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Številka 10, leto XIX, junij 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

ZAKLJUČEK PROJEKTA ERASMUS+ (AVGUST 2018) 

LUDVIK HODI: ZAHVALA DONATORJEM 

MATEMATIKA: NINA KUJUNDŽIĆ LUKAČEK, 9. a, PREJELA PRIZNANJE DIAMANTNI 

KENGURU 

TENIS: ALJAŽ KIRBIŠ, 8. a, USPEŠEN TUDI V MEDNARODNEM MERILU 

PLAVANJE: ANJA BEZLAJ, 4. b, USPEŠNA NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU 

 

 

NASVIDENJE 

3. SEPTEMBRA! 

  

 Alina Pilih Grah, 4. c   Špela Šrumpf , 4. c   Žiga Ravter, 4. c 

 

Dragi Ludviki, 

 

pred vami je še zadnja številka Ludvik 

poroča v tem šolskem letu. To pomeni, da so 

počitnice pred vrati. Še nedolgo nazaj sem 

pisala septembrski uvodnik za naš časopis in 

nam želela uspešno šolsko leto, ki je bilo  

pred nami. Bilo je res  pestro  leto na vseh 

področjih. Sedaj pa sedim in razmišljam: »A 

je res šolskega leta konec? Je res, da je na 

Ludviku za nas, devetošolce, vsega konec?« 

Zdi se mi, kot da bi včeraj  prestopili prag 

prvega razreda, ko smo postali Ludviki. In že 

moramo oditi, a ostali bomo v srcu Ludviki 

za zmeraj. Devetošolci odhajamo, prišli bodo 

novi prvošolčki. Verjamem, da jih boste tudi 

naslednje šolsko leto devetošolci lepo 

pričakali in  sprejeli medse. Tukaj  na  

  arhiv Nina K. Lukaček Ludviku Pliberšku je bilo lepo, domače.  

Zgodilo se je nepozabnih 9 let. Spletla so se mnoga prijateljstva z globokimi koreninami. Naša šola 

nam je dala veliko znanja, ki nam bo koristilo v življenju.  

Vsi zaposleni na šoli ste pomagali devetošolcem na poti odraščanja, da smo postali vzor Ludvikov. 

Hvala vsem, ki ste nam dali možnost, da razvijemo svoj talent. Spodbujali ste nas in hkrati verjeli v 

nas. To nam je na naši poti veliko pomenilo. Srečevali smo se z vzponi in padci, a z vami smo varno 

pristali na mehkejših tleh. 
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Ob tej priložnosti ne smemo pozabiti pomembnih dosežkov učencev naše nepozabne generacije v vseh 

letih. Zlata, številna srebrna in bronasta priznanja niso dosežki samo za učence, ki smo jih prejeli, 

ampak tudi za učitelje, ki so nam pomagali in nas spodbujali. Na to smo ponosni vsi: učenci, starši in 

delavci šole. To šolsko leto je minilo tako hitro. Prezgodaj je konec.  

Nekaj pomembnega, zaključna ekskurzija! Pa smo jo le dočakali! Že vsaj en mesec, če ne več, je bila 

glavna tema pogovora med nami, devetošolci, lahko bi rekli, da smo živeli le še za Gardaland in valeto.  

Ludviki, pred nami so zaslužene počitnice. Naj bodo za vse Ludvike tudi letošnje počitnice lepe in 

polne nepozabnih dogodivščin. Z vami sem preživela devet nepozabnih let. Trdo smo delali, se trudili 

in skupaj z našimi učitelji prišli do težko pričakovanega cilja. Za to uspešno prehojeno pot gre zahvala 

ravnateljici gospe Lidiji Todorovič, pomočnici ravnateljice gospe Veri Kožuh ter seveda vsem 

učiteljicam in učiteljem in zaposlenim na šoli.  HVALA VAM! 

Posebna zahvala gre učiteljici gospe Mateji Arko, saj je uredniški odbor  z njenim vodstvom opravil 

veliko dela in skrbel, da ste bili mesečno seznanjeni z dogodki na naši šoli. 

Srečno, devetošolci, na novi poti!  

Srečno, Ludviki!  Nikoli ne nehajte sanjati in slediti svojim sanjam.  

 Nina Kujundžić Lukaček, 9. a, glavna urednica Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
 

 OB KONCU POUKA  
 

 

Dragi Ludviki,  

tistim, ki delamo v šoli, merijo čas šolska leta in nasmejani (pa tudi malo 

manj nasmejani) otroški obrazi. Kot vedno, vam tudi letos želim, da se 

jeseni zdravi in spočiti spet pozdravimo na prvi šolski dan ob začetku 

pouka, ki bo tokrat 3. septembra. Super, kajne? Želim vam,  
 

da se nikoli ne sramujete tistega, kar ste, da poslušate glas svoje duše, 

da poraze objamete enako kot zmage in da ne dovolite, da vam vzamejo 

pogum in vas potrejo. 

 

Lepe počitnice za učence in miren dopust za delavce. 

                                                                                                           ravnateljica Lidija Todorović 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Erasmus+ v Grčiji: učenci, ki smo jih 

gostili, so nas pričakali v Ludvikovih 

majicah! 

                                   Nataša Luković 

Zaključni koncert pevskih zborov: slovo devetošolk             

 

                                                                         Danijel Korpar          
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Devetošolci v Gardalandu                          

                                                       Blaž Kopčič        

Zaključni koncert pevskih zborov             

                                               Danijel Korpar          

 

  
Zaključni koncert pevskih zborov             

                                                  Danijel Korpar 

Zaključni koncert pevskih zborov            

                                              Danijel Korpar          

    

  
MPZ Ludvik na zaključnem srečanju     

                                    Metka Vrbančič Osterc 

Prvošolci na plavalnem tečaju                      

                                              Janja Karanović 

   

  
Sedmošolci na zaključni ekskurziji (Bled, Radovljica)                                  Jasna Rosi, Stella Arko    
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  Šola v naravi (5. razred)                                                                                        Nuša  Pratneker 

 

  
Noč v muzeju                               

                                                         Jasna Rosi 

Kolesarski izpit (5. razred)                        

                                                      Vera Kožuh 

 

  
Športni dan: pred finalno tekmo 

                                        Karla Poslek Petrovič 

Zmagovalna ekipa 8. a 

                                        Karla Poslek Petrovič 

 

          
Osmošolci pred Postojnsko jamo  

(zaključna ekskurzija)       

                                     Mateja Arko  

Prvošolci na zaključni ekskurziji 

 

                                                       Janja Karanovič 
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 LUDVIK HODI  
 

DONATORJI IN PRIJATELJI TRADICIONALNEGA POHODA LUDVIK HODI 2018 
G. SREČKO PUNGARTNIK BARBATUS TRGOVINA, STORITVE, POSREDNIŠTVO D. O. O. 

