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Številka 8, leto XIX, april 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

 ODLIČNI NA RAZLIČNIH TEKMOVANJIH 

V DRŽAVNEM ZBORU NA NACIONALNEM OTROŠKEM PARLAMENTU 

LUDVIKI PONOVNO NA PROGRAMU RADIA MARIBOR 

  
 Ela Lorber, 5. a    Lena Anošek, 5. a  

 

Pozdravljeni, dragi Ludviki! 

Po kratkih velikonočnih počitnicah smo se spet polni 

energije za nove dogodivščine znašli med šolskimi 

klopmi. Nestrpno  pričakujemo prvomajske počitnice, ki 

se nam hitro bližajo. Pridobiti moramo še kar nekaj ocen 

in izpopolniti naše znanje za letošnje šolsko leto. Za 

devetošolce pa je mesec april precej napet, saj smo oddali 

naše vpisne liste v srednje šole in že nestrpno čakamo na 

rezultate. Udeležili smo se veliko športnih tekmovanj in 

tekmovanj iz znanja, kjer smo spet dokazali, da smo 

najboljši. Uspešni pa smo tudi na drugih področjih. 

Prejeli smo veliko čestitk in pohval  zaradi odličnih 

raziskovalnih nalog, ki smo jih oddali. Torej, kaj še 

čakate? Preberite naš šolski časopis, da boste izvedeli še 

več o naših podvigih in dogodkih, ki so se odvijali na naši 

šoli.  
   Mateja Arko 

 Tjaša Domadenik, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica: Mateja Arko 
 

  
 Luka Koren, 5. a  Pascal Krampl, 5. a 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Mladi za napredek Maribora: Ludviki 

odlični!                                    Vera Kožuh 

Na dnevu dejavnosti: Palfinger (9. razred)   

                                            Brigita Godec Kopčič 

 

  
Folklorniki in planinci na skupnem druženju 

                                            Srečko Pungartnik 

Obiskali smo TŠC Maribor (8. razred)             

                                  Karla  Poslek Petrovič 

 

  
Planinski izlet na Meranovo                              

                                                         Urška Kosi 

Obiskal na je Juri Muri (1. razred)  

                                                  Nataša Hutter  
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ROD v akvariju-terariju                                                 

                                            Brigita Godec Kopčič 

Francoščina: Tekmovali smo za zlati makron 

                                           Mateja Podlesek 

 

 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

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

 

V četrtek, prvega februarja,  je potekalo regijsko 

tekmovanje iz znanja zgodovine. Tja sva se uvrstili 

jaz, Eva Borin Cerjan, in Maša Pohar. 

Na dan tekmovanja sva z Mašo pouk zapustili ob 

11.50. Z učiteljico, gospo Jasno Rosi, sva se 

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 obe 

prislužili srebrno priznanje.  

 

  Mateja Arko  

 Eva Borin Cerjan, 9. a 

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

V torek, 6. 2. 2018, je potekalo šolsko tekmovanje iz fizike. 

Tekmovanja se je udeležilo dvanajst osmošolcev in šest 

devetošolcev, od tega jih je kar pet iz osmega razreda in dva iz 

devetega razreda  prejelo bronasto Štefanovo priznanje. Prejemniki 

so: Pika Majcen, Nastja Klep, Gašper Vogrin, Patrik Martinec iz 8. 

a; Alja Sedonja, 8. b; Metod Golob, 9. c; in Gal Bubnič, 9. b. V petek, 

16. 3. 2018, je potekalo področno tekmovanje na šoli Antona Ingoliča 

v Spodnji Polskavi.  Nanj sta se uvrstila Pika Majcen (8. a) in Metod 

Golob (9. b), ki je osvojil tudi srebrno priznanje in se tako uvrstil na 

državno tekmovanje iz fizike, ki je bilo v soboto, 14. 4. 2018, v FNM 

Maribor. 

Čestitke vsem prejemnikom priznanj, hvala mentoricama, gospe Veri 

Kožuh in gospe Loresani Grabušnik. O rezultatih na državnem 

tekmovanju bomo poročali v naslednji številki Ludvik poroča. 

 Eva Bezlaj, 8. b 

Mentorica: Vera Kožuh  
  Mateja Arko 

 

ROBOTIKA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 

V četrtek, 8. 3. 2018, je na Srednji 

elektro-računalniški šoli Maribor 

potekalo področno tekmovanje v 

robotiki. Tekmovalci smo tekmovali 

v dveh različnih disciplinah: v 

poznavalcu, torej v znanju robotike, 

ter v dirkaču. Roboti so lahko bili 

sestavljeni, iz lego kock in 

programirani roboti. Našo šolo smo 

zastopali Ali Soufi (9. a), Metod 

Golob (9. c) in Gal Bubnič (9. b). 

Metod je zmagal v poznavalcu in se  

 Mateja Arko uvrsti skupno na drugo mesto, sam  

sem bil v poznavalcu četrti in sem skupno zasedel tretje mesto, Ali pa je dosegel prvo mesto v kategoriji 

dirkač lego robot in skupno četrto mesto. Metod Golob in Gal Bubnič sva se uvrstila na državno 

tekmovanje, ki bo potekalo 15. 5. 2018 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.  

