUŠALI BOŽIČNO GLASBO. LEPO 

JE BILO. 

 

 LAN NEMANIČ:  

JAZ SEM NAREDIL VOŠČILNICO. NAJPREJ SEM JO NAROBE 

OBRNIL. UČITELJICA MI JE POMAGALA. 

 

 LEONARDO STOPAR:  

JAZ SEM NAREDIL SMREČICO. 

  Janja Karanovič  

 

 TEJA DUKADINOVIĆ: 

JAZ SEM DELALA SMREČICO. MALO SEM SI PELA. 

 

 MIA HERCOG:  

DELALI SMO SMREČICE. PRSTE SEM IMELA OD 

LEPILA. 

 

 ŽAN MIKLOŽIČ:  

JAZ SEM IZDELAL SMREČICO IN VOŠČILNICO. NA 

SEJMU BOMO IMELI BOŽIČNE KAPE, UČITELJICA 

NAS JE NAUČILA, KAKO MENJAVATI  DENAR V 

BLAGAJNI. JAZ JO BOM ČUVAL. 

 

 KIAN KOLAR: 

DELALI SMO IZDELKE ZA SEJEM, BILO JE FUL 

DOBRO. KOMAJ ČAKAM NA NAŠ 1. SEJEM. VSI SE 

GA VESELIMO. UPAM, DA BOMO DOSTI  

ZASLUŽILI. 

 

 ISABELLA BRČIĆ:  

PRIPRAVLJALI SMO SE NA SEJEM. VSAKO JUTRO 

JE UČITELJICA PRIŽGALA SVEČKO. PREBRALA JE 

BOŽIČNO PRAVLJICO. MI SMO BRALI SVOJE LEPE 

MISLI. POTEM PA NA DELO. LEPO JE BILO.  

 

 

Razredničarka: Janja Karanovič 

Druga učiteljica: Nataša Hutter 
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OBISK 1. A V KNJIŽNICI V PREDPRAZNIČNIH DNEH 

 
  Janja Karanovič 

PRED PRAZNIKI SMO KOT VSAK TEDEN OBISKALI KNJIŽNICO. TO JE BILA POSEBNA URA. KNJIŽNICA 

JE BILA PRAZNIČNO OKRAŠENA. DIŠALO JE. OD SVEČK. GOSPA KNJIŽNIČARKA NAM JE POVEDALA 

POUČNO PRAVLJICO. IZDELALI SMO SNEŽINKE. PRILEPILI SMO JIH NA OKNA. BILI SMO PRIDNI. 

TAKO STA REKLI NAŠI UČITELJICI IN GOSPA KNJIŽNIČARKA. 

 UMA IN ISA VREŽE, 1. a 

Razredničarka: Janja Karanovič 

Druga učiteljica: Nataša Hutter 

 

1. A DOBIL NAGRADO, PA NE NAVADNO.  LUTKOVNO PREDSTAVO! 

 

 MARKO ŠTERBAL: 

IZDELALI SMO PLAKAT O VARNOSTI V 

PROMETU. UČITELJICA NATAŠA HUTTER  

NAS JE PRIJAVILA. DELALI SMO CELE 

DNEVE. MORALI SO PREKO 

RAČUNALNIKA GLASOVATI ZA NAŠ 

PLAKAT. DOLGO SMO VODILI. NISMO 

ZMAGALI, BILI PA SMO BLIZU. KAJ TE. 

DOBILI SMO NAGRADO, OBISKALA NAS 

JE LUTKARCA TINA. PREDSTAVA 

PASAVČEK JE BILA ČUDOVITA. 

LAHKO NAM ČESTITATE. 

  Janja Karanovič  

Razredničarka: Janja Karanovič 

Druga učiteljica: Nataša Hutter 

 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV 

V sredo, 20. 12. 2017, smo imeli tradicionalni božično novoletni koncert pevskih zborov naše šole. 

Priprave na koncert so se začele že ob 16. uri na šoli, kjer smo se opeli in se pripravili na koncert. Prvi 

so se predstavili naši najmlajši Ludviki, ki obiskujejo prvi in drugi razred, s šestimi pesmimi. 

Predstavili so se s pesmimi, ki so vsebinsko povezane s časom pričakovanja, obdarovanja, miru, 

zimskih radosti in vsega lepega, kar božični čas prinaša. Koncert so nadaljevali pevci drugega OPZ 

naše šole, ki so programsko posegli za zahtevnejšim pevskim programom, ki ustreza njihovi starosti in 

sposobnostim. Programska vsebina pa se je prav tako dotikala predprazničnega vzdušja in 

pričakovanja. Njihov program je bil zaokrožen na šest pesmi. Koncert je zaključil mladinski pevski 

zbor Ludvik, ki ga sestavljamo pevke od šestega do devetega razreda. Zapele smo osem pesmi. 

Predstavili smo se s pesmimi, ki prav tako vsebinsko ustrezajo predbožičnemu času, skladbe so 

največkrat večglasne, nekatere a cappella, druge ob spremljavi klavirja. Na zaključku našega koncerta 

se nam je pridružila tudi naša pevka in flavtistka, Zala Marolt, ki je tradicionalno pesem Sveta noč 

spremljala na flavto. 
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  Ali Soufi, 9. a          Ali Soufi, 9. a        

Pred zaključkom koncerta je vse prisotne 

nagovorila gospa ravnateljica Lidija Todorović in 

vsem prisotnim zaželela mirne, zadovoljne in 

srečne prihajajoče praznike. 

Koncert se je kot vsako leto odvijal v cerkvi 

Svetega Frančiška, zraven šole. 