LIMBUŠ (G. PERETIĆ  DARKO) 

G. BRANKO SORŠAK AJM OKNA-VRATA-SENČILA D. O. O.  (GA. JASMINA AJLEC 

KEUC) 

G. DEJAN HLEB CVETLIČARNA NUTRICIJA (GA. BILJANA LUKIĆ) 

G. SLAVKO GOLOB DRAŠ CENTER (GA. SANDRA DRAŠ) 

GA. METKA HLEBEC DRUŠTVO ZA SRCE  (GA. MIRA KMETIČ, GA. BOJANA 

ZORNIK) 

GA. KATJA PERKO EKRA RAČUNALNIŠTVO – ELEKTRONIKA (G. VINKO KRAJNC) 

G. MARJAN TIŠLER FRIZERSKI SALON KRZNARIČ (GA. BARBARA KRZNARIČ) 

G. MARJAN KOLAR FRIZERSKI SALON MIŠELL (GA. MIHAELA ORNIK) 

GA. MANJA HORVAT  FRIZERSKI STUDIO 8 (GA. MARINA DOŠLIĆ) 

G. MILAN HORVAT FRIZERSKI SALON KLEOPATRA (GA. KATARINA  LAVRINC) 

G. MITJA VUČETIČ GOSTIŠČE MLADA LIPA (G. MARKO IN GA. DARJA BUDJA) 

G. IZTOK TOMŠIČ GOSTIŠČE POŠTELA (G. BOJAN LOBNIK) 

G. BOŠTJAN ČANŽEK STARA LIPA (G. JANEZ TAŠNER) 

G. TOMAŽ  BARADA GRADBENIŠTVO (G. MARJAN KOLAR) 

ELEKTRO MARIBOR GRAWE ZAVAROVALNICA D. D. (GA. ANA RADIVOJEVIĆ, GA. 

MARTINA HERCOG ) 

IN PLAN D. O. O. KOROŠKE PEKARNE 

CIZERL D. O. O.  GASILSKO DRUŠTVO RADVANJE   

KELE  KELE GOSTIŠČE ANCORA  (G. BORIS ARKO, G. MIROSLAV 

DVORŠAK) 

IVEC D. O. O.  LA CANTINA (G. VLADO FATUR) 

IMPULS MARMOR GRANIT ČRNČEC (G. JANKO ČRNČEC) 

KHD MESARSTVO  NIKL (GA. KLAVDIJA  NIKL) 

MLINOTEST MOTO LIMIT D. O. O. ( G. GREGOR HORVAT) 

PEKARNA PEČJAK NEKTAR NATURA D. O. O. (GA. SONJA STARC) 

PERUTNINA PTUJ SINTAL  MARIBOR (GA. LELA CVETKOVA) 

PTUJSKE PEKARNE PETLJA  D. O. O. (G. BRANKO ROJS) 

PIVNIK 3 D. O. O. POHORSKA KAVARNA (G. ALBIN POTOČNIK) 

SAVA RADIO CITY (G. RADO LOVRENČEC) 

SUROVINA PROSILK D. O. O.  (G. FRANČIŠEK  EDER) 

TESTENINE LAH REŠEVALNA SLUŽBA  (G. SAŠO JUS) 

SUPERIUS (G. IVAN KOSI) SZ SMREKA  Z. O. O. (GA. ROMANA MIKLOŽIČ) 

VEČER D. D. (G. SREČKO 

KLAPŠ) 

STUDIO LEPIH NOHTOV (GA. SLOBODANKA KRAJNC) 

 

MLADINSKA KNJIGA 

EUROPARK 

PEKARNA POSTOJNA ENOTA ŠTAJERSKI KRUHEK MARIBOR 

 

POSEBNA ZAHVALA VELJA NAŠEMU GD RADVANJE, 

GLASBENEMU GOSTU G. DAMIANU ROIU   

TER ŠPORTNIMA  GOSTOMA G. IVANU TRAJKOVIĆU IN MIHI VERLIČU. 

 

HVALA VSEM ZA DOLGOLETNO IN SPODBUDNO POMOČ. 

 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

TENIS: ALJAŽ KIRBIŠ, 8. a, USPEŠEN TUDI NA MEDNARODNEM PODROČJU 

Sem Aljaž in rad imam tenis. S tenisom se ukvarjam od petega leta, ko sem prvič iz radovednosti na 

domačem dvorišču vzel v roke lopar in poskušal zadeti “penasto” žogico. Igra mi je bila zabavna in 

mama me je vpisala v teniško šolo. Pravo navdušenje nad tenisom pa sem okusil, ko me je teniških 
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udarcev začel učiti gospod Milan Soršak, na teniških igriščih pri obrambnem domu v Pekrah. 

Treningi so mi bili sicer všeč, a tekmovanja so bila že na začetku tista, ki so me najbolj privlačila. 

 

Želel sem tekmovati in se 

dokazovati, sprva na mini in midi 

tenisu, nato na teniških turnirjih 

do 10 in 11 let in tako naprej vse 

do sedaj, ko tekmujem v 

kategoriji do 14  in  16 let na 

slovenskih in mednarodnih 

turnirjih. Moj trener je Daniel 

Šantl, ki me tudi spremlja na 

turnirjih doma in v tujini.  

V letošnjem letu sem igral v 

polfinalu državnega prvenstva 

in v finalu dvojic. Zaigral sem v 

treh finalih na odprtih   
  arhiv Aljaža Kirbiša    

prvenstvih Slovenije ter  se petkrat uvrstil v četrtfinale na mednarodnih turnirjih. Na Islandiji 

sem osvojil turnir dvojic ter se v Vinkovcih uvrstil v finale. Želim si, da bi se sezona nadaljevala z 

dobrimi rezultati, za kar pa vem, da bo potrebno trdo delo in včasih tudi kanček sreče. 

 Aljaž Kirbiš, 8. a 

 

MATEMATIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (od 5. do 9. razreda)  
V soboto, 21. 4. 2018, je potekalo državno tekmovanje iz matematike za učence od 5. do 9. razreda. 

Udeležilo se ga je devet učencev naše šole: 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. 

Timi Močnik je dosegel zlato priznanje, Nuša Petek, Mirjam Jurša, Tija Rutar, Lana Koren, Jan 

Harl, Tin Štros in Viva Kokalj pa srebrno priznanje.  