 Gal Bubnič, 9. b 

Mentorica: Jordana Koren 

 

SLOVENŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

 

V soboto, 10. marca 2018, je na Osnovni šoli Borcev za 

Severno mejo potekalo državno tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje. Z Osnovne šole Ludvika 

Pliberška Maribor sta se ga udeležili Katja Breznik in 

Zala Marolt iz 9. c razreda. Tja sta odšli z mentorico, 

go. Natašo Colja. Prireditev se je pričela telovadnici 

šole ob 9.00 s sprejemom, ki se ga je udeležil tudi 

podžupan. Pripravili so lep kulturni program. Letos so 

učenci prebrali  Alico v Čudežni deželi in Alico v nori 

deželi (avtorja Lewisa Carrolla in Evalda Flisarja). Obe 

deli so učenci 8. in 9. razredov morali najprej prebrati 

Že drugič zlata Katja Breznik z mentorico 

                                           Mateja Arko 

in nato še analizirati pred državnim tekmovanjem. 
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Ob desetih so na omenjeni osnovni 

šoli pričeli s pisanjem spisov. Bili so 

zelo ustvarjalni … 

Po tekmovanju so z mentorico 

nestrpno pričakovali uradne rezultate 

tekmovanja. Ko smo izvedeli, da je 

Katja Breznik iz 9. c že drugo leto 

zapored osvojila zlato Cankarjevo 

priznanje, smo bili izjemno veseli in 

ponosni. To je bila odlična izkušnja 

za vse tekmovalce. Ponosni smo tudi 

na srebrna Cankarjeva priznanja, ki 

so jih dosegle devetošolke Zala 

Marolt, 9. c, Nina Kujundžić 

Lukaček, 9. a, ter osmošolki Viva  

Kokalj in Maša Pohar iz 8. c razreda.   Učenke s srebrnim priznanjem  

                                                                                      Nataša Colja 

Bravo, dobre bralke, in le tako naprej! 

 in mentorica Nataša Colja  

                     

KEMIJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

V soboto, 24. 3. 2018, je kar na 15 šolah oz. lokacijah po Sloveniji potekalo 52. državno tekmovanje 

iz znanja kemije. Na državno tekmovanje so se uvrstile učenke in učenci, ki so zbrali na šolski ravni 

tekmovanja nad 80 % točk. Tako se je na državni ravni tekmovanja pomerilo 1560 tekmovalcev iz cele 

Slovenije, ki so tekmovali za srebrno in zlato Preglovo priznanje.  

Na naši šoli smo bile tri učenke tako uspešne, da smo se uvrstile na državno tekmovanje, to smo bile 

Katja Breznik, 9. c, in Maruša Novak, 8. a, ter jaz (Maša Pohar, 8. c). Za nas je potekalo tekmovanje 

na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Ob prihodu na šolo je najprej potekala otvoritev, kjer so 

nam učenci te šole pripravili nekaj glasbenih točk. Nato smo se po napisanih seznamih odpravili v 

učilnice, kjer smo nato eno uro pisali test, ki je vseboval 10 nalog. Po končanem tekmovanju smo dobili 

tudi malico in nato smo šli domov.  

Vse tekmovalke smo dosegle srebrno priznanje.  

 Maša Pohar, 8. c 

Mentorica: Ribana Višnar 

 

ODBOJKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajši dečki) 

V četrtek, 5. 4. 2018, je na naši šoli potekalo občinsko tekmovanje v odbojki za dečke. Našo šolo so 

zastopali: Maksim Strašek, Amin Dema (oba 6. a); Luka Poredoš, Timi Močnik, Filip Gajšek (vsi 7. 

a); Luka Vidmar, Maj Črtalič, Gal Mikluš in Žan Luka Osenjak (vsi 7. b). Prvo tekmo so igrali proti 

Osnovni šoli Leona Štuklja in jo tudi dobili. Drugo tekmo proti Osnovni šoli Prežihov Voranc so pa 

izgubili. Zaradi poraza se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.  

Vseeno jim iskreno čestitamo! 

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

Mentor: Milan Soršak 

 

 

KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJA OBDELAV: REGIJSKO TEKMOVANJE (od 1. 

do 6. razreda) 

V petek, 6. 4. 2018, so se učenci naše šole udeležili regijskega tekmovanja v konstruktorstvu in 

tehnologiji obdelav. V tehnologiji obdelav sta Staš Testen iz 6. b in Tija Rutar iz 6. a tekmovala v 

obdelavi lesa z uporabo električnega orodja in Zoja Filipič iz 6. b v izdelavi izdelka iz papirja. V 

konstruktorstvu so tekmovali Miha Kocuvan iz 1. c, Lara Poredoš iz 2. a in Noel Brčić iz 3. a. Vsi 
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sodelujoči so prejeli priznanje za sodelovanje in bili s strani strokovne komisije pohvaljeni. 

Najuspešnejši učenec na tem tekmovanju je bil Noel Brčić, saj se je z zmago v svoji kategoriji uvrstil 

na državno tekmovanje. Vsem iskreno čestitamo.  

  
                Petra Erjavc  Petra Erjavc 

 Petra Erjavc 

Mentorici: Loresana Grabušnik in Petra Erjavc 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: PROJEKT MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 

Od 7. do 17. marca 2018 so potekali zagovori raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov na Srednji 

lesarski šoli Maribor. Prijavili in uspešno zagovarjali smo 6 raziskovalnih nalog in 2 inovacijska 

predloga. Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov je bila 4. aprila 2017 v Narodnem domu 

Maribor. 

Po številu točk, ki so jih prejele raziskovalne naloge in inovacijska predloga, smo med osnovnimi 

šolami zasedli drugo mesto, ga. Brigita Godec Kopčič pa se je uvrstila na prvo mesto med mentorji po 

številu točk, ki so jih dosegle raziskovalne naloge in inovacijski predlogi.  