Koncert sva povezovali Ana Ambrož, 9. a, in 

Viva Kokalj, 8. c. 

Vse pevske zbore je vodila zborovodkinja, gospa 

Metka Vrbančič Osterc, ki je na letošnjem 

koncertu tudi spremljala naše pevske zbore na 

klavirju. 
 

   Ali Soufi, 9. a        

  Viva Kokalj, 8. c  

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

 

PROSLAVI OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (od 6. do 9. razreda) 
Vsako leto 26. decembra Slovenci praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Po celi državi se 

odvijajo proslave in seveda smo jo imeli tudi na naši šoli. 

Letošnjo proslavo za predmetno stopnjo je pripravila gospa Bojana Mihocek Peklar, na njej smo 

nastopali učenci iz več razredov. Imeli smo zelo pester program. Nekaj učencev je zaigralo na 

inštrumente, mladinski pevski zbor je zapel sedanjo himno, 7. kitico Zdravljice, in našo prvo himno, 

Naprej zastava slave. Slišali smo tudi mnenje o tem, kaj učencem pomeni samostojnost in enotnost, od 

napovedovalcev pa smo izvedeli nekaj o nastanku in pomenu tega praznika. Ogledali smo si tudi nekaj 

projekcij o Sloveniji. 

 

In tako so Ludviki razmišljali o 

samostojnosti:  

»Samostojnost mi pomeni, da se 

lahko sam odločaš o stvareh.« 

(Anže, 10 let) 

»Samostojnost je, ko si že dovolj 

star, da delaš stvari sam, brez 

pomoči drugih, da sem odgovorna 

za sebe.« (Natali, 13 let) 

In tako o enotnosti: 

»Enotnost je Ludvik.« (Naja, 7 let)  

»Enotnost mi pomeni, da se znamo 

uskladiti in najti eno skupno 

rešitev.« (Pika, 14 let) 

 Ali Soufi, 9. a  

Seveda smo na proslavi slišali še veliko drugih mnenj o samostojnosti in enotnosti, pa tudi o 

samostojnosti in enotnosti Slovenije. 
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Namen te proslave je, da se vsaj enkrat na leto spomnimo, kako lepo je, če živimo v samostojni, 

neodvisni in enotni državi, kot je Slovenija. 

 

Na predstavi smo sodelovali: Luka Motaln, Alja 

Arko (napovedovalca), Gal Bubnič (recitator), 

Anej Pintarič, Jan Žunec (bralca misli o 

samostojnosti in enotnosti), Hana Krampl (petje 

ob lastni spremljavi, Voda), Jure Majer (klavir,  

Love is Blue), Anej Sodec (harmonika,  Čebelar) 

ter Mel Filipič in Jan Namestnik. 

 Alja Arko, 8. a 

Mentorica: Bojana Mihocek Peklar 

 Ali Soufi, 9. a   

Odlomek s proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki jo je pripravil 3. c z razredničarko 

Suzano Belušić (za učence od 1. do 5. razreda): 

 

Nejc K.: Kam pa gresta? 

Enej: Na referendum. 

Nejc K.: Lefelendum? 

Nejc M.: Referendum. To je postopek, v 

katerem državljani z volilno pravico dajo svoj 

glas o referendumskem vprašanju. 

Nejc K.: Ledefendumsko vprašanje? 

Nejc M.: Ne! Referendumsko vprašanje. 

Z DA ali NE je potrebno odgovoriti: »Ali naj 

Republika Slovenija postane samostojna in 

neodvisna država?« 

 Ali Soufi, 9. a  

Nejc K.: Hmmm ... sam se oblečem, si pripravim torbo, pospravim sobo ... tudi jaz sem samostojna in 

neodvisna država! 

Enej: Ne ti! Slovenija! Zdaj pa hitro domov! Referenduma se lahko udeležijo samo polnoletni 

državljani. 

Daša: Danes praznujemo že 27. obletnico Dneva samostojnosti in enotnosti. V tem času je Slovenija 

doživela veliko lepega, a tudi hudega. Sanje ostajajo in nam še vedno dajejo moč in upanje, da to našo 

lepo in s soncem obsijano deželo med Alpami in morjem čaka še lepa prihodnost ... le enotni moramo 

biti.  

Organizatorki proslav: Suzana Belušič, Bojana Mihocek Peklar 

 

DAN DEJAVNOSTI: V PLANETU TUŠ 2017 (od 6. do 9. razreda) 

V petek, 22. 12. 2017, smo imeli učenci šestih, sedmih, osmih in devetih razredov kulturni dan v Tuš 

Planetu. Zjutraj smo se zbrali pred Planetom Tuš in najprej pomalicali. Po malici se je začel kulturni 

program, ki smo ga vodile Nina Kujundžič Lukaček (9. a), Vita Podrekar (9. b) in Zala Marolt (9. c). 