 

 

 

  
  Jordana Koren     

Učenka Nina Kujundžić Lukaček je prejela priznanje Diamantni kenguru. To priznanje prejmejo 

učenci, ki so vseh 9 let prejeli vsaj bronasto priznanje. 

Vsem učencem čestitamo za dosežene rezultate.  

 aktiv matematikov 
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KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJE OBDELAV: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

12. 5. 2018 je na Fakulteti za naravoslovje 

in matematiko v Mariboru potekalo 27. 

državno tekmovanje v konstruktorstvu in 

tehnologijah obdelav. Učenec 3. a razreda 

Noel Brčić je v svoji kategoriji s 

konstrukcijo železniške postaje osvojil 

odlično 7. mesto. Za dosežen uspeh mu 

iskreno čestitamo.  

 in mentorica Petra Erjavc 

 
   Petra Erjavc  

 

NOGOMET: PODROČNO TEKMOVANJE (mlajše deklice) 

V ponedeljek, 28. 5. 2108, je v centru Draš potekalo področno tekmovanje v nogometu za mlajše 

deklice. Našo šolo so zastopale: Tija Šoštarič Karič, Neli Pulko, Tjaša Smonkar, Lina Štrman, Zala 

Žižek in Ariana Murič. Z dobro igro so dosegle odlično 2. mesto. 

Iskrene čestitke!  

 Lara Štrman, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

PLAVANJE: ANJA BEZLAJ, 4. b, NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU NA 

AVSTRIJSKEM KOROŠKEM  

26. 5. 2018 se je v Wolfsbergu na Avstrijskem Koroškem odvijalo 

mednarodno tekmovanje v plavanju. Udeležilo se ga je 364 plavalcev 

iz različnih držav. Med tekmovalci je bila tudi učenka naše šole, Anja 

Bezlaj iz 4. b razreda.  Plavala je v treh disciplinah: 100 metrov 

hrbtno, 100 metrov prosto in 100 metrov prstno. Na 100 m hrbtno je 

zasedla odlično 2. mesto, v preostalih dveh disciplinah pa ji je odličje 

ušlo le za las. Na 100 m prstno je zasedla odlično 4. mesto,  na 100 

m prosto  pa 5. mesto. 

Čestitamo!         

 Eva Bezlaj, 8. b 

 
   arhiv Anje Bezlaj 

 

ULIČNA KOŠARKA 3 NA 3 

 

V soboto, 9. 6. 2018, se je na zgornji ploščadi 

Europarka odvijalo tekmovanje ulične košarke 

3 na 3. 

Našo šolo je zastopalo kar nekaj učencev iz 4., 

5., 6., 7., 8. in 9. razreda. Deklice 4. in 5. 

razreda so sestavile ekipo z imenom Šefice, ki 

so jo sestavljale učenke: Nina Novak, Tjaša 

Levstik, Zala Urška Žižek in Eva Zala Stergar. 

Dosegle so odlično 1. mesto. Učenka  6. 

razreda Tjaša Smonkar je sestavila ekipo iz 

svojih soigralk Lare Živortnik in Zoje Zamalo. 

Osvojile so 2. mesto. Dečki 6. razreda so svojo 

  Vlado Bambič ekipo poimenovali Miami Heat. Sestavljali 
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so jo: Amin Dema, Aljaž Marolt in Jaka Černčič. V boju za medaljo so dosegli 3. mesto in bronasto 

medaljo. Luka Vidmar, Luka Poredoš in Aleksej Matevž Fišer, učenci 7. razreda, so sestavljali ekipo 

Maribor Cavaliers. Dosegli so 2. mesto in se tako uvrstili v finale, ki bo septembra v Ljubljani. Našo 

šolo so zastopali tudi učenci višjih razredov. Iz 8. razreda se je tekmovanja udeležil Rene Zadravec, ki 

pa na žalost ni igral za našo šolo. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci 9. razreda Jakob Gajšek, ki 

je igral za košarkarski klub AKK Branik, in Samo Baltič, ki je igral za Osnovno šolo Tabor 1. Ekipa 

Jakoba Gajška je dosegla srebrno medaljo, ekipa Sama Baltića pa je dosegla odlično 1. mesto in se 

uvrstila v finale. Čestitke vsem udeležencem tekmovanja. 

 Aleksej Matevž Fišer in Jakob Gajšek, oba 7. a 

  

NAŠI USPEŠNI MLADI ŠPORTNIKI, UČENCI 1. A  

  
Nogomet: Nino Perković, Anej Bombek in Filip 

Razgoršek                     

  Janja Karanovič  

Ritmicna gimnastika: Hana Žigon in Ida Finšgar  
 

  Janja Karanovič  
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

ZAHVALA RAZSTAVIŠČA LUDVIK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
Vsaka razstava je timsko delo. Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež, da je vseh devet razstav teklo 
po načrtu. Utrinke si lahko pogledate na naši spletni strani. 

Hvala: 

gospe Brigiti Godec Kopčič za vse pogostitve in pomoč pri ozvočenju;  

 

gospe Jelki Gabrovec, gospe Karli Knez in gospodu Ljubu Premoviću 

za vse postavitve razstav; 

gospem kuharicam za skrb ob pogostitvi; 

gospem čistilkam za vse skuhane kavice; 

gospe Lidiji Todorović, gospe Veri Kožuh in gospe Vidi Soršak za 

lektoriranje, pregled in odpremo vabil ter katalogov; 

gospe knjižničarki Sonji Antolič za vse literarne pozornosti, namenjene    

gostom; 
gospodu Danijelu Korparju za tehnično podporo;

vsem zvestim obiskovalcem, učiteljem in staršem; 

učencem za nastope in njihovim mentorjem. 

 

 mentorica razstavišča Ludvik Metka Lakota                                                    
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

ERASMUS+: DRUGI MEDNARODNI SESTANEK KOORDINATORJEV V MESTU 

TRIPOLIS, GRČIJA (7. – 10. 5.  2018) 

V času od 7. do 10. maja smo se koordinatorji in učitelji projekta 

Mi smo naša prihodnost! zbrali v mestecu Tripolis na Peloponezu. 

Sestanka sva se udeležili gospa ravnateljica Lidija Todorović in 

koordinatorka projekta Nataša Luković. Ogledali smo si šolo Trito 

Gymnasio Tripolis, kjer so nas zelo lepo sprejeli in nam pripravili 

krasen program, poln plesa in glasbe. Učitelji smo imeli možnost, 

da izvedemo učno uro in gospa Todorović je učencem predstavila 

Maribor in Slovenijo. Lotili smo se tudi analize in evalvacije dela 

v zadnjih dveh letih ter pričeli s pisanjem končnega poročila. 

