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Številka 7, leto XIX, marec 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

TURIZEM – PONOVNO ODLIČNI! 

NAŠI FOLKLORNIKI V NOVIH OBLEKAH 

APRILA BRALNI VEČER NA LUDVIKU         

   
 Lara Brajovič   Kevin Cvetko  Eva Majcenovič, vsi 1. b 

 

 

 

Pozdravljeni Ludviki! 

Smo že skoraj pri koncu marca, skupaj pa smo že 

krepko in delavno zakorakali v drugo ocenjevalno 

obdobje. Za nas, devetošolce, je bil ta mesec zelo 

zanimiv in pomemben, saj smo morali sprejeti 

odločitev, kje bomo nadaljevali naše šolanje, torej na 

katero srednjo šolo se bomo vpisali. Upam, da smo vsi 

sprejeli dobre odločitve in da bomo na želene šole tudi 

sprejeti ter da se bo kasneje v življenju odločitev 

izkazala za uspešno, ki bi jo še enkrat brez obžalovanja 

sprejeli. Tudi zaradi vpisa v srednje šole se moramo še 

posebej potruditi pri učenju, da bodo naše ocene ter naše 

znanje čim boljše. Zato poizkušajmo dati vse od sebe in 

se potrudimo, da bo naš uspeh takšen, kot si ga želimo.  

Ludviki smo bili ta mesec zelo aktivni in uspešni na  

 Mateja Arko številnih področjih. Potekala so tekmovanja iz znanja, 

kot na primer: državno Cankarjevo tekmovanje, šolsko tekmovanje za Vegovo priznanje, področno 

tekmovanje za Stefanovo priznanje, državno tekmovanje za Preglovo priznanje … Naši mladi 

raziskovalci pa so bili na zagovorih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, ki so jih pridno in 

zavzeto pripravljali celo leto. Iskreno čestitam vsem, ki so odlično pokazali svoje znanje, kreativnost 

in pogum.  

Za nami je torej še en uspešen mesec in upam, da bomo tudi nadaljevali v tem slogu. Želim vam lepo 

branje Ludvika, devetošolcem pa obilo sreče pri vpisu na srednje šole!  

 Katja Breznik, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Sedmošolci v šoli v naravi                               

 Nataša Colja  

Erasmus + na Nizozemskem 

 Brigita Godec Kopčič 

 

 

  
Na festivalu Turizmu pomaga lastna glava           

 Violeta Škrabl 

Ustvarjamo  (2. razred)                

 Romana Tivadar 

 

 

  
Medimedo: obisk študentov Medicinske fakultete 

Maribor (1. razred)      

  Nuša Pratneker 

Na zagovoru raziskovalne naloge                      

 

 Brigita Godec Kopčič 
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (območno) 

 

Območno tekmovanje iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje je potekalo v sredo, 24. 

januarja 2018, na I. gimnaziji Maribor. Na 

območno tekmovanje se je uvrstilo kar 9 učenk 

naše šole, pet učenk 9. razreda, te so: Katja 

Breznik in Zala Marolt (obe 9. c), Nina 

Kujundžić Lukaček,  Eva Zavec in Nika Makuc 

(vse 9. a) ter štiri učenke iz 8. razreda: Maša 

Pohar, Viva Kokalj, Lana Beranič in Nika Novak 

(vse 8. c). Spremljala  nas je naša mentorica, ga. 

Nataša Colja. Kmalu smo se odpravili v učilnice, 

kjer so nas že čakala pripravljena navodila za 

pisanje. Bili smo zelo vznemirjeni in smo že 

komaj čakali, da svoje znanje in misli zlijemo na 

papir. Prav to nam je uspelo in dosegli smo  nekaj 

izjemnih rezultatov.  

Kar 5 učenk 8. in 9. razreda je prejelo srebrno 

Cankarjevo priznanje. Nina Kujundžić Lukaček 

(9. a); Katja Breznik iz 9. c je dobila srebrno 

Cankarjevo priznanje in se z najvišjim številom 

točk v regiji (dosegla je 50 od možnih 50) 

uvrstila na državno tekmovanje. Enako velja za 

Zalo Marolt, ki je drugouvrščena v regiji. Srebrni  

Bravo, Katja in Zala!                   Mateja Arko osmošolki pa sta še Viva Kokalj in Maša Pohar  

iz 8. c razreda. Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje bo v soboto, 10. marca, na OŠ Dušana 

Flisa Hoče. 

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

 Katja Breznik, 9. c 

Mentorica tekmovanja: Nataša Colja 

 

ŠAH: PODROČNO PRVENSTVO PC MARIBOR 2017/2018 (EKIPNO) 
V četrtek, 22. 2. 2018, je v kulturnem domu Kamnica potekalo Ekipno področno osnovnošolsko 

prvenstvo v šahu. Na tekmovanju je nastopilo 44 ekip iz mariborskih osnovnih šol in okolice v štirih 

različnih kategorijah. 

 

  
Ekipa OŠ Ludvika Pliberška od leve proti desni: 

Stevan Stevanović, Klemen Skuhala, Tine 

Majer, Vito Šumak. Na sliki manjka Lan 

Lavrinc, ki je v tem kolu počival. 

Dvoboj OŠ Ludvika Pliberška (na levi) : OŠ 

Tabor I (na desni) 

 

Nejc Drnovšek 
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Iz naše šole je nastopila ekipa v kategoriji fantov do 12 let. Ekipo je zastopalo pet učencev: Stevan 

Stevanović, Lan Lavrinc, Klemen Skuhala, Tine Majer in Vito Šumak. Ekipa OŠ Ludvika Pliberška je 

večji del turnirja lovila najvišja mesta, nato pa s slabim zaključkom – poraz in remi v zadnjih dveh 

kolih končala na 9. mestu. Najboljši posameznik je bil kapetan ekipe Stevan Stevanović, ki je na prvi 

mizi proti najmočnejšim nasprotnikom iztržil pet zmag iz sedmih partij. Dobro sta se odrezala tudi 

Klemen Skuhala s štirimi in Vito Šumak s tremi zmagami. 

Čestitke vsem učencem. 

Povezava: http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=19004 

 Nejc Drnovšek     

 

KOŠARKA:  OBČINSKO PRVENSTVO (mlajše deklice) 

V četrtek, 15. februarja 2018, smo se 

učenke odpravile na OŠ borcev za severno 

mejo na košarkarski turnir. 