Pred nastopi nam je gospa ravnateljica Lidija Todorović namenila nekaj prijaznih besed, sledil pa je še 

govor predstavnikov šolske skupnosti Nine K. Lukaček, Ane Ambrož in Sama Baltića. Prvi so se nato 

z nastopom predstavili učenci 6. a razreda, cel razred nam je zapel eno izmed najpopularnejših božičnih 

pesmi Last Christmas. 6. b je pripravil skupno točko, vsi skupaj so zapeli Jingle Bells ob spremljavi 

pozavne in kitare. Sedmi razredi so prav tako imeli vsak svojo razredno točko. 7. a  je zastopala Katja 

Horvat, ki je zapela pesem Stay od Rihane. Za 7. b sta zaplesali Tiana Dolenc in Vanessa Petrič. Hana 

Krampl je zapela pesem Voda, Klea Nemeš pa je zaplesala solo nastop, obe sta zastopali 8. a. 8. b je 

zastopal Žiga Virant, za 8. c pa je zapela Živa Čančer, pridružila se ji je Hana Krampl iz 8. a. 
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 Ali Soufi, 9. a  Ali Soufi, 9. a 

Anja Markuš (9. a) je zaplesala in Tara Tušek (9. a) je zapela z Nino Štrakl (8. c), Staša Mohorko in 

Tjaša Domadenik sta peli za 9. b, Ninet Klapš pa je pela za 9. c. Zadnja pevska točka je bila točka 

deklet iz osmega razreda  Nine, Žive, Sare in Staše. Nastopal je tudi šolski bend pod mentorstvom 

učiteljice Metke Vrbančič Osterc. Bend sestavljata Jan Namestnik in Mel Filipič. Glasbene želje 

učencev je zbral in uredil Metod Golob, 9. c. 

Čestitke še enkrat vsem nastopajočim, še posebej moramo pohvaliti šestošolce, ki so zbrali pogum in 

že prvo leto na zabavi v Tušu nastopali. Nastopali so učenci iz prav vseh razredov, kar se je zgodilo 

prvič po dolgem času. Bili ste odlični! Po končanem kulturnem delu je 9. b podelil točke osmim 

razredom v izzivih za pridobitev ključa. Voditelja tega dela programa sta bila Gal Bubnič in Ana 

Ambrož, predstavnika 9. b razreda. Osmošolci so morali pripraviti nastop (ples, petje …), s katerim so 

se predstavili kot razred. Po mnenju  žirije 9. b so se najboljše odrezali učenci 8. c, ki so se predstavili 

s plesom in petjem deklet razreda. Za glasbo je poskrbel DJ iz Planeta Tuš. 

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. Ko se je 

kulturni dan zaključil, smo se vsi poslovili in si želeli lepe praznike ter srečno novo leto. 

 Vita Podrekar (9. b) in Zala Marolt (9. c) 

Organizatorki: Mateja Arko, Vera Kožuh 

 

OGLED MUSICALA »SEN KRESNE NOČI« 

 

V petek, 5. 1. 2018, smo imeli učenci 7., 8. 

in 9. razredov možnost, da si ogledamo 

muzikal, ki ga je  pripravila II. gimnazija, z 

naslovom Sen kresne noči. V muzikalu so 

nastopale tudi bivše učenke naše šole. Sen 

kresne noči je zapletena ljubezenska zgodba, 

ki jo je napisal William Shakespeare. Mi smo 

si ogledali zelo lepo različico zgodbe v obliki 

muzikala. Tako so v predstavi peli, plesali … 

Zgodba in celoten muzikal mi je bil zelo 

všeč, zaradi zelo dobrih kostumov, tudi 

scene, skladb, ki so jih peli. Res se je videlo, 

da vsi nastopajo z veseljem, užitkom. 

Prepričana sem, da nisem bila edina, ki se ji  

 Nataša Luković     je zdelo tako. To je bil res nepozaben 

muzikal, ki navduši vsakogar. Z veseljem bi si muzikal ogledala še enkrat in toplo priporočam ogled. 

 Maša Pohar, 8. c 

Organizatorka: Nataša Luković 
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NOVINARJI V KINU 
V ponedeljek, 5. januarja 2018, smo se 

Ludviki, ki  obiskujemo izbirni predmet 

šolsko novinarstvo, odpravili v kino, ki se 

sedaj imenuje Maribox. Naš zbiralni čas je 

bil ob 17.10, film pa se je pričel ob 17.30. 

Dobili smo tudi pokovko, saj je naše 

druženje bila nagrada za veliko naklado 

Zimske Ledine.  Ogledali smo si film 

JUMANJI, ki je trajal do pol osme ure. 

Film smo si ogledali naslednji učenci: Meta 

Pohar, Neli Pulko, Tjaša Mlaker in Filip 

Gajšek (vsi 7. a), Pia Rumpf (7. b), Aljaž 

Kirbiš (8. a) ter naša učiteljica, ki poučuje ta 

izbirni predmet, ga. Nataša Colja.  
Film je pustolovščina, na trenutke  Nataša Colja 

kriminalka, v njem je glavno vlogo igral znani igralec Dwayne Johnson. Govori o štirih prijateljih, ki 

se znajdejo v računalniški igrici Jumanji. Da bi lahko iz nje izstopili, morajo v pragozdu rešiti številne 

naloge. To jim seveda tudi uspe. 

Ob gledanju filma smo se zelo zabavali, saj so se dogajale izredno zanimive in smešne stvari. Meni je 

bil film zelo všeč, saj je bil duhovit in mislim, da smo se vsi sprostili ter se nasmejali ob njem, tudi ga. 

Colja. Priporočam, da si vsi bralci Ledine in ostali Ludviki, ogledate to pustolovščino.  

 Meta Pohar, 7. a 

Mentorica: Nataša Colja 

 

MEDIACIJA: DELAVNICE ZA  VRSTNIŠKE MEDIATORJE 

 

V soboto, 20. januarja 2018, smo izvedli 

delavnice za  vrstniške mediatorje. 

Delavnice so potekale med 9.00 in 12.00 v 

prostorih šole. 

Delavnice so bile  namenjene osvežitvi znanja iz 

mediacije in treningu izvajanja mediacije. 