Ogledali smo si tudi Korintski kanal, zgodovinsko mesto Mikene,   

obiskali smo Epidaver, najbolje ohranjeno grško antično gledališče 

ter romantično mestece ob morju, Nafplio. 

 Nataša Luković, koordinatorka projekta 

Ravnateljica Lidija Todorović 

in Sofia Kaldi, ravnateljica 

grške šole, na mednarodnem 

sestanku v Grčiji      

                Nataša Luković 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA ERASMUS+ (AVGUST 2018)  
ZAUPATI VASE POMENI ZAUPATI V BOLJŠO PRIHODNOST 

Za prijavo na projekt Erasmus+ smo se na šoli odločili predvsem zaradi želje po profesionalnem 

razvoju pedagoškega osebja, omogočanju širjenja obzorij učencem ter mednarodni izmenjavi dobrih 

praks. V času hitrega razvoja tehnologij in stresnem tempu življenja se zavedamo, da  ustaljeni načini 

poučevanja niso zmeraj dovolj za uspešnost mladih v prihodnosti. 

Vizija našega projekta We are our future! je bila oblikovati kompetentne, prilagodljive, odgovorne, 

samozavestne, zadovoljne in uspešne ter zdrave posameznike, ki se bodo znali soočati z izzivi v 

 

prihodnosti. Za dosego tako visoko zastavljenega cilja 

pa so predvsem potrebni kompetentni in kvalitetni 

pedagoški delavci in za uvajanje sprememb odprto 

pedagoško vodstvo. S sodelovanjem v mednarodnem 

projektu smo uvideli, da je za nove izzive potreben 

predvsem pogum, trdo delo, pripravljenost kdaj stopiti 

tudi izven ustaljenih okvirjev, predvsem pa je 

ključnega pomena sodelovanje med vsemi udeleženci 

v izobraževalnem procesu (pedagoški delavci – učenci 

– starši). Ugotavljamo, da se pedagoški delavci, ki so 

bili direktno vpleteni v projekt, dosti bolj zavedajo 

 Nataša Luković svojih vrlin, močnih področij in spretnosti ter se bolj 

samozavestno vključujejo v nove dejavnosti, ki terjajo nove načine dela. Prav tako se zavedajo, da so 

pri delu potrebne učne metode in oblike, ki spodbujajo odgovornost in samostojnost učencev, pri čemer 

ne gre zanemariti dejstva, da se bo potrebno dodatno spoprijeti z novimi informacijsko-

komunikacijskimi tehnologijami. Pedagoški delavci na naši šoli smo ob primerjanju različnih šolskih 

sistemov, pouka, učnih navad, preživljanju prostega časa, načinih prehranjevanja ipd., ugotovili, da na 

naši šoli delamo dobro in da smo lahko ponosni nase.  

Tudi učenci so pokazali veliko mero samostojnosti, odgovornosti in zanesljivosti, predvsem pa 

timskega duha. Učenci so zelo kreativni in inovativni, če jim le damo priložnost. Pomembno se mi zdi, 

da so podali povratno informacijo, da so v času projekta bolje spoznali samega sebe, področje, ki ga v 

šolstvu velikokrat zanemarjamo, a mu imamo namen posvetiti več pozornosti v prihodnosti. 

Sodelovanje v projektu je nam, učencem, omogočilo enkratno in nepozabno izkušnjo. Veliko bolje 

smo spoznali same sebe, še posebej česa vse smo sposobni. Spoznali smo tudi mnogo novih ljudi iz 

drugih držav ter način življenja in določene predele različnih držav. V največji izziv nam je bila 

komunikacija v tujem jeziku, to je v angleščini. Spoznali smo, da to sploh ni bila velika težava. Spoznali 
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smo tudi druge šolske sisteme in pridobili nekaj idej za izboljšavo našega šolskega sistema. Vsi učenci 

smo zelo hvaležni, da smo lahko bili del projekta Erasmus+. 

 

 Nataša Luković, koordinatorka projekta, in Ana Ambrož (9. b), pomočnica koordinatorke projekta 

 

ERASMUS+: EVALVACIJA PROJEKTA »MI SMO NAŠA PRIHODNOST« 

NOVIM ODLOČITVAM IN IZZIVOM NAPROTI  

Ob zaključku projekta smo izvedli tudi evalvacijo projekta v obliki anketnega vprašalnika, pri kateri je 

sodelovalo 53 učencev, učiteljev in staršev. Anketirani menijo, da so učenci spoznali, da se šolski 

sistemi med državami razlikujejo, bolj spretno uporabljajo angleški jezik, izmenjujejo informacije v 

več jezikih ter da poznajo svoja močna področja in zmožnosti. Nekaj manj jih meni, da so bolje spoznali 

svojo državo in njeno kulturo ter tuje države in njihov način življenja, da bolje sodelujejo v timu, da 

kažejo več samostojnosti, samozavesti in odgovornosti ter da poznajo svoja šibka področja.  

Nekaj misli iz anketnih vprašalnikov glede učencev. 

'Učenci so obogatili svoje življenje z zelo pozitivno izkušnjo.' 

'Menim, da so učenci dobili izkušnje in postali bolj samostojni ter odgovorni.' 

'Menim, da so učenci, ki so sodelovali v projektu (izmenjava, gost ali gostitelj), pridobili neprecenljivo 

izkušnjo za življenje.' 

'Menim, da se učenci zavedajo velike možnosti, ki jim je bila ponujena, da sodelujejo v projektu in da 

so ob tem spoznali, kako veliko vlogo ima učitelj pri tem, ko jih usmerja, vodi in jim daje nove možnosti 

za raziskovanje.' 