V marcu smo vsi raziskovalci napeto pričakovali zagovore. Izvedeli smo datume razgovorov in tako 

smo po področjih drug za drugim predstavili naše raziskovalne naloge.  Po razgovorih smo en mesec 

napeto pričakovali zaključno prireditev z razglasitvijo rezultatov. Presenetilo nas pa je, ko smo 

izvedeli, da moramo eno raziskovalno nalogo in en inovacijski predlog še enkrat predstaviti za 

komisijo, tokrat zbranih glavnih ocenjevalcev iz vseh področij. Tako smo pripravile svoje predstavitve 

za ponovni zagovor in se 26. 3. zbrale na ZPM, kjer smo predstavile svoje ugotovitve in predloge.  

En teden kasneje pa smo se vsi raziskovalci naše šole z mentorji zbrali v Narodnem domu Maribor, 

kjer so bili tudi vsi drugi mladi raziskovalci iz celega Maribora. Vsi smo nestrpno pričakovali 

razglasitev rezultatov. Pred razglasitvijo sta Maša in Viva odlično predstavili svoj  inovacijski predlog. 

Po razglasitvi smo bili vsi zadovoljni z svojimi rezultati, kmalu pa smo izvedeli, katere naloge so se še 

uvrstile na državno tekmovanje. Rezultati so za vse nas bili potrditev o dolgem delu, ki je bilo za nami 

in nove izzive za vnaprej. 

Mladi za napredek Maribora 2018 

BIO prehrana primerjalno v dveh osnovnih šolah 

Področje: Prehrana – raziskovalna naloga 

Avtorica: Zala Marolt 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

1. mesto  
Zlato priznanje 

Uvrstitev na državno tekmovanje 

Doživite kulturno – kulinarični Maribor in Pohorje 

Področje: Turizem – inovacijski predlog 

Avtorici: Viva Kokalj in Maša Pohar 

Mentorici: Tadeja Krajnc in Ribana Višnar 

1. mesto  
Zlato priznanje 

Uvrstitev na državno tekmovanje 

Teža na naših hrbtih 

Področje: Zdravstvo – raziskovalna naloga 

Avtorici: Ajda Kopčič in Zala Zupan Žitnik 

1. mesto  
Srebrno priznanje 

Uvrstitev na državno tekmovanje 
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Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

Teden slovenske kulinarike 

Področje: Interdisciplinarno področje – 

raziskovalna naloga 

Avtorici: Pia Toplak Perović in Tjaša Lah 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

1. mesto  
Srebrno priznanje 

Uvrstitev na državno tekmovanje 

Sladkorji v hrani 

Področje: Prehrana – raziskovalna naloga 

Avtorica: Ana Ambrož 

Mentorica: 

2. mesto 

Srebrno priznanje 

Peš v šolo in domov? 

Področje: Varnost v cestnem prometu – 

raziskovalna naloga 

Avtor: Vid Oeser 

Mentorica: Vera Kožuh 

1. mesto  
Bronasto priznanje 

Poškodbe pri športu 

Področje: Šport – raziskovalna naloga 

Avtorici: Vesna Kores in Staša Mohorko 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

2. mesto  
Bronasto priznanje 

Magnetne karte  

Področje: Interdisciplinarno področje – 

raziskovalna naloga 

Avtorici: Ana Ambrož in Pia Toplak Perović 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

2. mesto  
Bronasto priznanje 

 

Med OŠ Maribora smo dosegli 2. mesto.  

Brigita Godec Kopčič je bila izbrana za najboljšo mentorico. 

  

 Vera Kožuh  Vera Kožuh 

 Zala Marolt, 9. c, in Gordana Šober 

Koordinatorka: Gordana Šober 

 

GEOGRAFIJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE   

V petek, 13. 4. 2018, je na Osnovni šoli Janka Glazerja v Rušah potekalo 23. državno tekmovanje iz 

geografije. Zbrali so se osnovno in srednješolci iz cele Slovenije, iz naše šole pa sem se na državno 

tekmovanje uvrstila jaz (Maruša Novak). Tako sva se z mentorico, gospo Gordano Šober, v petek okoli 

desete ure odpravili v Ruše. Tam so najprej potekale registracije tekmovalcev, nato pa je sledila 

otvoritev s kratkim programom. Za tem smo se osnovnošolci po skupinah odpravili na ogled terena. 

Ker smo po centru in okolici Ruš hodili in reševali naloge dobrih 45 minut, je po ogledu vsem nekoliko 

zakrulilo v želodcu, zato smo odšli na kosilo. Sledil je pisni del tekmovanja o terenu, nato pa še pisni 

del v zvezi s članki, ki smo jih prebrali. To se je končalo približno ob 15.15. Po končanem tekmovalnem 

delu so na šoli potekale še številne spremljevalne aktivnosti, npr. ogled HE Fala, ogled filma o Himalaji 
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in vožnja z električnimi kolesi. Tako se je končalo 23. državno tekmovanje iz geografije. To 

tekmovanje je zelo dobra izkušnja, saj je precej drugačno od drugih in je dobra popotnica za naprej. 

 Maruša Novak, 8. a 

Mentorica: Gordana Šober 

 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV V DVORANI UNION 
Tako kot vsako šolsko leto se je tudi naša šola predstavila s kar dvema otroškima zboroma. Nastopili 

smo 20. 3. 2017, ob 17. uri. Predstavili smo se s po tremi pesmimi. Prepevanje v dvorani Union 

predstavlja za pevce, zborovodje in publiko v dvorani poseben občutek in veselje. Mariborski 

zborovski biser po kvaliteti akustike predstavlja sam vrh evropske vokalne akustike.   