Izdelali smo pripomočke za vodenje mediacije. 

 mentorica Gordana Šober 

 

 Gordana Šober  

 

SPREJEM BODOČIH LUDVIKOV 
V četrtek, 25. januarja 2018, smo z 

gospo Natašo Colja v okviru gledališke 

skupine pripravile kratek nastop z 

naslovom »Sneguljčica in sedem 

palčkov«. Nastop je bil namenjen 

bodočim Ludvikom. Sneguljčica je bila 

Tiana Dolenc iz 7. b. Palčke 

Sramežljivčka, Zaspančka, Noska, 

Vseznalčka, Smejalčka, Godrnjavčka in 

Jecljavčka so uprizorile učenke 7. 

razredov: Lana Koren, Tajra Petrovič,   
Lucija Krajnc, Rebeka Roj, Vanessa   Sara Jane Petrič 
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Alia Petrič, Neja Zupan (vse 7. b) in Isabella Grace Bordon (7. a). Bodoči Ludviki so pri vhodu dobili 

papirnata jabolka v barvi po svoji izbiri. Po predstavi je Sneguljčica nagovorila otroke, da s palčki 

gredo v šolsko telovadnico , kjer bodo pokazali svoje znanje športa. Tam so se dobro izkazali in po 

njihovih besedah sodeč, zelo zabavali. 

 Lana Koren, Lucija Kranjc, Tajra Petrovič, Neja Zupan, vse 7. b 

Mentorica: Nataša Colja 

 

DAN DEJAVNOSTI: PRVA POMOČ, NARAVOSLOVNE VSEBINE, FIZIKALNI 

EKSPERIMENTI  (9. razred) 

V četrtek, 1. 2. 2018, smo imeli učenci devetih razredov dan dejavnosti na tri teme, in sicer prva pomoč, 

aktualne naravoslovne vsebine in fizikalni eksperimenti.  

Učenci 9. c razreda smo se prvi dve šolski uri posvetili fiziki. Prvo šolsko uro je ena skupina opravljala 

zanimive fizikalne poskuse, druga skupina pa je v računalniški učilnici obravnavala novo snov, in sicer 

Delo z orodji. Spoznavali smo pomen klanca, škripca in vzvoda. 

Po malici smo 9. c razred imeli tečaj iz temeljnih postopkov oživljanja. Najprej smo izpolnili anonimno 

anketo, s katero so preverili naše predznanje o oživljanju, potem pa smo skupaj z uslužbenci 

zdravstvenega doma Maribor dopolnili naše znanje o oživljanju. Predstavili so nam oživljanje po 

korakih, pogledali pa smo tudi posnetek. Poudarili smo, kako je pomembno, da poznamo postopek 

oživljanja, saj lahko s tem nekomu rešimo življenje. 

 

 Povedali so nam, da je potrebno 

premagati strah pred nudenjem pomoči 

ponesrečencu in pomagati po svojih 

najboljših močeh. Sledila je vaja, vsak je 

poskusil postopek oživljanja na lutki, 

sami in tudi z pomočjo avtomatskega 

defibrilatorja, poskusili pa smo tudi 

položaj za nezavestne. Moramo se 

zavedati pomembnosti nudenja prve 

pomoči in v primeru nesreče tudi brez 

zadržkov pomagati. Znanje, ki smo 

 Brigita Godec Kopčič ga pridobili od uslužbencev  

zdravstvenega doma, je še kako uporabno, saj lahko z njim pomagamo ponesrečencem in jim tudi 

rešimo življenje.  

Naslednji dve šolski uri smo preživeli v knjižnici, kjer smo s pomočjo revij Science Ilustrated in revije 

GEA izdelali plakate na določeno izbrano temo. Poudarek je bil na navajanju virov.  

Dan dejavnosti nam bo ostal v zelo lepem spominu, saj smo se naučili veliko novega in pridobili znanje, 

ki nam bo v življenju prišlo še kako prav. 

 Katja Breznik in Zala Marolt, obe 9. c  

Izvajalke: Sonja Antolič, Brigita Godec Kopčič, Loresana Grabušnik 

Organizatorka: Brigita Godec Kopčič 

 

LIKOVNA DEJAVNOST: POPOLDANSKA PUSTNA DELAVNICA  

V ponedeljek, 5. 2. 2018, od  13.35 do 15.45 smo ustvarjali 

pustne maske s pomočjo mavčnih povojev.  Učenci so si lahko 

izdelali obrazno masko, jo poslikali, okrasili in jo odnesli 

domov. Izdelali smo zelo izvirne maske. Sedaj pa se že 

veselimo nove delavnice, ki po v ponedeljek ,19. 2. 2018, ob 

istem času v učilnici LUM, kjer bomo izdelovali ogromno 

velikonočno jajce. 

 in  mentorica Violeta Škrabl   
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TRETJEŠOLCI NA OBISKU NA TEHNIŠKI FAKULTETI 

  
 Mira Kopše  

 

 
 Nejc Peretič, 3. b 

 

SREDNJEŠOLCI OSNOVNOŠOLCEM (skupna razredna ura, 9. razred) 

V ponedeljek, 29. 1. 2018, smo se vsi devetošolci zbrali v glasbeni učilnici na skupni razredni uri. 

Obiskali so nas nekdanji učenci naše šole, ki so nam podali zelo priročne nasvete za naš prehod iz 

osnovne šole v srednjo šolo. Z nami so bili: Tisa Lia Šober, Larisa Bedrač, Alex Arko, Blaž Kopčič in 

Jan Nagovnak Gradišnik; pogovor pa so vodili predstavniki šolske skupnosti, Nina K. Lukaček, Ana 

Ambrož in Samo Baltić. Dijaki obiskujejo Drugo gimnazijo Maribor, Prvo gimnazijo Maribor in 

Škofijsko gimnazijo Maribor. Zastavili smo jim številna vprašanja, na katera smo dobili vse odgovore. 