Sodelovanje v projektu je bila nedvomno največja izkušnja za tiste udeležence, ki so najbolj aktivno 

sodelovali pri oblikovanju, izvedbi in analizi dejavnosti. Z izkušnjami, ki smo jih pridobili pri izvedbi 

našega prvega projekta, bomo vsekakor naslednjič v dejavnosti vključili še več učencev, učiteljev, 

staršev in ostalih udeležencev, kar pa je v veliki meri odvisno tudi od pripravljenosti posameznikov za 

sodelovanje. Aktivna vključenost v projekt namreč zahteva veliko dela, ki je vezano na določene roke, 

kar posledično pomeni tudi veliko odgovornosti, samodiscipline in dela v prostem času, česar se 

malokdo zaveda. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da pri vseh dejavnostih sodelovanje celotne 

šole ni mogoče. Vsekakor je bilo takšno delo pozitivna izkušnja za  vse udeležence  vzgojno-učnega 

procesa na Ludviku, ne le za tiste, ki so bili direktno vključeni v projekt. Učinki projekta se bodo kazali 

še v naslednjih letih in se jih verjetno niti še ne zavedamo. Veliko učiteljev, učencev in staršev je 

namreč pridobilo bogate izkušnje in ideje, nova znanja in spoznanja, predvsem pa samozavest ter 

zavest o pomembnosti in vrednosti našega dela in truda ter vrednosti kulture in zgodovine našega kraja 

in države. Na podlagi le-teh lahko v prihodnosti pričakujemo nadgradnjo že obstoječih projektov in 

dejavnosti, več sodelovanja, predvsem pa nove dejavnosti ter načine dela, ki bodo v skladu z 

novodobnimi načeli in pedagoškimi praksami. Anketni vprašalnik je pokazal, da anketiranci menijo, 

da so tudi učitelji bolje spoznali tuje šolske sisteme, da bolje sodelujejo v timu, da bolje poznajo svojo 

in tuje države ter kulturo, da so spoznali nove trende v poučevanju in izmenjali pedagoške prakse ter 

pridobili večjo širino znanja.  

Nekaj mnenj iz vprašalnikov glede učiteljev. 

'Zgoraj zapisano velja za učitelje, ki so bili na izmenjavi. Ostali učitelji so prejeli informacije o delu v 

deželah, kjer je bila izvedena izmenjava učencev, so pa bili premalo vključeni v sam projekt.' 

'Menim, da je bila to krasna izkušnja za učitelje, glede na njihovo vnemo in pozitiven odnos do tega 

projekta, v katerem so sodelovali.' 

'Menim, da so učitelji spoznali druge učne sisteme in bodo dobre prakse pripomogle k izboljšanju in 

nadgradnji slovenskega učnega sistema, predvsem v smeri, da bo bolj odprt, ustvarjalen in da bo manj 

temeljil na učenju podatkov in bolj na praktičnem delu, sodelovanju, delu v timih, projektnem delu ter 

da bodo lahko učenci izrazili svojo ustvarjalnost in inovativnost. Upam, da se bodo učiteljem odprla 

nova obzorja in bodo motivirani, da nadgradijo svoje učne metode. Rezultati raziskave morajo biti 

predstavljeni odločevalcem, da bodo sistemsko rešili slovenski izobraževalni sistem.' 

'Svoje znanje so obogatili zlasti učitelji, ki so intenzivneje sodelovali v projektu.' 

Anketa je pokazala, da so starši sodelovali v aktivnostih in dogodkih projekta, ki so vključevali starše 

ter so spodbujali svoje otroke pri samostojnosti in odgovornosti pri njegovi izvedbi. Prav tako so 

mnenja, da bolje poznajo šolsko timsko sodelovanje. Upajmo, da bo tega sodelovanja v prihodnosti še 

več.  
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ERASMUS+: KAKO NAPREJ? 

MI SMO NAŠA PRIHODNOST! 

 

V letošnjem letu naša šola praznuje 145 let 

obstoja, na kar smo zelo ponosni. Tradicija je, da 

na naši šoli sodelujemo mlajši in starejši Ludviki, 

bodoči in bivši učenci, starši, pedagoško in 

tehnično osebje, zunanje organizacije – z 

drugimi besedami, ljudje različnih generacij. V 

zadnjih dveh letih pa se je naše sodelovanje 

razširilo še izven meja naše države. Zato smo se 

odločili, da ustvarimo šolski zbornik v 

angleškem jeziku, ki je sad sodelovanja med 

učitelji, starši in učenci. Prav učenci so prispevali 

največji delež, s čimer so pokazali, da so 

samostojni, zanesljivi in sposobni velikih  

Tim Erasmus+ 

                                               Artpro Kamnik 

dosežkov. Zbornik smo poimenovali MI SMO 

NAŠA PRIHODNOST! in bo služil kot 

promocijski material naše šole v prihodnjih mednarodnih projektih.V njem lahko preberete o 

znamenitostih naše države Slovenije, o zgodovini Maribora, o poteku in izkušnjah projekta Erasmus+ 

ter seveda o vseh dejavnostih, ki potekajo na naši šoli. Ob branju pa lahko pilite še svojo angleščino 

(). 

Hvala vsem učencem, staršem, sodelavcem, zunanjim institucijam in seveda vodstvu šole za pomoč in 

spodbudo ter podporo pri izvedbi projekta Mi smo naša prihodnost! 

Projekt se zaključuje konec meseca avgusta. Potrebno je zapisati in oddati končna poročila. Kako 

uspešni smo bili pri svojem delu, bomo poročali v jesenski številki Ludvik poroča.  

Se vidimo v prihodnosti! 

 Nataša Luković, koordinatorka projekta Erasmus+ 

 

ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV  

V sredo, 30. 5. 2018, je potekal zaključni koncert vseh pevskih zborov naše šole. Odvijal se je v 

telovadnici in se začel ob 17. uri. Prireditev je vodila Viva Kokalj, učenka 8. c razreda.  

Kot prvi je nastopal otroški pevski zbor (1. in 2. razred), ki se je predstavil s pesmimi, ki predstavljajo 

njihov izbor letošnjega pevskega programa. Za njimi je nastopil drugi otroški pevski zbor (3., 4. in 5. 

razred)  in predstavil izbor pesmi, ki so jih predstavili na območni reviji z dodatkom pesmi letošnjega  

 
  Danijel Korpar      

repertoarja. Pesmi so zapeli zelo ubrano in prisrčno. Nazadnje se je predstavil še mladinski pevski zbor, 

ki smo ga sestavljale pevke od 6. do 9. razreda. Najbolj navdušeno je bilo občinstvo, ko smo zapele 

pesem Hallelujah. Aplavz je trajal in trajal. Predstava je bila nabita s čustvi, saj so se od šolskega zbora 

uradno poslovile učenke 9. razredov, ki so v letošnjem šolskem letu bile zelo številčne. Gospa 
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ravnateljica Lidija Todorović in zborovodkinja, gospa Metka Vrbančič Osterc, sta jim pred zadnjo 

pesmijo  podelili priznanja za članstvo v pevskem zboru in se jim zahvalili z rožami.  

Vse pevske zbore je vodila učiteljica Metka Vrbančič Osterc, ki je vse zbor po potrebi tudi spremljala 

na klavirju in nas  vse leto spodbujala in urila naše glasove. 

Hvala vsem donatorjem, organizacijskemu odboru, staršem, učiteljem in vodstvu šole za pomoč in 

podporo pri našem delu.  