Pred našim nastopom se je odvijala tekma 

med OŠ borcev za severno mejo in med 

OŠ Franca Rozmana Staneta, zato smo se 

me imele čas pripraviti in ogreti. Vadile 

smo podaje in mete. Zmago so si priigrale 

učenke iz šole Franca Rozmana Staneta z 

rezultatom 9 : 31. 

Nato je bila na vrsti tekma med OŠ Tabor 

1 in našo šolo. Igrale smo žal zelo slabo, 

saj smo izgubile kar 6 : 55. Ta šola oz. te 

igralke so bile vsaki šoli velik   
izziv,  a kljub temu se nismo vdale.   Renato Pulko 

Naslednjo tekmo smo igrale proti OŠ borcev za severno mejo. Igrale smo odlično, saj smo poslušale 

trenerja, ki nam je dal veliko dobrih nasvetov, kako popraviti napake. Rezultat te tekme je bil 10 : 26 

za nas. V ekipi so bile: Neja Zupan, Pia Rumpf, Rebeka Roj (vse 7. b); Neli Pulko (7. a); Melani Pušnik, 

Tjaša Smonkar (6. b); Lana Miuc Zelko, Lina Štrman, Ana Kovač (vse 6. a), Nina Novak, 5. a; Tjaša 

Levstik, 4. b. 

Na vrsti je bila odločilna tekma med OŠ Tabor I in OŠ Franca Rozmana Staneta. Zmagala je OŠ Tabor 

I z rezultatom 16 : 26. 

 Lana Miuc Zelko,  6. a 

Mentor: Vlado Bambič 

Trener: Rajko Kršič 

 

KOŠARKA:  OBČINSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE (mlajši dečki) 

 

V petek, 7. 3. 2018, je na Osnovni šoli Bojana 

Ilicha potekal finale občinskega prvenstva za 

mlajše dečke. Našo šolo so zastopali: Luka 

Poredoš, Filip Gajšek, Val Bračko, Luka 

Raškovič, Aleksej Matevž Fišer, Anej Čanžek 

(vsi 7. a); Luka Vidmar, Primož Levstik, Marin 

Galič, Jan Harl, Maj Železnik (vsi 7. b); Jan 

Raškovič (5. c); Amin Dema, Vlado Hojski, 

Maksim Strašek (vsi 6. a); Anej Pečovnik, Jaka 

Černčič in Aljaž Marolt (vsi 6. b). Pomerili so se 

z Osnovno šolo Martina Konšaka in si pridobili 

zmago. Proti Osnovni šoli Leona Štuklja pa niso 

bili tako uspešni, ampak so si vseeno izborili 2. 

 Simona Raškovič mesto. To jih je popeljalo do finalnega  

http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=19004


 5 

področnega turnirja. Tam so prav tako bili zelo uspešni. Premagali so Osnovno šolo Leona Štuklja, 

zgubili pa so proti Osnovni šoli Rudolfa Maistra. Na koncu so osvojili odlično 3. mesto. 

Čestitamo! 

 Zara Kasesnik (7. b) in Lara Štrman (9. a) 

Mentor: Vlado Bambič 

Trener: Rajko Kršič 

 

GEOGRAFIJA: OBMOČNO TEKMOVANJE    

V sredo, 7. marca 2018, je na OŠ Angela Besednjaka potekalo območno tekmovanje iz znanja 

geografije. 

Iz naše šole smo se ga udeležile tri učenke: Maruša Novak, Nika Fajfar in Alja Arko (vse 8. a). Na dan 

tekmovanja smo se od pouka odpravile nekoliko prej ter se s spremstvom gospe Šober odpravile na OŠ 

Angela Besednjaka, kjer so nam tamkajšnji učenci pripravili sprejem, nato pa smo se po v naprej 

določenih skupinah odpravili v učilnice. Najprej smo 30 minut pisali teorijo, zatem pa se po skupinah 

odpravili na »teren«. Po vrnitvi v šolo smo 30 minut pisali še naloge s terena, nato pa smo se odpravili 

domov. 

Na tekmovanju je bilo skupaj možnih 40 točk. Maruša Novak jih je dosegla 35 in se s tem rezultatom 

uvrstila na državno tekmovanje. 

Čestitamo! 

 Alja Arko in Nika Fajfar, obe 8. a 

Mentorica: Gordana Šober  

 

TURIZEM: »MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA« IN »TURIZMU POMAGA LASTNA 

GLAVA« 

V ponedeljek, 12. 3. 2018, sva jaz (Viva Kokalj) in Maša Pohar imeli zagovor inovacijskega predloga 

na srečanju Mladi za napredek Maribora. Ob 15.00 se je zagovor začel. Malo prej pa smo se z eno 

izmed treh mentoric, gospo Ribano Višnar, dobili pred vhodom v Lesarsko šolo. Pripravili sva se in ko 

je prišla tričlanska komisija, sva predstavili najin inovacijski predlog. Komisija je bila s predstavitvijo 

zelo zadovoljna in tudi midve sva bili srečni, saj sva to, na kar sva se pripravljali, dobro izpeljali. 

V torek, 13. 3. 2018, pa je bil prav 

tako naporen dan, saj smo v Mercator 

centru imeli predstavitev 

inovacijskega predloga za festival 

Turizmu pomaga lastna glava na 

turistični stojnici. Sodelovale so tudi 

učenke, ki so bile zelo pridne pri 

likovnem delu inovacijskega 

predloga. To so bile Nika Šef, 

Vanessa Petrič, Zala Ferk Krajcar in 

Lucija Krajnc, vse iz 7. b. Ob 14. uri 

smo se zbrali v Mercator centru in   
pripravili turistično stojnico, na kateri   Filip Kokalj      

je bila maketa Pohorja, predvajal se je naš turistično-smučarski video Po Pohorju, imeli smo 

Čevljarčkov napitek, Čevljarčkovo pito in majhna darilca. Seveda pa je bila z nami tudi naša maskota 

Čevljarček.  

Predstavitev in promocija sta potekali približno do 18. ure, ko so razglasili rezultate. Osvojili smo 

srebrno priznanje. 