Naša dva zbora sta se predstavila z izbranimi skladbami, ki jih je na klavirju spremljala Lucija 

Vrbančič, pod vodstvom zborovodkinje Metke Vrbančič Osterc. 

Po zaključeni reviji je besedo prevzela strokovna ocenjevalka zborov, gospa Danica Pirečnik. Oba 

zbora je zelo pohvalila, posebej pa je izpostavila lep otroški naravni zvok, primerno izbran program, 

lepo vokalno tehniko in muzikalno izvajanje. Glede na to, da gospa pozna vse zbore na šoli, je posebej 

izpostavila kot veliko kvaliteto kontinuirano delo na šoli pri pevskih zborih.  

Mladi pevci so na odru uživali in se že veselijo zaključnega koncerta, ki ga bomo imeli na šoli 30. maja 

2018. 

  in zborovodkinja Metka Vrbančič Osterc 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

 
 Karla Poslek Petrović 

V četrtek, 19. 4. 2018, je bila v razstavišču predstavitev raziskovalnih nalog Mladi za napredek 

Maribora in Turizmu pomaga lastna glava. Učenke in učenec so na suveren način predstavili svoje 

naloge in inovativne predloge. Predstavitve so bile poučne. Poleg številnih priznanj smo prejeli tudi 

posebne nagrade: 

- kot drugo uvrščena šola med mariborskimi osnovnimi šolami smo prejeli denarno nagrado v znesku 

300 € za nakup knjig, namenjenih raziskovalni dejavnosti; 

- NAGRADO "PRESENEČENJE" (izlet) so prejele Viva Kokalj, Maša Pohar in Zala Marolt ter 

mentorici Ribana Višnar in Tadeja Krajnc; 

- NAGRADO "PROSTA VSTOPNICA" so prejele Ana Ambrož, Zala Marolt, Ajda Kopčič, Zala 

Zupan Žitnik, Pia Toplak Perović in Tjaša Lah. 

Gospa Brigita Godec Kopčič je najuspešnejša mentorica letošnjega leta. Njeni raziskovalci oziroma 

naloge so prejeli skupaj 602 točki. 
 

 mentorica razstavišča Ludvik Metka Lakota 
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK TŠC MARIBOR (8. razred) 

V ponedeljek, 2. 4. 2018, je za osmošolce potekal 2. tehniški dan. Ob 8. uri zjutraj smo se zbrali v 

šolski jedilnici. Nato smo se z avtobusom odpeljali na TŠC (Tehniški šolski center) ali Tehniško 

gimnazijo Maribor. Ko smo prispeli, smo se razdelili po skupinah. Vsaka skupina je imela svojega 

vodiča, ki nas je peljal od razreda do razreda. Ogledali smo si 3D tiskanje s posebno tiskalno napravo. 

Risali smo z robotom (svoje ime). Delali smo kovinsko kocko s kroglo znotraj in risali njeno skico. 

Tehniški dan se je končal ob 13.30. Ogled tehniškega dne je veliko učencev  usmeril  k lažji izbiri vpisa 

v srednjo šolo. 

 Alja Sedonja, 8. b                                                                       

 
V ponedeljek, 26. 3. 2018, smo imeli učenci 8. 

razredov tehniški dan. Obiskali smo Tehniški 

šolski center Maribor (TŠC Maribor). TŠC 

Maribor je izobraževalno središče za 

kakovostno splošno-izobraževalno, strokovno-

teoretično in praktično izobraževanje ter 

usposabljanje mladine in odraslih. 

Tam so nam prikazali, s čim se ukvarjajo in na 

čem temelji njihovo delo. V eni izmed njihovih 

računalniških učilnic smo učenci s pomočjo 

posebnega programa narisali in nato tudi izdelali 

zelo zanimivo kovinsko kocko. Prikazali so nam  
tudi, kaj počne mehatronik in ob tem so nam  Karla Poslek Petrovič 

prikazali delovanje njihovih robotov, ki so bili zelo zanimivi. Predstavili so nam  delo strojnega tehnika 

in pri tem smo se malo pozabavali s strojem. Z njim smo namreč na list papirja poskušali napisati naše 

ime. Ta stroj je bil tudi zelo močan, saj je dvignil nekaj učenk in učencev. Za konec smo si ogledali 3D 

fotokopiranje in kako dijaki na računalnikih rišejo najrazličnejše predmete. Hkrati so nam predstavili  

določene poklice, ki jih lahko opravljaš po končani maturi. 

Tehniški dan se mi je zdel zelo zanimiv in poučen. Ob zaključevanju osnovne šole se mi zdi zelo 

pomembno, da imamo takšne tehniške dneve, saj spoznavamo različne srednje šole in poklice. S tem 

si širimo obzorja in lažje načrtujemo, kaj bomo počeli v prihodnosti.  

 Nika Novak, 8. c 

Organizatorka: Jordana Koren 

 

FRANCOŠČINA: TEKMOVANJE ZA ZLATI MAKRON 

 

V okviru NIP francoščina smo letos sodelovali v projektu Francoskega 

inštituta Charles Nodier iz Ljubljane z naslovom “Le Macaron d’or”. 