Izvedeli smo, kakšen je bil njihov prehod v srednjo šolo, kako so si oni izbrali, kam bodo šli, kako je z 

učenjem in z ocenami, ali je res tako težko, kot slišimo povsod, kako se ocenjuje, kakšna je razlika v 

stopnji težavnosti itd. Dobili smo številne nasvete, kako se naj učimo, kako se naj spoprimemo z novimi 

stvarmi, ki nas čakajo in nanje nismo navajeni, kako se znajti v novem okolju in med novimi sošolci 

in kako naj poskrbimo, da bo naš začetek čim boljši. Teh petinštirideset minut, ki so jih tisti ponedeljek 

preživeli z nami, je bil za nas zelo pomemben. Veliko nas je namreč, ki se odločamo med prav temi 

gimnazijami in so nam dodatne informacije prišle zelo prav. 
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 Mateja Arko 

 Zala Marolt, 9. c 

Organizatorka: Maja Mernik 

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE (od 4. do 6. razreda) 

V sredo, 7. 2. 2018, smo se učenci 4., 5. in 6. razreda zbudili prej kot ponavadi, saj smo morali hitreje 

v šolo. Bil je kulturni dan. Ob 7.50 smo se zbrali v matični učilnici, kjer smo počakali na razredničarko. 

Skupaj smo odšli v telovadnico na proslavo. Proslava je bila posvečena Francetu Prešernu in 

nagrajencem Prešernovega natečaja. Na proslavi so nam razdelili nagrade in priznanja. Tudi sama sem  

 

prejela literarno nagrado ter likovno 

priznanje. Nato smo hitro skočili po 

malico, saj smo vsi hoteli priti čim prej 

v gledališče. Po malici smo vsi gledali, 

kako pada sneg, saj so v sredo padle 

prve snežinke, najverjetneje nam jih je 

France dal, da bi lahko pričaral veliko 

nasmehov na njegov praznik. No, 

končno smo lahko čez nekaj trenutkov 

stekli v zaklonišče, se preoblekli in 

preobuli ter skočili v sneg. Nato smo  

 Mateja Arko se posedli v avtobus ter se odpeljali na  

predstavo Gledališče od Ž do A. Bilo je zelo zanimivo in smešno, nasploh pa poučno. Naučili smo se, 

kako nastajajo gledališke predstave, koliko časa in truda je potrebno, pa tudi koliko vaje in ljudi je 

potrebnih, da predstava nastane. Naučili smo se tudi, kako se reče nekaterim gledališkim službam in 

kakšne so njihove naloge. Po predstavi je sledil aplavz. Iz gledališča smo odšli že rahlo žalostni, ker je 

konec predstave in se bliža konec dneva. Tako smo zasneženi odšli nazaj na avtobus in z njim do šole. 

Tam smo se že z nekaterimi poslovili in jim zaželeli lep praznik, nekateri pa smo odšli na kosilo. Po 

kosilu smo srečni z mislimi o tem, kako se bomo kepali, odšli iz šole. V trenutku, ko smo stopili ven, 

je v nas priletela prva snežna kepa veselja. 

Nato smo še nekaj časa ostali zunaj, da uživamo v zimski idili, a se čez nekaj časa odpravili domov 

praznovat praznik Franceta Prešerna. 

 Evelina Novak, 6. b 

Organizatorka: Sonja Antolič 

 

PREŠERNOVI NAGRAJENCI IN KULTURNI PRAZNIK 

Letošnji šolski Prešernov natečaj na temo 145 LET RADVANJSKE LEPOTICE  se zaključuje in v 

sredo, 7. februarja, smo na prireditvah ob kulturnem prazniku razglasili prejemnike Prešernove nagrade 

in Prešernovega priznanja. 53 učencev naše šole je na literarnem in likovnem področju prejelo 

Prešernovo nagrado, 98 učencev priznanja. 

Prireditve sta skupaj z učenci in mentorji pripravili ga. Marija Bauman in ga. Helena Berglez. Pomagali 

so jima tudi drugi sodelavci. Posebna zahvala gre ge. Metki Vrbančič Osterc, ge. Milanki Munda, ge. 

Violeti Škrabl, g. Veri Kožuh, g. Ljubu Premoviću … 
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Hvala tudi vsem mentorjem in članicam ocenjevalnih komisij, ki so vse prispevke pregledale, prebrale 

in izbrale najboljše med najboljšimi. 

Učenci 4., 5. in 6. razreda pa so si  v okviru kulturnega dne v SNG Maribor ogledali gledališko 

predstavo GLEDALIŠČE OD A DO Ž. V predstavi smo izvedeli vse o gledališču.  Dramska igralca 

Irena Varga in Vladimir Vlaškalić sta nas imenitno popeljala skozi dejavnosti v zaodrju in predstavila 

gledališke poklice, ki skrbijo za kostume, luč, in vse, kar je potrebno, da se predstava lahko začne. Brez 

teh ljudi v ozadju predstave v gledališču pravzaprav ni.  Dramska igralca sta igrala na odru, v zaodrju, 

med gledalci. Skratka, cela dvorana je postala z nami (gledalci) vred del gledališke predstave. Bilo je 

imenitno. Obljubljamo, da bomo na naslednji predstavi več ploskali. Igralci si to zaslužijo … 

Niz prireditev ob kulturnem prazniku pa zaključimo še v Galeriji Ludvik z razstavo nagrajenih del in 

podelitvijo knjig prejemnikom  Prešernove nagrade. Za to prireditev pa vsako leto  poskrbi ga. Metka 

Lakota z učenci. V ozadju pa nam s fotografijami nagrajencev pomaga tudi g. Danijel Korpar. 