 Viva Kokalj, 8. c  

Mentorice: Ribana Višnar, Violeta Škrabl, Tadeja Krajnc 

 

TURIZEM: 32. DRŽAVNI FESTIVAL »TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA« 

Ludviki smo na osvojili srebro na 32. turistični tržnici, z nalogo Kulturno-kulinarični užitki s 

čevljarčkom po Mariboru in Radvanju. 
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 Violeta Škrabl  Ribana Višnar       

Odločili smo se, da bomo v naši turistični nalogi prikazali kulturo in kulinariko Maribora in Radvanja 

v različnih izletih, ki smo jim za popestritev dodali tudi štajerski večer, na katerem bi turisti spoznali 

naše tradicionalne plese, hrano in pesmi. Na temo izletov smo posneli film, ki ga vodi naša maskota, 

čevljarček Ludvik. Anketirali smo znanje učencev o poznavanju znamenitosti, festivalov, kulinarike, 

tradicionalnih jedi in restavracij, Maribora in Radvanja. Preučili smo tudi nekaj jedilnikov gostiln v 

Mariboru, kjer nas je zanimala njihova tradicionalna štajerska kulinarična ponudba tudi za ljudi z 

drugačnim načinom prehranjevanja zaradi bolezni in prepričanja. 

Na tržnici so učenci folklorne skupine pod mentorstvom gospe Milanke Munda odplesali tradicionalne 

slovenske plese. Učence je na harmoniki spremljal učence Anej Sodec iz 4. c. Plesali so učenci 4. c: 

Eva Zala Stergar, Neli Višić, Max in Nik Mlinarič. 

Kuharice naše šole so nam pripravile čevljarčkovo pito in čaj. Vsem hvala za sodelovanje. 

Iskrene čestitke vsem udeležencem. 

 Violeta Škrabl 

Avtorice raziskovalne naloge: Maša Pohar, Viva Kokalj, 8. c; Nika Šef, Lucija Krajnc, Vanessa Alia 

Petrič, Zala Ferk Krajcar, vse 7. b. 

Mentorice: Ribana Višnar, Violeta Škrabl, Tadeja Krajnc 

 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 12. 3. 2018 (ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI) 

 

Predstavniki razredov od prvega 

do devetega razreda in učenci, ki 

sodelujemo pri Ludvik poroča, 

smo se enkrat na mesec srečevali 

na šolski skupnosti in 

raziskovali, debatirali, se urili v 

debati, poslušali drug drugega in 

iskali predloge in rešitve na 

zastavljeno temo. Delali smo v 

skupinah in razmišljali o šolskem 

delu, medsebojnih odnosih, 

komunikaciji, sodelovanju, 

šolski klimi, o učenju nasploh, 

njegovi vrednosti … Vključili 

smo izkušnje učencev s projekta 

Erasmus+. Primerjali smo šolsko 

okolje, karierno orientacijo, 

Utrinek iz šolskega otroškega parlamenta (učenci od 1. do 5. 

razreda) 

 Maja Mernik      

zdrav življenjski slog, način 

življenja, dela in učenja z 

državami, kjer smo bili gostje, 

razmišljali smo, kakšen je sanjski sošolec, učitelj, šola, ustvarjali smo na Prešernovem natečaju … 

 in mentorica: Maja Mernik 
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MATEMATIKA: TEKMOVANJE ZA BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE (šolsko) 

V četrtek, 15. marca 2018, je bilo šolsko tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje. Tekmovanja se je 

udeležilo 231 učencev od 1. do 9. razreda. Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični 

kenguru je osvojilo 42 učencev od 1. do 4. razreda, bronasto Vegovo priznanje pa 40 učencev od 5. do 

9. razreda.   

 

DOBITNIKI PRIZNANJA ZA USPEH NA TEKMOVANJU »MEDNARODNI MATEMATIČNI 

KENGURU« (od 1. do 4. razreda)  
 

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki priznanj 

1. razred 25 

Milena Batistić, Manca Petek, Klara Iršič, Eva Majcenovič, Filip Razgoršek,  

Uma Vreže, Lara Brajović, Isabella Brčić, Vid Lukačič, Ema Mlakar, Gašper 

Vadnjal, Isa Vreže 

2. razred 36 

Neža Dežman, Jure Zorenč, Maca Bobnar, Lara Poredoš, Clara Giulia 

Massa, Gal Ofič, Amadej Pilih Grah, Hana Jarh, Vitan Majšler, Dolores 

Babič, Bine Cizerl, Jurij Kramarič, Lana Obreht, Mark Petrovič 

3. razred 26 
Jakob Novak, Nejc Peretić, Tia Turk, Tine Bedjanič, Lana Ostrš, Ema 

Rudolf  Ostić, Jaša Sabolek Miloševič, Daša Solomon 

4. razred 26 
Filip Martin Fleisinger, Andraž Vadnjal, Žiga Ravter, Vito Koludrovič, Max 

Koren, Alina Pilih Grah, Jan Žižek, Tibor Peternel 

 

 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 5. do 9. razreda)  
 

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki bronastih priznanj 

5. razred 32 

Nuša Petek, Gal Boltauzer, Luka Koren, Tina Furman, Til Turk, Stevan 

Stevanović, Matic Trpin, Hana Indihar, Vito Šumak, Jure Mlasko, Maša 

Štrakl 

6. razred 24 

Mirjam Jurša, Tija Rutar, Jana Zadravec, Ana Kuprivec, Lana Miuc 

Zelko,  

Gašper Indihar, Sara Bedrač, Tijana Porenta 

7. razred 22 
Timi Močnik, Lana Koren, Jan Harl, Tin Štros, Meta Pohar, Nika Šef,  

Aleksej Matevž Fišer 

8. razred 22 
Viva Kokalj, Gašper Kodrič, Nastja Klep, Pika Majcen, Hana Krampl, 

Nika Fajfar, Jure Majer, Maša Pohar 

9. razred 18 
Nika Makuc, Metod Golob, Ana Ambrož, Nina Kujundžić Lukaček, 

Luka Frim, Katja Breznik 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Nuša Petek iz 5. razreda, Mirjam Jurša in Tija Rutar iz 6. 

razreda, Timi Močnik, Lana Koren, Jan Harl in Tin Štros iz 7. razreda, Viva Kokalj iz 8. razreda ter 

Nika Makuc iz 9. razreda.  

Organizatorka tekmovanja od 1. do 3. razreda: Jasmina Borlinić      

Organizatorka tekmovanja od 4. do 9. razreda: Jordana Koren   

Predsednica šolske tekmovalne komisije: Jordana Koren     

 Jordana Koren 
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28. REGIONALNI OTROŠKI PARLAMENT: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI 

V petek, 16. marca, smo se Ana 

Ambrož, Samo Baltić in Nina K. 

Lukaček, učenci devetega razredov, 

udeležili 28. regijskega otroškega 

parlamenta, tudi letos v organizaciji 

ZPM.   

Ludviki smo se na ta dogodek že 

dolgo pripravljali vse od meseca 

oktobra, delali v delavnicah, 

diskutirali, argumentirali in zbirali 

predloge naših učencev. 