Gre za tekmovanje v pripravi francoskih slaščic. Učenka Sara Špolar 

je pripravila francosko jabolčno pito ali “tarte tatin”, učenki Nina 

Štrakl in Živa Čančer pa sta pripravili eklerje oz. “éclairs”. Na podlagi 

ocen treh učiteljic (Nataše Luković, Karle Poslek Petrovič in Mateje 

Podlesek), ki so izpolnile ocenjevalne lističe, sta se obe sladici uvrstili 

na državno tekmovanje. Učiteljice so morale ovrednotiti štiri 

kategorije, in sicer: težavnost recepta, videz sladice, okus in učinek v 

ustih. Za državno tekmovanje pa morajo učenke napisati še kratek 

sestavek v francoščini o tem, zakaj je prav njihova sladica nekaj 

posebnega.  

 Mateja Podlesek Držimo pesti za sodelujoče učenke, veselimo pa se že tekmovanja  

prihodnje leto.  

 in mentorica: Mateja Podlesek 
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JURI MURI V 1. A RAZREDU TEK NA SMUČEH 

  
Z Jurijem Murijem smo odpotovali v daljno, vročo 

Afriko.  

 Teja Dukadinović, 1. a 

 Nataša Hutter  

Iskrene čestitke. 

Žan Mikložič, 1. a 

Razredničarka: Janja Karanović 

Druga učiteljica: Nataša Hutter 

 

 

MATERINSKI DAN 

 

V četrtek, 22. marca 2018, je bil za nas  in naše 

mamice prav poseben dan. Vsi smo ga težko 

pričakovali. Tisti dan smo se popoldne otroci in 

mamice odpravili nazaj v šolo. Tam smo najprej 

počakali, da se vsi zberemo, potem pa se je začel 

program. Na začetku smo zapeli mojo najljubšo 

pesem, ki smo se jo v šoli naučili. To je pesem 

Rumena podmornica. Dalje pa smo imeli 

imeniten program z zelo zanimivimi 

dramatizacijami, recitacijami in glasbenimi 

točkami. Ko je bilo programa konec, so se začele 

delavnice. 

 Tadeja Jurak  Tam smo preizkušali ročne spretnosti. Izdelali 

smo čudovito rožo. Ko smo jo naredili, pa smo se poslovili od sošolcev in dan zaključili s 

proslavljanjem v družini. Nekateri so odšli domov, drugi pa kam drugam. Za mene je bil to prečudovit 

četrtek. Upam, da tudi za ostale. 

  Pino Rumpf, 4. b 

Razredničarka: Viktorija Kodrič 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK PODJETJA SNAGA (6. razred) 

27. 3. 2018 smo šesti razredi imeli tehniški dan. Razgledali smo se po podjetju Snaga in prisluhnili 

predstavitvi o Snagi. Zbrali smo se v matični učilnici ob običajni uri in pričeli z ustvarjanjem. Ustvarjali 

smo maketo šole iz odpadkov (tulci, škatlice od čajev in zdravil ...) . Med izdelovanjem je prišla gospa 

iz Snage in nam povedala kar nekaj zanimivih informacij, ki smo jih uporabili pri delu. Z vami bom 

delila eno informacijo, ki bi vam lahko prišla prav pri ločevanju odpadkov. Ta je, da v rjavi zabojnik  
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sodijo biološki odpadki, v rdeč sodi papir in 

karton, v rumenega sodi odpadna embalaža, v 

belega steklo, v črnega pa ostali odpadki. Po 

predavanju smo si vzeli malico in po malici smo 

nadaljevali z maketo šole. Po nekaj minutah 

smo se odpravili v zbirni center Snaga, kjer smo 

dobili še več informacij in si ogledali, kako tam 

poteka delo. Čez nekaj časa smo odšli proti šoli, 

kjer smo  še nadaljevali z maketo. Čas pa se je 

počasi iztekal in odšli smo na kosilo in za tem 

domov. Da ne bi pozabili na ta dan, smo še 

doma reševali naloge. Naslednji dan pa je vsaka  
skupina predstavila svojo maketo šole in si  Loresana Grabušnik 

pridobila oceno. 

  Evelina Novak, 6. b  

Organizatorka: Jordana Koren 

 

FOLKLORNIKI IN PLANINCI: DRUŽENJE V NASKOVEM DVORCU 

28. 3. 2018 smo bili folklorniki povabljeni na 

druženje z izkušenimi planinci Planinskega 

društva Maribor Matica. Bili smo gostje na 

njihovem občnem zboru.  

Folklorniki smo se zbrali v lepo prenovljenem 

Naskovem dvorcu, da smo povadili naš splet, nato 

pa so začeli prihajati člani planinskega društva. 

Po uvodnem govoru voditeljice smo se jim 

predstavili z raznimi igrami, plesi in petjem. Na 

koncu so nas nagradili z aplavzom in ponosni smo 

odšli iz odra. V zahvalo so nam podarili tudi  
zelo lepe majice in planinski jedilni pribor.    Srečko Pungartnik 

Nekateri naši folklorniki so tudi planinci, zato nam bodo darila še kako prav prišla. 

V plesu resnično uživamo in ga imamo radi. Upam, da bo naša skupina ostala še dolgo skupaj! 

   Nika Pograjc, 4. c 

Mentorica: Milanka Munda 

 

MUZEJSKI ABONMA: OBISK MUZEJA NOB 

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda smo tudi letos vpisani v muzejski 

abonma. V okviru te dejavnosti se trikrat letno po pouku 

odpravimo v muzej NOB na voden ogled po razstavi in kreativno 

delavnico. 

Druga delavnica muzejskega abonmaja je potekala v četrtek, 29. 3. 