Čestitamo vsem nagrajencem in vabimo k sodelovanju na Prešernovem natečaju naslednje šolsko leto. 

Ravnateljici ge. Lidiji Todorović, ki  cel projekt omogoča,  posebna zahvala za vso podporo.  

 koordinatorka natečaja Sonja Antolič 

 

PREŠERNOV NATEČAJ 2017/2018  

NAGRADE (literarno področje): 

Nea  Vlaj Golež, 2. a Pino Rumpf, 4. b Ana Kuprivec, 6. a Katrina Kunčič, 8. b 

Saša Milosavljević Cizar , 2. c Mia Čerič, 4. c Evelina Novak, 6. b Viva Kokalj, 8. c 

Nina Mikolič, 3. a Pascal Krampl, 5. a Meta Pohar, 7. a Ela Šmirmaul, 9. a 

Jaša Vidovič, 3. b Nuša Petek, 5. b Pia Rumpf, 7. b Zala Marolt, 9. c 

Daša Solomon, 3. c Til Turk, 5. c Hana Krampl, 8. a Ninet Klapš, 9. c 

Svit Simerl Novak, 4. a Mirjam Jurša, 6. a Nika Fajfar, 8. a  

 

NAGRADE (likovno področje): 

Kian Kolar, 1. a Nina Dronjak, 2. a Tine Bedjanič, 3. c Angelina Prejac, 5. c 

Isa Vreže, 1. a Marija Repič, 2. b Nika Prahič, 4. a Staš Testen, 6. b 

Eva Majcenovič, 1. b Val Turk, 2. b Mandy Močnik, 4. b Lara Arnuš, 7. b 

Miha Oblak, 1. b Maca Bobnar, 2. c Tjaša Čertalič, 4. b Klea Nemeš Golob, 8. a 

Ana Pograjc, 1. c Maria Luković, 3. a Nika Pograjc, 4. c Ajda Kopčič, 8. b 

Klara Iršič, 1. c Nino Višič, 3. b Anisa Gerlušnik, 5. a Staša Mohorko, 9. b 

   Vita Podrekar, 9. b 

 

NAGRADE (literarno in likovno področje): 

Tija Rutar, 6. a Timi Močnik, 7. a Maša Pohar, 8. c Ana Ambrož, 9. b 

 

Literarno PRIZNANJE: 

Zoja Herič, 2. a Nace Preglau, 4. a Gal Boltauzer, 5. b Alja Arko, 8. a 

Hana Jarh, 2. a Pia Palčnik, 4. a Aljaž Mlaker, 5. b Maruša Špec, 8. a 

Val  Anderlič, 2. a Svetlana Luković, 4. a Taj Črnčec, 5. b Nastja Klep, 8. a 

Lana  Obreht, 2. c Tjaša Levstik, 4. b Jan Čerič, 5. c Natali Soufi, 8. a 

Filip Primec ml., 2. c Tomi Lorber, 4. b Andraž Slaviček, 5. c Eva Bezlaj, 8. b 

Lana Ostrš, 3. a Lili Železnik, 4. b Jan Raškovič, 5. c Staša Mohorko, 9. b 

Naja Rotman, 3. a Neli Višič, 4. c Hana Indihar, 5. c Tjaša Domadenik, 9. b 

Evan Dvoršak, 3. b Nina Novak, 5. a Ana Kovač, 6. a Tomaž Gabrovec, 9. b 

Neža Podgornik, 3. c Ela Lorber,  5. a Lana Miuc Zelko, 6. a  

Tine Harc, 3. c Matic Romih, 5. a Jana Zadravec, 6. a  

 

 

Likovno PRIZNANJE: 

Hana Žigon, 1. a Nika Bilkiewicz, 2. a Tibor Peternel,  4. b Evelina Novak, 6. b 

Teo Ulčnik, 1. a Clara Giulia Massa, 2. b Urška Kutnjak,  4. b Larisa Zadravec, 6. b 



 20 

Uma Vreže, 1. a Neža Dežman, 2. b Luka Rukelj, 4. c Vid Mesarec, 7. a 

Melany Vakula, 1. b Gal Ofič, 2. b Aldin Balić, 4. c Meta Pohar, 7. a 

Sofija Luketič, 1. b Urban Knez, 2. c Naomi Bordon, 5. a Neli Pulko, 7. a 

Lara Brajović,1. b Klemen Vohl, 2. c Lina Kuronja, 5. a Lucija Krajnc, 7. b 

Urban Gulič, 1. b Rouyang Zhang, 2. c Ajda Kodrič, 5. a Nika Šef,  7. b 

Manca Petek, 1. c Katja Čertalič, 2. c Kaja Gajšek, 5. b Zala Ferk Krajcar, 7. b 

Milena Batistić, 1. c Matija Vehovar, 3. a Luka Gornik, 5. b Neja Zupan, 7. b 

Adam Šuler, 1. c Jakob Marolt, 3. a Kiara Pokleka , 5. c Anja Polanič, 8. a 

Mija Solomon, 1. c Lili Kokalj, 3. b Saša Krajnc, 5. c Maruša Novak, 8. a 

Ida Finšgar, 1.a Nina Marušič, 3. c Jure Mlasko, 5. c Sara Špolar, 8. c 

Bine Cizerl, 2. a Nejc Marinič, 3. c Aljaž Marolt, 6. b Nika Novak, 8. c 

Alina Srnec, 1. a Nina Prahič, 4. a Val Lorbek, 6. b Žana Tancer, 8. c 

Tomaž Poropat, 2. a Žak Rebernak,  4. a   

 

Literarno in likovno PRIZNANJE: 

Maja Hojski, 3. b Alina Pilih Grah, 4. c Lina Kuronja, 5. a Rebecca Lana Petrič, 5. b 

Eva Zala Stergar, 4. c    

 

 

Mnenja učencev o gledališki predstavi v sredo, 7. februarja 2018. 