Zjutraj smo se zbrali v Zavarovalnici 

Sava. Ko se je zasedanje začelo, sta 

nas pozdravili koordinatorka 

otroškega parlamenta, gospa 

Kornelija Kaurin, gospod Saša   

Mikić, predsednik ZPM Maribor,   Maja Mernik      

gospod Damir Orehovec, član predsedstva ZPM in Matic Matjašič, predsednik Mestnega Mladinskega 

sveta Maribor. Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila Šolstvo in šolski sistemi. Srečanja so se  

udeležili 103 predstavniki iz 39 šol, iz 17 občin. 

Po uvodnem delu so nas razdelili v osem skupin. Vsaka skupina je dobila eno izmed tem, ki se je 

navezovala na šolstvo in šolski sistem v Sloveniji. Nato smo odšli v prostore Zveze prijateljev mladine, 

kjer se je vsaka skupina zbrala v eni učilnici. Posedli smo se v krog in se pričeli pogovarjati o temi, ki 

nam je bila dodeljena: odnosi v šoli, šola za življenje, metode in oblike poučevanja, učne vsebine, 

odnosi v šoli. Poiskati smo morali težave in rešitve, kako bi določen problem lahko rešili. Po malici je 

potekal izbor kandidatov, ki se bodo udeležili nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani. Med 

desetimi učenci (predstavniki Maribora), je bil izbran tudi učenec naše šole, Samo Baltić (9. a). V 

nadaljevanju smo se predstavniki skupin  ponovno zbrali v zavarovalnici Sava, kjer so sledile 

predstavitve posameznih skupin. Prišli smo do mnogo novih idej in rešitev, ki bi učencem lahko 

pomagale do lažjega in učinkovitejšega učenja, šolanja, komunikacije … 

 Nina K. Lukaček, 9. a  
Mentorica: Maja Mernik  

 

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

Šolsko tekmovanje je bilo 13. 3. 2018, ob 14. uri. Udeleženci in rezultati so zapisani v nadaljevanju.  

4. razred 

Udeleženci: Filip Martin Fleisinger (4. a), Andraž Vadnjal (4. a), Alina Blažič (4. b), Tjaša Levstik (4. 

b). Bronasto priznanje prejme Filip Martin Fleisinger  iz 4. a.   

 

5. razred 

Udeleženec: Martin Ilešič (5. a). 

 

6. razred 

Udeleženci: Tija Rutar (6. a), Mirjam Jurša (6. a), Zoja Filipič (6. b), Evelina Novak (6. b). 

Bronasto priznanje prejmeta Tija Rutar in Mirjam Jurša, obe iz 6. a. 

 

7. razred 

Udeleženci: Pia Rumpf (7. b), Tin Štros (7. b), Tiana Dolenc (7. b), Lana Koren (7. b), Nika Šef (7. b), 

Rebeka Roj (7. b), Lara Arnuš (7. b), Marin Galič (7. b), Jan Harl (7. b), Lucija Krajnc  (7. b), Neja 

Zupan (7. b), Anej Gabor (7. b), Maj Čertalič (7. b), Jean Luka Osenjak (7. b). 

Bronasto priznanje prejmejo:  Pia Rumpf, Tin Štros, Tiana Dolenc, Lana Koren in Nika Šef, vsi iz  

7. b. 
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8. razred 

Udeleženci: Maruša Novak (8. a), Anja Polanič (8. a), Nika Fajfar (8. a), Pika Majcen (8. a), Maruša 

Špec  (8. a). Bronasto priznanje prejme Maruša Novak iz 8. a. 

 

9. razred 

Udeleženci: Vid Oeser (9. a), Samo Baltić (9. a), Ali Soufi (9. a). Bronasto priznanje prejme Vid Oeser 

iz 9. a. 

 

Na DRŽAVNO tekmovanje, ki bo 11. 4. 2018, se uvrstita Tija Rutar in Mirjam Jurša, obe iz 6. a. 

Vsem tekmovalcem, prejemnikom bronastih priznanj in uvrščenim na državno tekmovanje čestitamo! 

 mentorica Vesele šole Blanka Slapnik 

 

PLES: TRISHA BOLTAUZER, 3. b, USPEŠNA TUDI NA MEDNARODNEM PODROČJU 

Od svojega četrtega leta plešem v 

plesni šoli Galerija Plesa v 

Mariboru, že nekaj let pod 

vodstvom mentoric Andreje Šraj in 

Mojce Usar. Treninge v skupini 

imamo trikrat tedensko, vsi treningi 

za tekmovalce pa potekajo 

individualno po dogovoru, tudi 

med počitnicami in vikendom. 

V letošnjem letu sem se prvič z 

ostalimi plesalci naše plesne šole 

udeležila plesnega tekmovanja 

Dance Star Life Qualifiers, ki je 

potekalo v Opatiji. Osvojila sem 1. 

mesto v svoji kategoriji,  

Contemporary Modern Solo Mini,  Sabina Boltauzer     

s koreografijo With my own fear. Dosegla sem dovolj točk, da sem se kvalificirala na tekmovanje 

Dance Star World Finals, ki bo potekalo od 21. 5. do 27. 5. 2018 v Poreču, kjer bodo tekmovali tudi 

najboljši plesalci s celega sveta. 

Ples mi pomeni zabavo, sprostitev in preživljanje časa s svojimi dobrimi prijatelji plesalci in 

učiteljicami, brez plesa si sploh ne znam predstavljati življenja. 

 Trisha Boltauzer, 3. b 

Razredničarka: Mira Kopše 

 

FOTOGRAFSKA DEJAVNOST: NATEČAJ »VODA ZA NARAVO« 

V soboto,  24. 3. 2018, je v 

nakupovalnem središču 

Europark potekala prireditev 

ob fotografskem natečaju 

Voda za naravo, ki ga je 

organiziral Mariborski 

vodovod. Namen natečaja je, 

da ozavestijo ljudi o 

pomembnosti varčevanja z 

vodo. Izmed vseh prispelih 

fotografij so izbrali 10 

najboljših. Med 10 

najboljšimi je tudi fotografija  
učenke devetega razreda  Vera Kožuh      
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naše šole, Ele Šmirmaul, 9. a. Nagrajena dela so razstavljena v Europarku. 

Ela, čestitamo! 