 Nika Novak, 8. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

  

 

MUZEJSKI ABONMA: NOČ V MUZEJU 

V petek, 1. junija,  smo se učenci muzejskega 

abonmaja odpravili v muzej NOB z namenom, da 

tam ostanemo vso noč. Ob 18. uri smo se zbrali 

na dvorišču muzeja, polnih rok prtljage in spalnih 

vreč, ki smo jih potrebovali za spanje. Vse smo 

odložili v garderobi. Nato smo se z našim 

vodičem Urošem Doklom in učiteljicama Jasno 

Rosi in Saro Jane Petrič odpravili na zanimiv 

zgodovinski sprehod po našem mestu. Sprehodili 

smo se vse do nabrežja Drave in nazaj do muzeja,   
kjer smo spoznali zanimivosti ulic, zgradb in tudi   Jasna Rosi 

našo najstarejšo vinsko trto. Ko smo se vrnili nazaj v muzej, so nas na mizi čakale zelo okusne pice iz 

picerije Roma. Siti in srečni smo po resničnih zgodbah poslušali žalostno usodo nekaterih partizanov 

med drugo svetovno vojno in veliko izvedeli o partizanski bolnišnici Franji. Lahko smo si tudi ogledali 

originalne operacijske mize in pripomočke, ki jih je uporabljal kirurg v tej bolnišnici. Najbolj zanimiv 

dogodek tega dneva je bil zagotovo lov na zaklad. Vsak je imel s seboj svojo svetilko. Ko so vse luči 

v muzeju ugasnili, se je naše raziskovanje lahko začelo. V roke smo dobili pisma z navodili, ki smo 

jim morali slediti in iskati naslednje pismo po vrsti, da smo lahko prišli do našega »zaklada«. Seveda 

pa  iskanje zaklada ni pravo iskanje, če ni vmes zapletov ali težav. Na koncu smo s skupnimi močmi 

in z vztrajnostjo prišli do zaklada. Vsak med nami je dobil svoj zaklad - kolebnico, čokoladice in 

kokice. Še pred spanjem smo si ogledali nemi film. Filma nismo pogledali do konca, saj smo bili že 

preveč utrujeni. Pripravili smo si spalne vreče, se oblekli v pižame in si umili zobe. Seveda smo punce 

počakale na polnoč, saj je Sara Špolar imela rojstni dan. Vsi utrujeni od napornega dneva smo pridno 

odšli spat. Naslednje jutro so nas okoli 7. zjutraj zbudile učiteljice in imeli smo še zajtrk, preden smo 

se poslovili od veličastnega muzeja. Na dvorišču muzeja smo počakali starše in se poslovili od učiteljic. 

Noč v muzeju je bila zelo poučna, zanimiva in pa seveda predvsem zabavna. Hvala za nepozabno 

izkušnjo. 

 Tjaša Domadenik, 9. b 

Mentorica in organizatorka: Jasna Rosi 

 

SREČANJE PEVK MPZ LUDVIK 

 

V petek, 1. 6. 2018, je potekalo srečanje pevk MPZ 

Ludvik na Limbuškem nabrežju v Drava Centru.  

Tam smo se zbrale ob 14. uri in smo takoj začele z 

dejavnostmi. Devetošolke so se že dolgo 

pripravljale na ta dan, saj so krstile nove pevke. Te 

so se zaobljubile, da bodo večno spoštovale 

letošnje devetošolke in da bodo naprej opravljale 

svoje naloge pri mladinskem pevskem zboru.  Na 

žalost nas je ujel dež, zato je večina dejavnosti 

potekala znotraj. Po krstu smo imele še proste  

 Metka Vrbančič Osterc aktivnosti, okoli četrte ure pa smo se okrepčale s  
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picami. Kasneje smo dobile tudi sladoled. 

Naše druženje smo končale s petjem in plesanjem, ob petih pa so po nas že prihajali starši.  

 Živa Čančer, 8. c    

Mentorica in organizatorka: Metka Vrbančič Osterc 

 

ŠOLA V NARAVI: VIRC POREČ (5. razred) 

V ponedeljek, 4. 6. 2018, smo se učenci 5. razredov z avtobusom odpravili v Poreč, kjer smo imeli šolo 

v naravi. Bivali smo v domu, ki se je imenoval Virc. Ko smo prispeli, smo razpakirali kovčke in izbrali 

ime sobe. Naša soba se je imenovala Twenty one shells. Vsak dan smo se kopali, imeli jutranjo 

telovadbo in reševali učne liste z morskimi temami. Prav tako smo imeli vsak dan ocenjevanje sob.  

V torek smo si ogledali akvarij. V akvariju je bilo veliko zanimivih rib.  

  
  Nuša Pratneker 

V sredo smo šli na izlet z ladjo, ki je bil naš končni izlet. Ladja se je imenovala Manon. Z njo smo se 

peljali najprej do Rovinja, kjer smo imeli nakupovalni dan, nato pa še do Vrsarja, kjer smo se kopali. 

Morje je bilo zelo toplo in našla sem tudi školjko! Na ladji smo imeli kosilo. Zvečer smo utrujeni prišli 

nazaj v Poreč in takoj popadali v postelje!  

V četrtek, ki je bil dan pred odhodom, smo imeli kviz in disko. Pri kvizu smo iz vsakega razreda izbrali 

štiri učence, ki so odgovarjali na vprašanja. Med njimi sem bila tudi jaz. Zmagal je 5. a razred. Po kvizu 

smo šli v disko. Tam je bilo zelo zabavno, saj smo lahko plesali! Tudi po disku smo se utrujeni vrnili 

v sobe.  

Napočil je zadnji dan naše šole v naravi. To je bil petek. Takoj ko smo se zbudili, smo se oblekli, 

spakirali in šli na zajtrk. Nato smo se lahko poljubno igrali. Po kosilu smo šli na avtobus, ki nas je 

pripeljal nazaj na šolsko dvorišče. Šola v naravi je res zelo zabaven in vesel dogodek, zato si bom to 

zapomnila za vedno.  

 Ela Lorber, 5. a 

 

V ponedeljek,  4. 6. 2018, smo se učenci  5. razredov zbrali na parkirišču za šolo. Odšli smo namreč v 

Poreč, kjer smo preživeli naslednjih pet dni. Ko smo prišli, nas je tam že čakal avtobus. Po približno 

petih  urah vožnje smo prišli do Poreča.                                                                                                                                             

Najprej smo se razdelili po sobah in razpakirali kovčke. Že isti dan pa smo odšli tudi na plažo. Naslednji 

dan smo večinoma preživeli na plaži, z izjemo obrokov in večernega ogleda Poreča. Tretji dan je bil 

verjetno najbolj zanimiv izmed vseh.  Že zjutraj smo odšli v Poreč, kjer smo se vkrcali na ladjo Manon. 