Danes v gledališču mi je bilo 

zelo všeč, smešno in zanimivo. 

Upam, da še gremo kdaj v to 

gledališče. 

Liam Koser, 4. c 

 

Danes mi je bila predstava  

zelo všeč. Bilo je zanimivo, 

kako sta se nastopajoča hitro 

preoblekla in še smešna sta 

bila. Prvič sem doživela, da sta 

igro odigrala le dva igralca. 

Nika Pograjc, 4. c 

Predstava mi je bila zelo všeč. 

Bila je zelo smešna. Igralca sta 

bila dva, ampak zelo hitra v 

menjavanju vlog. To je bila 

moja najboljša predstava. 

Nai Intihar, 4. c 

 

 

 

Današnja predstava mi je bila 

zelo všeč. S sošolko Alino sva 

se zelo zabavali in nasmejali. 

Upam, da bomo še kdaj gledali 

tako dobro predstavo. Hvala za 

obisk gledališča. 

Eva Zala Stergar, 4. c 

 

 

Predstava mi je bila všeč, ker 

je bila zabavna. Všeč mi je 

bilo, da smo se lahko dotikali 

umetnih kač in ker sem ulovil 

gumijastega pajka. 

Alex Koren, 4. c 

 

 

Danes smo se odpravili v SNG. 

Bilo mi je zelo všeč, saj je bila 

predstava zelo zabavna. Vsi s 

sošolci smo se zelo zabavali. 

Tara Murshed, 4. c 

Všeč mi je bilo, ker je bilo zelo 

smešno. Predstava se je začela 

kar zraven naših stolov, ne na 

odru. 

Nik Mlinarič, 4. c 

 Evelina Novak, 6. b 

Organizatorka: Sonja Antolič 

 

PROSLAVI OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

V sredo, 7. 2., smo imeli v veliki telovadnici proslavi, namenjeni našemu največjemu pesniku, Francetu 

Prešernu. Proslavo za tretjo triado smo vodile Nika Makuc, Ana Ambrož in Ela Šmirmaul. Drugi 

nastopajoči so bili Samo Baltić, Mark Meznarič in Janik Premrov, ki so recitirali Prešernovo 

Zdravljico. Gazele so recitirali Jakob Gajšek, Jan Namestnik in Miha Špernjak. O Vrba je recitirala 

Tara Tušek, Vanessa Avdimetaj je recitirala pesem Nezakonska mati, Pavčkove Fulaste pesmi pa sta  
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  Karla Poslek Petrovič in  Ali Soufi, 9. a 

predstavila Staša Mohorko in Tien Unterajter. Nika Makuc in Nika Zupanc sta nam povedali nekaj o 

Prešernovem zunanjem videzu. S plesno točko se nam je predstavila tudi Anja Markuš. Za glasbene 

premore so poskrbeli šolski pevski zbor, Ninet Klapš, Hana Krampl, Zala Marolt in šolski bend, 

power point predstavitev pa je pripravil Ali Soufi. Proslavo za učence 3. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja je organizirala učiteljica slovenščine, gospa Marija Bauman. Proslavo za učence od 1. do 6. 

razreda je organizirala učiteljica 2. a, gospa Helena Berglez 
 

 Ela Šmirmaul, 9.a 

Organizatorki: Helena Berglez, Marija Bauman 

 

USTVARJAMO V OPB (3. RAZRED) 

   
       tretješolci v OPB 

Mentorica: Tanja Gojčič 

 

ŠPORTNI DAN (1. razred) 

 

V petek, 9. 2. 2018, smo imeli prvošolci 

zimski športni dan. Uživali smo v 

zimskih radostih na šolskem dvorišču. 

Čeprav je bilo snega manj, kot bi si 

želeli, smo dan izkoristili in se imeli 

lepo. Ko nas je že malce zazeblo, so nas 

rešile naše kuharice, ki so nam pripravile 

topli napitek, za kar smo jim zelo 

hvaležni. 

 Jasmina Borlinić 

 Nuša Pratneker      
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DAN DEJAVNOSTI: PUSTOVANJE (od 1. do 3. razreda) 

 

Komaj smo čakali, da pride pustni dan. Že ves 

teden smo se pogovarjali, v kaj se bo kdo našemil 

in v torek so v razred vstopile princeske, kavboji, 

čarovnice, Kleopatre in klovni ter ninje in … 

Maske so se predstavile, pojedle slastne krofe, 

potem pa odšle v telovadnico, kjer sta nas 

pričakala Živka Nagajivka in Avgustino. 

Pokazala sta nam nekaj čarovnij, skupaj smo 

zapeli, zaplesali in se imeli lepo. 

 

 Jasmina Borlinić 

 

 Nuša Pratneker  

 

V torek smo imeli v mali telovadnici pustno rajanje. Prišla sta čarodej Avgustino in Živka Nagajivka. 

Zelo smo se zabavali. Živka nagajivka nam je povedala lepo zgodbo o klovnu in njegovi vrtnici. 