 Ela Šmirmaul in Nina K. Lukaček (obe 9. a) 

Mentorica: Vera Kožuh  

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

KULTURNI VEČER V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

 

V četrtek, 15. marca 2018, je bil v 

razstavišču Ludvik kulturni večer, 

ki je združil naslednje dogodke:  

 OTVORITEV 

RAZSTAVE 

FOTOGRAFIJ SREČKA 

PUNGARTNIKA: Pol 

stoletja 

 ZAKLJUČEK 

LUDVIKOVE BRALNE 

ZNAČKE ZA ODRASLE 

 SREČANJE Z 

UPOKOJENIMI 

DELAVCI ŠOLE 

 Metka Lakota  

V kulturnem programu so se predstavili učenci šolske folklorne skupine pod mentorstvom gospe 

Milanke Munda, na klarinet je zaigrala Eva Borin Cerjan, na klavir pa Matevž Fišer. Program je 

povezovala Meta Pohar. 

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. 

 Bili smo zelo veseli, da smo lahko gostili našega bivšega dolgoletnega ravnatelja Srečka Pungartnika, 

ki je na ogled postavil fotografije, ki jih je posnel, ko je služboval na Ludviku. Razstavo, ki je še na  

 

  
 Ali Soufi, 9. a  Ali Soufi, 9. a 

ogled, je gospod Pungartnik poimenoval Pol stoletja. Razstavo je odprl gospod Jure Fišer, ki je 

otvoritev popestril z zanimivim govorom, ki je vseboval tudi spomine na njegovo šolanje na Ludviku. 

 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 
 

ERASMUS+: IZMENJAVA NA NIZOZEMSKEM 

Od 12. do 18. februarja je na Nizozemskem potekala izmenjava v okviru projekta Erasmus+. 

Sodelovali smo učenci devetih razredov (Ana Ambrož, Ninet Klapš, Ali Soufi, Samo Baltić, Vita 

Podrekar in Nina K. Lukaček), spremljali pa sta nas učiteljici gospa Brigita Godec Kopčič in gospa 

Tadeja Kranjc. 

 

V ponedeljek smo se ob tretji uri zjutraj zbrali na 

šolskem dvorišču. Poslovili smo se od staršev in se 

odpravili proti letališču v Zagrebu. Na letalo smo 

se vkrcali ob 8.30 in v Amsterdam prispeli okoli 11. 

ure. Po uri vožnje z avtobusom smo prispeli v 

Zoetermeer, kjer smo se prvič spoznali z učenci s 

Portugalske in Bolgarije ter s svojimi gostitelji. 

V torek smo se zjutraj zbrali v šoli, kjer smo imeli 

predstavitve o športih in hrani v naših državah. Po 

malici smo odšli v veliko telovadnico, kjer smo 

igrali med dvema ognjema in spoznali tradicionalni 

nizozemski šport. 

V sredo smo že zelo zgodaj z avtobusom odšli v 

Amsterdam, kjer smo si najprej ogledali muzej 

Vincenta Vann Gogha. Sledil je prosti čas po 

 Brigita Godec Kopčič     mestu, ki so nam ga razkazali učenci z Nizozemske. 

Po kosilu smo se odpravili v moderni muzej, kjer smo skozi 4D filme spoznavali pokrajino in 

zgodovino nastanka Nizozemske. Nato smo se odpeljali nazaj v Zoetermeer in se v šoli ponovno zbrali 

ob 8. uri zvečer, kjer smo imeli »Valentine's party«. 

V četrtek smo se še sami preizkusili v Van Goghovi tehniki slikanja, po malici pa smo se s kolesi 

odpeljali do XL jumping  arene s trampolini. Potem smo imeli prosti čas s svojimi gostitelji. 

V petek smo se odpeljali v Madurodam, kjer smo si ogledali stavbe v malem. Po prihodu nazaj v mestu 

smo imeli tri ure prostega časa do predstavitve plesov in pokušine tradicionalne hrane iz posameznih 

držav. 

V soboto smo dan preživeli z gostitelji in spoznavali mesto ter njihovo kulturo. 

V nedeljo smo se ob 6. uri zjutraj zbrali na avtobusni postaji, se poslovili in odpeljali proti domu. V 

Zagreb smo pristali okoli 13. ure, zaradi zastojev pa smo v Maribor prispeli ob 16. uri. 

Izkušnje so bile zelo lepe, saj smo na Nizozemskem vsi zelo uživali in spoznali nove prijatelje iz drugih 

držav. Izkušnjo bi zagotovo priporočali tudi mlajšim učencem, ki jih zanimajo druge kulture in  radi 

govorijo v tujem jeziku. 

 Nina K. Lukaček, 9. a 

Koordinatorka: Nataša Luković  

 

PUST NA LUDVIKU 

V torek, 13. 2. 2018, smo tudi v šoli praznovali 

pust. Ta dan smo lahko prišli v šolo namaskirani. 

Po vsej šoli so bile zelo različne maske. 

Namaskirale so se tudi učiteljice. Nekatere so 

bile pikapolonice, nekatere jagode, nekatere pa 

so se našemile v čarovnice. Vsak razred si je v 

svoji učilnici priredil rajanje. Pustni torek je bil 

zelo zabaven. Nekateri že razmišljamo, v kaj se 

bomo našemili naslednje leto. 

 Tjaša Levstik, 4. b 

Razredničarka: Viktorija Kodrič 
 

  Maja Toš 
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ŠOLA V NARAVI: CŠOD ROGLA (7. razred)  

 

V ponedeljek, 19. 2. 2018, smo 

sedmošolci šli v šolo v naravi. Z 

avtobusom smo se odpeljali na Roglo, kjer 

smo še isti dan smučali. Najprej smo se 

razdelili na tiste, ki znajo smučat, in tiste, 

ki še niso stali na smučeh, nato pa smo se 

tisti, ki znamo smučat razdelili na tri 

skupine, glede na to, kako dobro znamo 

smučat. Niti enkrat nismo imeli lepega 

vremena. En dan so nam celo zmrznila 

smučarska očala, kar je bilo zelo moteče, 

saj nismo videli, kje se vozimo. Na srečo 

smo lahko odšli v kočo, da smo se pogreli. 

Vsak dan smo dopoldne smučali,  

 Gordana Šober popoldne pa smo imeli različne aktivnosti.  