2018. Udeležilo se je je 20 učencev. Zbrali smo se ob 14.30 pred 

Prvo gimnazijo. Skupaj smo se odpravili do muzeja NOB. Tam smo 

si najprej ogledali razstavo na temo »Vojaška saniteta«. Izvedeli 

smo nekaj o skritih partizanskih bolnišnicah in o njihovem 

delovanju. Zatem smo izvedli delavnico na temo »Sočutnost«. 

Pogovarjali smo se o tem, katere človekove pravice so bile kršene 

med 2. svetovno vojno. Poslušali smo tudi resnične zgodbe iz tega 

obdobja. Delavnica je trajala približno dve šolski uri. 

 Jasna Rosi  
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Čaka nas še ena muzejska delavnica, nato pa že nestrpno čakamo na posebno delavnico »Noč v 

muzeju«. Člani muzejskega abonmaja bomo imeli možnost, da noč preživimo v muzeju NOB. Tega se 

že zelo veselimo. 

  Alja Arko, 8. a 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: PRVA POMOČ IN FIZIKALNI POSKUSI (8. razred) 

V petek, 30. 3. 2018, smo imeli osmi razredi naravoslovni dan. Delali smo fizikalne poskuse in se 

naučili osnov prve pomoči. 

Ta dan smo v šolo prišli ob 8.20. V 8. a smo se najprej odpravili v učilnico fizike. Tam nas je gospa 

Grabušnik najprej razdelila v pet skupin, nato pa smo v vsaki skupini naredili dva fizikalna poskusa. 

V učilnici za fiziko smo imeli še malico, nato pa smo se odpravili v učilnico biologije, kjer nas je gospa 

Godec Kopčič naučila temeljne poskuse oživljanja (ki smo jih tudi preizkusili na lutki) ter osnove prve 

pomoči nasploh. Preizkusili smo se tudi v povijanju ponesrečenca. Zatem smo se odpravili v 

računalniško učilnico, kjer smo pod nadzorom učitelja dve šolski uri izdelovali zloženko. 

Naravoslovni dan se je končal ob 13.30. Takrat smo se osmošolci odpravili domov v upanju, da bomo 

imeli še veliko takšnih dni. 

  Alja Arko, 8. a 

 

V petek, 30. 3. 2018, smo imeli osmi razredi naravoslovni dan s 

temo Prva pomoč in fizikalni poskusi. Organizatorki sta bili 

učiteljici Brigita Godec Kopčič in Loresana Grabušnik.  

Imeli smo tri različne delavnice, in sicer fizikalne eksperimente, 

izdelavo zloženke na temo prvo pomoč in praktično delo o prvi 

pomoči. Razredi smo se menjali v delavnicah po skupinah, vsak 

razred je imel drugačno uro ob istem času.  

Pri fiziki smo delali poskuse in računali gostoto in tlak predmeta. 

To delo je bilo zelo zahtevno,  dosti smo računali.  Potem smo 

izdelovali zloženke na temo prve pomoči v računalniški učilnici 

in delali ob pomoči interneta. Pri praktičnem delu o  prvi pomoči 

nam je gospa Godec Kopčič pokazala nekaj načinov prve pomoči 

s povoji in trikotno ruto. Naučili smo se tudi Heimichlovega 

prijema za pomoč, če se nekdo duši, umetnega dihanja in zunanje   

masaže srca.  Brigita Godec Kopčič 

Naravoslovni dan je bil zelo poučen. Naučili smo se, kako ravnati s poškodovancem.  Pridobljeno 

znanje nam  pride prav v vsakdanjem življenju.  

 Maj Tomašič, 8. b 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED PROIZVODNJE PODJETJA PALFINGER (9. razred) 

 

V torek, 3. 4. 2018, smo devetošolci imeli  

tehniški dan. Zbrali smo se v matičnih 

učilnicah ob 8.35, kjer so nas učiteljice 

seznanile z pravili, ki se jih moramo držati pri 

ogledu. Ob 9.00 smo imeli malico in se nato 

z avtobusom odpeljali do podjetja Palfinger. 

Tam so nas lepo sprejeli in nas razdelili v dve 

skupini. Pokazali so nam vso proizvodnjo, od 

pločevinastih plošč pa vse do končnega 

izdelka – žerjava. Lahko smo tudi poskusili 

 Brigita Godec Kopčič upravljati žerjav. Z ogledom smo končali ob  
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12.00 in se nato z avtobusom odpravili do šole. Na tehniškem dnevu smo uživali, saj smo spoznali 

marsikaj novega in zanimivega. 

  Ana Ambrož, 9. b 

Mentorica in organizatorka: Loresana Grabušnik 

 

FOLKLORA: OBMOČNA REVIJA FOLKLORNIH SKUPIN (»Preko polja gre pomlad«) 

 

9. 4. 2018 smo se predstavili 

na območni reviji otroških 

folklornih skupin, Preko polja 

gre pomlad, v dvorani Union.  

Dopoldne  smo se odpravili v 

mesto, kjer smo imeli 

generalko. Spoznali smo 

postavitev ter nekajkrat 

ponovili oziroma odplesali 

naše plese. Po vaji smo imeli 

prosti čas na travniku, kjer 

smo se igrali. Učiteljica 

Milanka Munda nam je kupila 

sladoledne lučke. Nato smo 

odšli nazaj v šolo. Popoldne   

 Fotomedia smo se zbrali v mogočni  

dvorani Union. Ob 17.00 uri se je prireditev začela. Zdaj je šlo zares. Nastopili smo četrti po vrsti. 