Najprej smo se peljali do Rovinja, kjer smo se tudi ustavili, kasneje pa še do Vrsarja, kjer smo se kopali. 

Četrti dan ni bil tako zanimiv. Vsaj do večera ne … Zvečer smo imeli namreč zaključno zabavo v 

diskoteki. 

Šola v naravi je bila zelo poučna in zabavna. Mislim, da jo bom bolj težko pozabil. 

 Gal Boltauzer, 5. a 

 

Organizatorka: Urška Kosi 

Spremljevalci: Urška Kosi, Antonija Krajnčič, Nuša Pratneker, Loresana Grabušnik, Milan Soršak, 

Vlado Bambič 
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ZAKLJUČNI NASTOP V 1. A 

 

V ČETRTEK, 7. 6. 2018, SMO IMELI UČENCI 1. 

RAZREDA SKUPNO ZAKLJUČNO PRIREDITEV, NA 

KATERI SMO PREPEVALI, PLESALI IN 

DEKLAMIRALI. BILO JE ZELO LUŠTNO. HVALA 

NAŠEMU HIŠNIKU GOSPODU LJUBU PREMOVIĆU 

IN KUHARICAM. ISKRENA HVALA VSEM NAŠIM 

UČITELJICAM IN PREDSTAVNICAM STARŠEV 

VSEH ODDELKOV ZA TRUD IN LEPE MISLI. 

VIDIMO SE NA ZASLUŽENEM PIKNIKU V 

ČETRTEK, 14. 6. 2018. SE ŽE VESELIMO.  
 

 UČENCI 1. A Z UČITELJICAMA JANJO 

KARANOVIČ IN NATAŠO HUTTER 

  JANJA KARANOVIČ  
 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA NA PTUJSKI GRAD (2. razred) 

Izlet je bil 12. 6. 2018, odpravili pa smo se ob 7. uri. Prišli smo si ogledat Ptujski grad in se naučiti 

česa novega. Do Ptujskega gradu smo se peljali z vlakom. Na Ptujskem gradu smo si ogledali stara 

glasbila in poslušali pravljico Kraljična na zrnu graha. Jaz sem se imela lepo zato, ker smo si lahko 

vzeli sladoled in kupili spominke na Ptuju.  

 Nika Teraž, 2. c 

 

Z 2. a, b in c smo v torek 12. 6. 2018 odšli na Ptuj z vlakom. Na Ptuju smo si ogledali stare stavbe in 

med njimi je bil Ptujski grad. Na Ptujskem gradu smo imeli pravljico o princesi na zrnu graha. Nato 

smo si ogledali vse sobane in lahko smo dvigovali kar 6 ton težek velik meč, potem pa smo imeli 

delavnice, kjer smo si izdelali prstne lutke iz papirja ter pojedli smo kosilo in sladoled. Nato smo si 

kupili spominke in odšli na vlak. Na končnem izletu je bilo zelo lepo.  

 Maca Bobnar, 2. c 

 

 

Na Ptuj smo šli 12. 6. 2018 ob 5.30 zjutraj. Tja smo 

šli z vlakom. Na vlaku je bilo lepo. Ko smo prispeli 

na Ptuj, smo videli zelo stare stavbe. Morali smo 

hoditi v hrib. Ko smo prispeli na grad, smo si 

pogledali muzej in izvedeli, da je kraljična na zrnu 

graha resnična pravljica. Šli smo tudi na sladoled.  

 Maša Meško, 2. c 

V torek, 12. 6. 2018, smo šli na končni izlet. Šli smo 

na Ptuj. Peljali smo se z vlakom, na vlaku smo se 

pogovarjali tiho, bili smo tudi vljudni. Tam smo 

videli orožja in oklepe, pogovarjali smo se o grofici 

in grlu, izdelali smo si lutke. Bilo je lepo.  

 Neja Žerjavič, 2. c  

Na pot smo odšli 12. 6. 2018 ob 7. uri. Šli smo na 

Ptuj. Peljali smo se z vlakom. Ko smo prišli, smo si 

ogledali grad, naučili smo se veliko: kako je bil težak 

meč, kako so bili včasih oblečeni in da zrno graha še 

danes obstaja, in potem smo se veselo odpravili 

domov. 

 Katja Čertalič, 2. c  

 Romana Tivadar  
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Na Ptuj smo se odpravili 12. 6. 2018 ob 6.45. Šli smo na Ptujski grad. Na Ptuj smo se pripeljali z 

vlakom. Z vlakom smo se pripeljali ne tako mirno ampak zabavno. Kaj smo izdelovali? Izdelovali smo 

naprstne lutke. Bilo je zabavno! 

 Maša Ilc, 2. c 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V LJUBLJANO (4. razred) 

V torek, 12. junija, smo se odpravili na končni izlet v 

Ljubljano v živalski vrt. Tja smo šli z avtobusom. Po poti 

smo se ustavili tudi na Trojanah, kjer smo pomalicali. Ko 

smo se najedli, smo se vrnili na avtobus in nadaljevali pot. 

Čez nekaj časa vožnje smo prišli v živalski vrt. Najprej je 

učiteljica kupila vstopnice. Nato smo si lahko sami 

ogledali morske leve, surikate in pava. Lahko pa smo tudi 

odšli v trgovino kupiti spominek. Ob 11.00 uri smo se 

zbrali za voden ogled. Najprej smo šli v hišo, kjer smo se 

pogovarjali o kači in stonogi. Stonogo smo lahko prijeli v 

roko, kačo pa si dali okoli vratu. Kasneje smo   

nadaljevali z ogledom živalskega vrta. Najprej smo šli k   Mandy Močnik, 4. b 

morskim levom. Oskrbnik nam je povedal, kako se morski levi prehranjujejo in kako trenirajo. Med 

našim pogovorom je morski lev skočil na poličko, ki jo je imel v bazenu.  Slišali smo zelo glasen zvok. 

Bil je morski lev. 

Šli smo naprej h gepardom. Tam nam je gospod vodič razložil, kako se gepardi prehranjujejo in kako 

jih prepričajo, da zelo hitro tečejo. Ogledali smo si še opice, zebre, slone in še veliko drugih živali. 

Nekaterih živali nismo videli, ker so se skrivale v svojih bivališčih.  