Bivali smo v CŠOD Gorenje. Nismo bili sami, saj je tam bila še šola Dobrovnik. V domu mi je bilo 

zelo všeč zaradi tudi prijaznega mucka po imenu Bučko. Bil je podoben mačku Garfieldu, le da je bil 

bolj suh. V torek je bil naš razred na vrsti za tek na smučeh. Spoznali smo različne nove vaje in se ob 

tem veliko smejali. V domu je bila tudi telovadnica, v kateri smo igrali med dvema ognjema in 

preizkušali cirkuške predmete. V sredo je bilo zabavno, saj smo odšli na nočni pohod. Zaradi naših 

svetilk je bilo zelo čarobno. Učiteljice iz doma so se zelo jezile na nas, saj smo drug drugega potiskali 

in se kepali. Potiskanje je bilo po njihovem mnenju zelo nevarno, saj je bil na drugi strani prepad. V 

četrtek smo odšli na še en pohod, vendar tokrat nismo rabili svetilk, saj smo šli podnevi. Naučili smo 

se značilnosti kmečke hiše, nato pa se spet odšli igrat na sneg. Tokrat smo se tudi kotalili po hribu. 

Zvečer smo po večerji odšli v večnamenski prostor, kjer so nam razredničarke podelile priznanja. 

Potem je vsak razred pokazal svojo točko. Sledil je disko, kjer je veliko učencev in učenk plesalo. 

Zadnji dan smo spet šli smučat, vendar le za kratek čas, saj smo se potem vrnili v Maribor, kjer so nas 

naši starši že nestrpno čakali. 

 Meta Pohar, 7. a   

 

Učenci sedmih razredov smo se že od začetka šolskega leta veselili zimske šole v naravi. Zelo rada 

smučam, zato sem komaj čakala na skupno smučanje, druženja s sošolci in zabavo. 

Končno je napočil 19. februar, dan odhoda. Ob zgodnji uri smo se zbrali na šolskem parkirišču in se 

nato odpeljali proti domu Gorenje. Ko smo prispeli v dom, smo se namestili v sobe in si uredili postelje. 

Po kosilu smo se navdušeni šli smučat. In res je bilo tako, kot smo načrtovali … Četudi je bilo mrzlo  

in je snežilo, nam zimska idila ni pokvarila 

veselja na smučeh in uživanja v prekrasni 

zimski pokrajini. Na smučišču so nas razdelili 

v več skupin, nato smo šli smučat. Po 

smučanju smo imeli nekaj prostega časa, ki 

smo ga namenili uživanju v skritih zalogah 

sladkarij iz kovčkov. Sledile so popoldanske 

aktivnosti v domu, ki so bile vsak dan različne. 

Učiteljici v domu sta nam pokazali nekaj 

cirkuških trikov, naučili smo se teka na 

smučeh, šli na pohod do Pohorske hiše, imeli 

igre v telovadnici. Všeč mi je bil tudi nočni 

pohod z lučkami, ki je bil nekaterim kar precej   

strašljiv, saj smo hodili po gozdu.  Gordana Šober 
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V četrtek zvečer smo imeli tudi zaključni 

ples in podelitev priznanj. Po večerji pa 

smo šli pisat dnevnike ter jih nato 

prebirali. Tudi zvečer smo imeli različne 

aktivnosti: gledali smo nogometno tekmo, 

ponovili smo smučarska pravila, šli v  

telovadnico in na pohod. Ob 22. uri so v 

domu ugasnili luči. Za vse učence, ki niso 

mogli zaspati, je imela naša razredničarka, 

gospa Šober,  pripravljene matematične 

naloge … 

Šola v naravi se mi je zelo vtisnila v 

spomin, saj smo doživeli veliko lepih 

trenutkov. Tudi učenci, ki so prvič stali na  

 Nataša Colja     smučeh, so se ob dobrih učiteljih  

smučanja hitro naučili smučati. 

 Pia Rumpf, 7. b 

Razredničarki: Nataša Colja, Gordana Šober 

Spremljevalci:  Nataša Colja, Vlado Bambič,  Milan Soršak, Gordana Šober 

Vodja: Gordana Šober 

 

OBISK FRANCOZINJE NA NAŠI ŠOLI 

V tednu pred zimskimi počitnicami nas je pri pouku obiskala ga. Fabienne David. Na našo šolo je prišla 

v okviru projekta »Francija potuje« (La France voyage), ki ga vsako leto organizira Francoski inštitut 

Charles Nodier v Ljubljani. 

V naši skupini smo se odločili, da bomo skupaj z gostjo izvedli delavnico žive slike (Les tableaux  

vivants). Torej, ko je Fabienne prispela, smo se ji najprej vsi predstavili (po francosko seveda), nato pa  

smo skupaj ponovili dele telesa. Nato smo dobili kopije slik znanih francoskih slikarjev, ki smo jih 

morali čim bolje ponazoriti v skupinah, kar pa je bilo zelo zabavno. Na koncu nas je čakalo še 

fotografiranje, naše žive slike smo pa morali tudi predstaviti pred razredom. Za konec pa smo se 

posladkali s francoskimi slaščicami, dobili smo pa tudi družabno igro, katere namen je spoznavanje 

Francije in njenih značilnosti. 

Obiska smo bili zelo veseli in  mislim, da je bila to dobra izkušnja. Upam, da nas bo na našo šolo 

ponovno prišel kakšen gost iz Francije tudi v prihodnjih letih ko mene več ne bo na Ludviku. 

 Eva Borin Cerjan, 9. a 

Mentorica: Mateja Podlesek 

 

NAŠI FOLKLORNIKI V NOVIH OBLEKAH 

Folklorna skupina na OŠ Ludvika Pliberška Maribor deluje v današnji sestavi od začetka lanskega 

šolskega leta. Dolgoletna mentorica folklorne skupine, gospa Dragica Sgerm, je lani odšla v pokoj. Da 

bi ohranjanje ljudskega izročila na šoli ostalo živo,  sem Milanka Munda prevzela vodenje te interesne 

dejavnosti. 

20. marca 2017 so folklorniki nastopili v Limbušu, na 6. festivalu otroških folklornih skupin. To je bil 

njihov prvi  »strokovni« nastop v družbi folklornih skupin.  Navdušili so z odrsko postavitvijo »Kje so 

pa pubeci?«. Še isti mesec so se predstavili na območni reviji otroških folklornih skupin v Mariboru 

in bili izbrani med deset najboljših otroških folklornih skupin v regiji Pomurja in Maribora z okolico, 

kar jih je še posebej razveselilo in motiviralo za nadaljnje delo. Prav vsi učenci so se v novem šolskem 

letu odločili, da ostanejo del skupine, katere cilj je ohranjanje in oživljanje običajev, navad in življenja 

naših prednikov.  
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 Maja Višić         

Najbolj se seveda veselijo nastopov. Da bi ohranili kvaliteto delovanja skupine in jo še nadgradili, so 

imeli v novembru 2017, tri dni intenzivne priprave v domu Planinka na Slivniškem Pohorju. 