Čarodej Avgustino pa nam je pričaral zabavne trike. Vsi smo bili namaskirani. Bilo je zelo zabavno. 

 

 Dolores Babič, 2. b 

Organizatorka: Milanka Munda 

 

PUST NA LUDVIKU 
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 POSLOVILI SMO SE 
 

 

V  mesecu februarju smo se poslovili od gospe 

Anice Pristovnik, upokojene učiteljice na 

Ludviku, ki ni bila samo učiteljica, temveč je iz 

gotice prevedla šolsko kroniko naše šole. Dokler 

je mogla, ni manjkala na nobeni šolski prireditvi. 

Vsako je pospremila s spodbudnimi besedami in 

naklonjenostjo. Ko ji zdravje ni več dopuščalo, 

nas je vsak mesec razveselila z vsaj dvema 

dopisnicama, v katerih je vselej pohvalila  šolsko 

delo, komentirala naše dogodke in se veselila 

naših uspehov.  

Spoštovana gospa Pristovnik, pogrešali bomo 

vaše razglednice in pozitivno energijo.   

Na koncertu pevskega zbora, december 2017.  

 Pavel Kosi 

                         Lidija Todorović, ravnateljica 

 

 

 KNJIGA MESECA  
 

Mladi bralci smo v najkrajšem mesecu v letu brali in glasovali takole: 

učenci 1. do 5. razreda so oddali skupaj 42 glasov, nagrajen bo bralec Erik Kuprivec iz 3. b. Največ 

glasov je bilo oddanih za knjigo o Groznem Gašperju. Učenci od 6. do 9. razreda pa so malce pozabili 

glasovati, brali pa so gotovo. Oddali so samo 4 glasove za štiri različne knjige. Tilen Bezjak, 6. a, je 

glasoval za knjigo Harry Potter in otrok prekletstva in bo v tem mesecu nagrajen. 

Bralci z Ludvika, berimo in glasujmo. 

  knjižničarka Sonja Antolič  
 

 

 

 

  
 Suzana Belušič, Milanka Munda, Mira Kopše, Nataša Hutter, Mateja Arko  
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 POZOR POZOR 
 

BLIŽA SE ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU 

IZ VESELE ŠOLE 

Vse prijavljene učence obveščam, da bo šolsko 

tekmovanje v sredo, 14. 3. 2018. Prostor in čas bosta 

objavljena pred tekmovanjem. Tekmovalne teme in vse 

o tekmovanju najdete na internetni strani Vesele šole  

http://www.veselasola.net/. Spremljajte obvestila na 

oglasni deski v pritličju ob stopnišču. Če nimate svojega 

izvoda Pila, lahko veselošolske teme berete tudi v 

knjižnici (fotokopije).  

Ponovno pa vas vse vabim, da se nam pridružite na 

skupnih pripravah na tekmovanje vsak torek ob 7. 30 v 

učilnici 2. b razreda ali isti dan ob 14. 25 (9. šolska ura)  

v računalniški učilnici.  

ZIMSKA LEDINICA 

 
 mentorica Vesele šole Blanka Slapnik Mentorica: Nataša Colja 

 

 DELO V FEBRUARJU IN MARCU 
 

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

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

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

zgodovina. Skupna pogovorna ura za 1. razred: 

predstavitev opisne ocene: 3.  RS. 

2. 6. 

Za muco časa 1700. 

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

raziskovalni nalog  17.3. 

6. T-š: fizika. 3. RS – 7. razred. Za muco časa 1700. 8. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 

7.  Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom. D-k: 

SNG Maribor: GLEDALIŠČE OD A DO Ž za 

učence od 4. do 6. razreda. 

10. T-d: slovenščina. 

8. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 13. T-d: nemščina  9. r. 

9. Informativni dan v SŠ za učence 9. razreda. 15. :  Srečko Pungartnik: fotografska  dela, srečanje z 

upokojenimi sodelavci, zaključek Ludvikove bralne značke 

za odrasle.. T-š: matematika. 

10. Informativni dan v SŠ za učence 9. razreda. 16. T-p: fizika. 

13. Pust. Raziskovalne naloge: oddaja nalog. 17. T-d: zgodovina. 

15. : PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE, 

likovna in literarna dela. 

19. Lutkovni abonma 1. do 3. 

19. Šola v naravi, 7. razred → 23. 2. 20. T-d: angleščina 9. razred. 3. RS – 2. razred. 

26. Zimske počitnice 2. 3. 21. 2. RS – 3. razred. 

  22. 3. RS - 4. razred. 

  23. T-d: kemija. 

  26. 3. RS – 8. razred. 

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

športni 

Mentorica: Mateja Arko 

 

Glavna urednica: Nina Kujundžić Lukaček, 9. a 

Uredniški odbor: 

Aleksej Matevž Fišer, Meta Pohar (oba 7. a); Stella Arko, Maj Čertalič, Zara Kasesnik, Gal Mikluš, Tajra Petrovič, 

Rebeka Roj, Pia Rumpf (vsi 7. b); Alja Arko (8. a); Eva Bezlaj, Alja Sedonja, Gaja Tisaj, Maj Tomašič (vsi 8. b); Živa 

Čančer, Viva Kokalj, Jakob Kompan, Nika Novak, Maša Pohar (vsi 8. c); Lara Štrman (9. a); Ana Ambrož, Tjaša 

Domadenik, Vita Podrekar (vse 9. b); Katja Breznik, Zala Marolt (obe 9. c)  

Natisnjeno 850 izvodov 

http://www.veselasola.net/