Malo smo bili nervozni,vendar smo se opogumili! Ko sem stopila na ta velik in mogočen oder, sem na 

to tremo čisto pozabila. Veselo, doživeto in pogumno ter nekoliko nagajivo smo zaigrali, zaplesali in 

zapeli in to v novih folklornih oblekah. Po nastopu so nam naši učitelji, starši in ostali gledalci čestitali 

za izjemen nastop. Marsikdo je dejal, da je bil naš nastop vrhunski. Tudi letos smo dosegli regijski 

nivo! 
Čeprav je bilo naporno, smo se imeli smo lepo, zato se zahvaljujem predvsem naši mentorici, učiteljici 

Milanki Munda, ki je bila zelo ponosna na nas.   

Nastopili smo:  

Anej Sodec, Alina Pilih Grah, Hana Krampl (odličen godčevski sestav);  

Aldin Balić, Nana Berden, Mia Čerič, Nai Intihar, Liam Koser, Larisa Kovač, Anže Lendvai, Max 

Mlinarič, Nik Mlinarič, Tara Murshed, Nika Pograjc, Žiga Ravter, Eva Zala Stergar, Špela Šrumpf, 

Neli Višić, Žiga Žižek, Nika Prahič in Ema Rudolf Ostić (peli, plesali in se igrali). 

  Eva Zala Stergar, 4. c 

Mentorica: Milanka Munda 

 

 

FOLKLORNIKI O NOVIH FOLKLORNIH KOSTUMIH  
Zelo mi je lepo, da ohranjamo spomine starih časov z novimi oblekami. Res me navdušijo, saj me  

zelo zanima naša zgodovina. Upam, da bodo te stare navade ostale še dolgo v našem spominu in prav 

tako tudi ostalim. Nik Mlinarič 
Moje mnenje o novih folklornih kostumih je odlično. Saj so nove, lepše, prijetnejše. Zavedamo se, da 

moramo biti pazljivi  z njimi. Anže Lendvai  

Meni so naše nove obleke in čevlji všeč, saj so zelo udobni. Nai Intihar 

Zelo sem vesela, da sem dobila novo folklorno obleko. Tudi ostali folklorniki so.  Dobili smo tudi 

nove čevlje. Deklice imamo take s petkami. Vsem deklicam in dečkom so čevlji še preveliki, tako da 

vata tudi folklornikom prav pride. Zelo sem vesela in ponosna, da sem v skupini folklornikov. Alina 

Pilih Grah 
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 Fotomedia  

Nove obleke in čevlji so mi zelo všeč. Čevlji še posebej, saj so izdelani ročno v čevljarni. Šivilja, ki 

nam je šivala obleke, je bila zelo prijazna. Žiga Ravter 

Obleke so mi zelo všeč. Hvala vsem donatorjem, ki ste nam finančno pomagali, da smo jih dobili. 

Nana Berden 
Nove obleke so mi zelo všeč, ker so udobnejše in lepše. Hvala vsem donatorjem! Mia Čerič 

Meni so naše folklorne obleke všeč, saj se tako lepo dvigujejo ob vrtenju, in ker smo vse punce lepo 

enotno oblečene. Špela Šrumph 

Nove obleke so zelo lepe. V njih smo lepi in poskočni in prav to mi je všeč. Max Mlinarič 

Hvala za nove obleke. Zelo so lepe. Res jih moram pohvaliti. Larisa Kovač 

Zelo sem vesel, ker smo dobili nove obleke in čevlje. Obujamo stare spomine in upam, da jih bomo 

čim dlje. Žiga Žižek 

Zelo smo se razveselili, ko smo izvedeli, da dobimo nove folklorne kostume in čevlje. Z njimi 

plešemo še bolj ponosno in poskočno. Vadili smo, hodili na nastope in se zabavali. Za nami so 

naporni in veseli dnevi. Ponosni smo, da ohranjamo dediščino naših prednikov. A na koncu bi rada 

poudarila, da nas k čudovitemu plesu, petju in igri spodbuja naša mentorica Milanka Munda. 

HVALA VSEM DONATORJEM!!! Nika Pograjc 

 

Mentorica: Milanka Munda 

 

ŠOLSKI RADIO: SNEMANJE ODDAJE ZA RTV MARIBOR (ŠOLSKI MEGAHERCI) 

V petek, 13. aprila, nas je na šoli obiskala novinarka ga. Tamara Zupanič Čučnik iz  regionalnega RTV-

centra Maribor, ki skrbi za oddajo Šolski megaherci na Radiu Maribor. Našo šolo smo ji predstavile 

učenke: Evelina Novak, Tijana Porenta (obe 6. b), Saša Kranjc (5. c), Nina Novak in Lina Kuranja (obe 

5. a). Projekt Erasmus+ pa smo predstavili učenci devetega razreda: Ana Ambrož (9. b), Samo Baltić 

in Nina K. Lukaček (oba 9. a). Na radijsko oddajo so se učenke članice šolskega radia Ludvik pripravile 

že prej. Skupaj z gospo knjižničarko so sestavile besedilo o zgodovini naše šole, ki se bere kot pravljica. 

Letos praznujemo že častitljivih 145 let. Na Radiu Maribor v oddaji Šolski megaherci vsako soboto ob 

9.30 učenci iz različnih šol predstavijo zanimivosti o svoji šoli. Veselimo se, da bomo del tega 

programa,  oddaje o nas, ki smo jo posneli v naši knjižnici,  tudi mi, Ludviki.                                                                                                                                          

Poslušajte nas 12. maja ob 9.30 na Radiu Maribor!  