V letošnjem šolskem letu je začela delovati še mlajša otroška folklorna skupina (30 članov), v katero 

so vključeni najmlajši učenci naše šole. Nastopajo v folklornih kostumih, ki jih že imamo na šoli in jih 

je financiral Rotary club leta 2014.  

Učencem starejše folklorne skupine (22 članov) smo želeli omogočiti nastopanje v novih folklornih 

kostumih, saj so bili nekaterim stari kostumi že premajhni. S prošnjo za sponzorstvo/donatorstvo smo 

se obrnili na okoliška podjetja. Pri svetovanju glede šivanja kostumov in nabavi blaga ter obutve nam 

je pomagala strokovnjakinja za folkloro, gospa Nežka Lubej.  

V četrtek, 15. 5. 2018, so starejši folklorniki v razstavišču Ludvik ponosni in zadovoljni prvič 

zaplesali v novih folklornih oblekah in čevljih. 19. 3. 2018 sta se obe skupini (mlajša in starejša) 

predstavili na 7. festivalu folklornih skupin v Limbušu.  

 

Hvaležni smo vsem, ki ste prepoznali dragocenost ljudskega izročila oziroma 

pomen ohranjanja spomina na življenje naših prednikov ter spoštujete veselje in 

trud učencev.   

Finančno so nam pomagali: 
GORENJE SUROVINA 

 

 
SPT-PROCESNA 

TEHNIKA 

  

ELEKTRO MARIBOR 

 
 

DRAGO TRANSPORT 

 

DRAGO TRANSPORT 
PRUŠNIKOVA ULICA 18, 2000 MARIBOR 

POHORSKA KAVARNA 

 

 
DEPORTIVO 
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MIKRO+POLO 

 

 
CASHBACK WORLD 

 

PRO HAIR, BARBARA KRZNARIČ 

 

 

 
 Maja Višić         

 

 in mentorica: Milanka Munda 

 

LIKOVNA DEJAVNOST: »PLAKAT MIRU 2017« 

 

Ludviki razstavljamo na OŠ 

Slave Klavore v Mariboru. 

Otvoritev razstave otroških 

likovnih del mednarodnega 

likovnega natečaja Lions 

kluba 

PLAKAT MIRU 2017 - 

“BODOČNOST MIRU”, je 

bila v večnamenskem 

prostoru 

v torek, 13. marca 2018, ob 

17. uri. 

V kulturnem programu so 

sodelovali učenci šole 

gostiteljice. 

 Tijana Dolenc, 7. b, in Zala Ferk Krajcar, 7. b  
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 Vanessa Alia Petrič, 7. b 

 Isabella Bordon, 7. a 

 Ajda Kopčič, 8. b   

 Rene Zadravec, 8. b 

Likovna dela razstavljajo učenci OŠ Bojana Ilicha Maribor, OŠ Slave Klavore Maribor in 

OŠ Ludvika Pliberška Maribor. 

Iskrene čestitke. 

 in mentorica: Violeta Škrabl      

  

LIKOVNA DEJAVNOST: SODELOVANJE NA LIKOVNEM NATEČAJU »VELIKONOČNO 

JAJCE«  
Že šesto leto zapored smo sodelovali na likovnem natečaju, ki je potekal v okviru 6. 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 ni uspelo priti na prva tri mesta. 

Naš izdelek je imel naslednjo zgodbo: 

Velikonočno jajce je prav posebno olimpijsko jajce, iz katerega so se izlegli piščančki olimpijci. Jajce 

je na velikonočnem drevesu, katerega listi so v obliki velikonočnih pirhov in se gibljejo, ko zapiha 

veter. Velikonočni zajec je pregnal vse piščance in zdaj le-ti izvajajo posamezne olimpijske panoge na 

drevesu. Iz velikega velikonočnega jajca so se rodili piščančki – smučarski šampijoni različnih  

 

disciplin. 

Alpsko smučanje: Ana Drev, Maruša Ferk, Klemen Kosi 

Skakalci: Jernej Damjan, Peter Prevc 

Sankanje: Tilen Sirše 

Hokejist: Anže Kuralt 

Biatlonec: Jakov Fak 

Deskanje na snegu: Žan Košir, Rok Marguč 

Smučanje prostega sloga: Filip Flisar 

Sodelovali so učenci: Pia Palčnik, 4. a, Taja Hercog, 4. a, Nina 

Prahič, 4. a, Nika Prahič, 4. a, Eva Zala Stergar, 4. c, Nika 

Pograjc, 4. c, Neli Višić, 4. c, Lina Kuronja, 5. a, Ela Lorber, 

5. a, Larisa Vidovič Kaiser, 5. b, Maša Štrakl, 5. b, Petra 

Poljakovic, 5. c, Melani Lisjak, 5. c, Gabriel Lisjak, 5. c, 

Angelina Prejac, 5. c, Lana Miuc Zelko, 6. a, Tinka Žižek, 6. 

a, Elena Mati, 6. a, Tija Rutar, 6. a, Zoja Filipič, 6. b, Neli 

Pulko, 7. a, Lucija Krajnc, 7. b, Nika Šef, 7. b, Rene Zadravec, 

8. b, Tjaša Lah in Ela Šmirmaul, obe 9. a, Staša Mohorko in  

 Violeta Škrabl Vesna Kores, 9. b, Zala Marolt in Katja Breznik, 9. c, Nika  
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Makuc in Tara Tušek, obe 9. a, Lara Štrman,  9. a, Kristina Vohl, Nika Zupanc in Doroteja Klobasa, 

vse 9. c. 

 Violeta Škrabl 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

LUDVIKOVA BRALNA ZNAČKA  

Sedma sezona branja odraslih Ludvikov: učiteljev in drugih delavcev šole, staršev, upokojenih 

sodelavcev, babic, dedkov, tet in stricev in že tudi naših bivših učencev, se zaključuje. 

V četrtek, 14.  marca, smo v razstavišču Ludvik slovesno podelili priznanja vsem odraslim Ludvikom, 

ki so brali tudi zato, da z lastnim zgledom pomagajo učencem naše šole ozavestiti pomen branja v 

našem življenju. Branja je pomembno v več pogledih. Ozavestiti pomen branja je zahtevni proces in 

mladim moramo pri tem pomagati. Zelo pomembno je branje tudi zato, ker z druženjem z lepo besedo 

odkrivamo skrite svetove, spoznavamo skrivnosti človeškosti  in z branjem postajamo boljši ljudje. 

V naslednjem šolskem letu vas znova vabimo k zglednemu branju in izpolnitvi zloženke. Spoštovani 

starši,  vaši otroci bodo na vas zelo ponosni in izpolnjeno zloženko z velikim veseljem prinesli v našo 

knjižnico. 

Ludviki, naj se nam bere, da nas ne bo pobralo. (Pred leti je pesnik Tone Pavček namreč rekel: »Če ne 

bomo brali, nas bo pobralo.«) 

Naj se nam bere. 

 koordinatorka projekta Ludvikove bralne značke: Sonja Antolič 

 

DAN DEJAVNOSTI: IZDELEK ZA VELIKO NOČ (2. razred) 

 

Danes smo uporabili jajčka za delanje okraskov. 

Uporabili smo začimbe, spihana jajca, lepilo za 

les in škarje. Jajca smo okrasili z različnimi vzorci 

tako, da smo najprej jajce namazali z lepilom in 

ga namočili v začimbe in tako je nastajal vzorček. 

Delali smo tudi butare. Včasih so verjeli, da 

butare ščitijo pred strelo in boleznijo in da imajo 

starši več otrok. Za butare smo uporabili različne 

barve papirja, mah, škarje in lepilo.  

 Romana Tivadar Najbolj mi je bilo všeč, ko smo okraševali jajčka  

in jih dajali v košare. 

 Katja Čertalič, 2. c 

 

V šolo smo prišli kot vedno. Pouka ni bilo, smo 

pa izdelovali butare in pirhe. Učiteljica nam je 

dala kolaž papir in, ki smo ga narezali na trakce. 

Zalepili smo jih na palčko skupaj z mahom. 

Nastala je butara. Pirhe smo premazali z lepilom 

in povaljali v začimbah. Okrašene pirhe smo dali 

v košarice na okensko polico.  

 Urban Knez, 2. c 

Mentorica: Romana Tivadar 

 

 
   Melany Vakula, 1. b 
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MOJ ATI NA OBISKU V 3. B 

 

V petek, 16. 3. 2018, je bil 

prav poseben dan, saj je v moj 

razred prišel moj ati Iztok. Bil 

je sodnik na zimskih 

olimpijskih igrah v 

Pjongčangu v Južni Koreji. 

Ogledali smo si značke in 

fotografije z olimpijade. 

Pokazal nam je še posnetek 

Aljoše Krivca, ki je obiskoval 

našo šolo. Ko je hotel oditi, 

smo mu preprečili odhod. 

Nato smo se še fotografirali 

in se poslovili. Zelo sem se 

imela lepo. 

 

  Mira Kopše  

 Satja Šumatić, 3. b 

Razredničarka: Mira Kopše 

 

 KNJIGA MESECA  
 

Letošnji februar je bil res izjemno zimski. Kako se je to odražalo pri branju in glasovanju za knjigo 

meseca? V skrinjici je bilo oddanih skupaj 26 glasov. Trije glasovi so zaradi nepopolnih podatkov o 

bralcu, ki so glasovali, neveljavni. Zato jih v žrebanje nismo mogli uvrstiti. 

Učenci od 1. do 5. razreda so v skrinjico oddali skupaj 21 glasov. Nagradili bomo bralko Nino Pilih 

Grah iz 4. c. 

Učenci od 6. do 9. razreda pa so oddali samo 2  glasova. Izžrebali smo bralko Niko Fajfar, 8. A. Obe 

bosta v knjižnici prejeli nagrado. Čestitamo. 

Čestitamo tudi bralcem, ki so glasovali. Vsak je glasoval za svojo knjigo, zato je ta mesec  toliko knjig 

meseca, kolikor je bilo glasovalcev. Ludviki, berimo … in glasujmo. 

 Mirjam Jurša, 6. a 

 

 POZOR POZOR 
 

BRALNI VEČER  

 

V aprilu, 23. aprila, na svetovni dan knjige, bomo  

na Ludviku za učence 4. 5. in 6. razreda 

organizirali Bralni večer, na katerem se bomo 

družili ob literaturi (zgodbah), obljubljamo obisk 

skritega gosta, pripravili bomo tudi posladek … 

Učenci bodo prejeli obvestilo in se na Bralni 

večer prijavili. 

P. S. Učenci, ki bodo opravili  Prežihovo bralno 

značko, bodo pri prijavi na Bralni večer imeli 

prednost. 

 Vstopnica na Bralni večer bo knjiga, ki jo  

trenutno berete. Četrto, peto in šestošolci, potrudite se in  berite letos še bolj pozorno, da bo bralna 

značka zagotovo  in hitro opravljena. Seveda velja tudi to za vse ostale učence.  

 mentorica Sonja Antolič 
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 DRUGI O NAS 
 

 
Štajer'c (priloga Večera), 15. marec 2018 

 

 

 

                                                                                                             Štajer'c (priloga Večera),   22. marec 2018 
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Gospod Milan Soršak je dobitnik priznanja 

za dolgoletno uspešno delo na športnem 

področju.  

 

Iskrene čestitke.  

  Mateja Arko  

 

 DELO V MARCU IN APRILU 
 

 M A R E C  A P R I L  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 6. Za muco časa 1700. 2. 1. Velika noč. 

7. 3. RS – 6. razred. Raziskovalne naloge:  zagovori 

raziskovalni nalog  17.3. 
2. Velikonočni ponedeljek. 

8. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 3.  Za muco časa 1700. 

10. T-d: slovenščina. 5. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 

13. T-d: nemščina  9. r. 6. T-š: slovenščina. Mehurčki 2. in 3. razred. 

15. :  Srečko Pungartnik: fotografska  dela, 

srečanje z upokojenimi sodelavci, zaključek 

Ludvikove bralne značke za odrasle.. T-š: 

matematika. 

7. Delovna sobota: nadomeščamo z Ludvik hodi 19. 5. 2018 (rezervni 
datum 26. 5. 2018). 

16. T-p: fizika. 9.  Skupnost učencev. 

17. T-d: zgodovina. 12. 2. srečanje s šolskimi novinci. 
19. Lutkovni abonma 1. do 3. 14. T-d: fizika. 

20. T-d: angleščina 9. razred. 3. RS – 2. razred. 19. : Predstavitev raziskovalnih  nalog. 

21. 2. RS – 3. razred. 23.  Večer branja. 

22. 3. RS - 4. razred. 27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice → 2. 5. 

23. T-d: kemija.   

26. 3. RS – 8. razred.  Raziskovalne naloge: razglasitev rezultatov. Obisk bibliobusa 

Mariborske knjižnice. Revija PZ. Akcija: Peš v šolo in domov 

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 

 

 
 