 

 Nina K. Lukaček, 9. a  

Mentorica: Sonja Antolič 
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PLANINCI LUDVIKI: IZLET NA MERANOVO (od 2. do 4. razreda) 

 

V soboto, 14. 4. 2018, smo se planinci od 2. do 4. razreda odpravili 

na Meranovo. Zbrali smo se  v Limbušu pri lekarni. Pot je bila zelo 

dolga, a nam je čas kar hitro minil. Ko smo prispeli na cilj, smo 

imeli zelo lep razgled na Maribor. Pojedli smo malice in se 

posladkali z dobrotami iz nahrbtnika. Pred vrnitvijo smo še naredili 

nekaj skupinskih fotografij pred kipom. Pot dol je še hitreje minila, 

saj so nekateri veselo peli. Pri lekarni so nas že čakali starši, ki so 

nas peljali domov. 

Ta sobota je nepozabna za vse udeležene planince. 

  Alina Pilih Grah in Neli Višič, 4. c 

Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi 

 

 
  Urška Kosi 

 

28. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT 
9. aprila 2018 je v Državnem zboru RS potekalo zasedanje 28. nacionalnega otroškega parlamenta z 

osrednjo temo Šolstvo in šolski sistem. Med mladimi parlamentarci iz vse Slovenije je bil med 

dvanajstimi predstavniki iz Maribora tudi naš učenec Samo Baltić, 9. a 

(izbran na regionalnem otroškem parlamentu). 

Mladi parlamentarci iz vse Slovenije so znotraj te teme razpravljali o 4 podtemah: odnosi v šoli, učne 

vsebine, metode in načini poučevanja/učenja ter šola za življenje. Po delu v skupinah je sledilo skupno 

poročanje.  

V ponedeljek, 9. aprila, smo se še pred sončnim vzhodom odpravili v Državni zbor Republike Slovenije 

(parlament) v Ljubljano. Najprej smo imeli skupni del, kjer smo spoznali vse ministre in ostale 

sodelujoče člane parlamenta. Najbolj sem bil vesel, da sem spoznal gospoda predsednika države Boruta 

Pahorja in predsednika vlade Mira Cerarja. V nadaljevanju smo delali v skupinah, kjer smo razpravljali 

o različnih temah. V naši skupini smo razpravljali o odnosih v šoli. Zaradi mojega prispevka in 

sodelovanja v razpravah so me kasneje večinsko izvolili, da predstavim naše ugotovitve na plenarnem 

zasedanju v parlamentu. 

Sodelovanje na področnem in državnem parlamentu je bila zame pomembna življenjska izkušnja. 

Predvsem pa, mi je bilo v čast spoznati ljudi, ki vodijo našo državo. 

In ker si želijo, da bi bila šola v prihodnje še boljša, bo tudi prihodnje leto tema otroškega parlamenta 

Šolstvo in šolski sistemi. Tako bomo lahko tudi v prihodnjem letu razširjali svoja znanja, videnja, 

predloge. 

Samo, čestitamo ti za tvoj nastop! 

  Samo Baltić, 9. a 

Mentorica: Maja Mernik          

          

 

  
 Maja Mernik  Maja Mernik 
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 KNJIGA MESECA  
 

  
  Sonja Antolič   Mateja Arko      

V letošnjem  aprilu je za knjigo meseca bilo oddanih  skupaj 22 glasov. V razredih od prvega do četrtega 

razreda je bilo oddanih 16 glasov, od petega do devetega razreda pa 6 glasov. Več knjig je imelo enako 

število glasov. Zmagovalne knjige (knjige meseca aprila)  so dobile po dva glasova: Matematika za 

lahko noč, Dnevnik nabritega mulca, Nerodna leta ter Grozni Gašper. Izžrebali smo bralca in 

glasovalca: Mio Čerič iz 4. c in Tila Turka iz 5. c razreda. V knjižnici dobita nagradico. Berimo in 

glasujmo še naprej. 

 Gaja Tisaj, 8. b, in Jakob Kompan, 8. c 

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 DELO V MARCU IN APRILU 
 

 A P R I L  M A J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Velika noč. 2. 1. Praznik dela. 

2. Velikonočni ponedeljek. 2.  Praznik dela. 

3.  Za muco časa 1700. 3.  PK: 1600. Pogovor s starši in učenci1700–1800. Svet staršev 1800.   

5. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 4.  NPZ: slovenščina – 6., 9. 

6. T-š: slovenščina. Mehurčki 2. in 3. razred. 7.  NPZ: matematika – 6., 9. Za muco časa 1700. 

7. Delovna sobota: nadomeščamo z Ludvik hodi 19. 5. 2018 

(rezervni datum 26. 5. 2018). 
9.  NPZ: glasbena umetnost  – 9. NPZ: tuji jezik – 6. 

9.  Skupnost učencev. 14.  Skupnost učencev. 

12. 2. srečanje s šolskimi novinci. 17.  : Peter Plavčak: slikarska dela.   
14. T-d: fizika. 19.   hodi – D-š:1. – 9 . (rezervni datum 26. 5. 2018) 

Nadomeščanje  za  7. 4. 2018. 

19. : Predstavitev raziskovalnih  nalog. 23.  Lutkovni abonma 1. do 3. 3. RS –5. razred. 

23.  Večer branja. 24.  Zaključni koncert PZ. 

27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice → 2. 5. 29. NPZ 9. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje pravice do 

vpogleda. 

  30.  NPZ 9. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe. 

  31. NPZ 9. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe za starše. 

 Raziskovalne naloge: razglasitev rezultatov. Obisk 

bibliobusa Mariborske knjižnice. Revija PZ. Akcija: 

Peš v šolo in domov 

 Revija PZ.  

 

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 