Na koncu smo imeli malo prostega časa. V bližini prostora za malico je bila tudi velika ograda z 

žirafami. Po malici smo šli na igrala in si kupili sladoled. Po uri in pol igre smo se vrnili na avtobus. 

Po poti domov je začelo deževati. Imeli smo veliko srečo, da ni deževalo že takrat, ko smo bili v 

živalskem vrtu.  

Ta izlet mi je bil zelo všeč, zato bi ga rada še kdaj ponovila.  

 Tjaša Levstik, 4. b 

Razredničarka: Vika Kodrič 

 

PREDAJA KLJUČA 

12. 6. 2018 ob 12.40 se je na šolskem igrišču 

odvijala predaja ključa. Organiziral jo je 9. b z 

razredničarko, gospo Violeto Škrabl. Udeležili 

smo se ga osmi razredi. Pripravili so nam šest 

zanimivih in zabavnih iger: iskanje penic, 

pokanje balonov, veriga iz oblačil, napihovanje 

kondomov, menjava oblačil in za konec še 

finalno vlečenje vrvi na drseči podlagi. Najbolj 

zanimiva igra nam je bila pokanje balonov in  

finalno vlečenje vrvi. V skupnem seštevku vseh  Loresana Grabušnik     

točk je zmagal 8. b z eno točko prednosti pred 8. c. Preden smo prejeli ključ, smo morali kleče 

ponavljati prisego, ko pa smo prisegli, so nas devetošolci namazali z barvo po laseh in obrazu. 

 Eva Bezlaj in Maj Tomašič, oba 8. b 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE: MALI LUDVIKI POSTAJAJO VELIKI (3. a) 

V torek, 13. 6. 2018, smo imeli starši in učenci 3. a razreda zaključno srečanje. Učenci so z učiteljico 

Minko Godec pripravili prekrasen program, poln glasbe, plesa in petja. Učenci so razmišljali o preteklih 

treh letih in tukaj je nekaj odlomkov njihovih misli, ki so jih delili z nami. 
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'Prvi šolski dan imam v lepem spominu. Prvošolci smo 

se počutili kot na predstavi. V telovadnici sta nas 

zabavala dva vesela klovna. 1. a smo dobili učiteljico 

Minko Godec in Saro Jane Petrič. Prvo leto je minilo 

zelo hitro.'  (Lana Ostrš) 

 

'Ko smo prišli v drugi razred, smo dobili listke. Na njih 

smo napisali, kdo bi bil predsednik razreda. Učiteljica 

je seštela glasove in jaz sem že komaj čakala. Učiteljica 

je povedala, da sva jaz in Urban predsednika.'  (Naja 

Rotman) 

                                                           Nataša Luković   

'Ko smo šli drugi dan v šolo, smo se učili abecedo, računati do deset in pisati. Potem smo šli v drugi 

razred. Tam je bilo že težje. V drugem razredu mi je bil najslabši dan torek, ker smo imeli vse ure. Tam 

je že bila angleščina, matematika, slovenščina…' (Jaka Verdonik) 

'Šli smo v 3. a. Tam smo se učili težje stvari, a se nismo vdali. To je bil izziv za mene in to mi je bilo 

všeč. Učiteljica je bila zabavna in ko je kdo rabil pomoč, je prišla. Hvala za vse to.'  (Matija Vehovar) 

'Moja prva tri leta šole so bila zabavna, igriva in radovedna. Ko sem prvič stopila v razred, sem bila 

brez prijateljev. Sedaj jih imam zelo dosti. '  (Nina Nikolič) 

'Seveda se s prijatelji skregamo, a se vedno pobotamo. Rada imam svoj razred, z njim se počutim kot 

doma. Lahko bi rekli, da je razred moja družina. Hvaležna sem učiteljici za skrb za vse nas.'  (Maria 

Luković) 

Otroci so svojo učiteljico in starše presenetili še s samostojnim plesnim nastopom, ob pomoči nekaterih 

staršev, pa so tudi zaigrali na cajon bobne ter zapeli posebej za učiteljico sestavljeno pesem. Ponosni 

smo na samostojnost naših otrok ter hvaležni učiteljici Minki Godec za dobro opravljeno delo ter skrb 

za naše otroke v preteklih treh letih. Hvala! 

 starši 3. a razreda 

Razredničarka: Minka Godec 

 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV (3. b) 

 

V sredo, 13. junija, smo imeli 3. b razred 

zaključno prireditev v razredu. Otroci smo 

se skupaj z učiteljico Miro na ta nastop zelo 

dobro pripravili. 

Vsi učenci smo bili pred pričetkom 

vznemirjeni, starši in učiteljica pa v 

pričakovanju našega nastopa.  Začetek 

nastopa se je začel s skupinskim nastopom 

in pesmijo Dobro jutro, sonce. Potem so 

učenci Marja, Rok in Zarja prebrali besedila 

o doživetjih v prvih treh razredih učenja. 

Jaša Sabolek Miloševič  je zapel himno naše 

 Darko Peretić šole, jaz sem s soplesalcem Jurijem 
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odplesal ples. Prav tako je Trisha zaplesala poseben ples, medtem ko sta Lili in Jaša Vidovič odigrala 

vsak na svoj instrument. Zoja in Zarja sta zapeli pesem. Vsi skupaj smo tudi zapeli in odplesali nekaj 

pesmi. Nato smo učenci prejeli priznanja o dosežkih in knjigo za opravljeno bralno značko. Po 

končanem razrednem programu sem jaz prebral nekaj misli učiteljici Miri za njen trud z nami. Vsak 

učenec ji je nato izročil cvet v zahvalo. 

Učiteljica je bila ganjena, prav tako tudi starši. 

V vseh teh treh letih smo večji za celo glavo, za mnoga znanja in vedenja. Naučili smo se brati, pisati 

in računati. Večji smo zato, ker smo z učiteljico Miro prepotovali dolgo, a lepo pot. 

VELIKA HVALA učiteljici Miri Kopše od učenk in učencev generacije 2015 do 2018. 

 Nejc Peretić, 3. b 

Razredničarka: Mira Kopše  

 

DAN DEJAVNOSTI: KULTURNI DAN V POKRAJINSKEM MUZEJU (5. razred) 

 

V četrtek, 14. 6. 2018, smo peti razredi imeli kulturni 

dan. Odšli smo si pogledat Pokrajinski muzej. Z 

avtobusom smo se  najprej odpeljali do mesta. Tam 

smo odšli  do Kužnega znamenja, si ogledali Rotovž, 

se po Poštni ulici odpravili do Stilne cerkve, kjer smo 

si ogledali zgradbe Pošte, Slovenskega narodnega 

gledališča, Univerze ter Slomškov spomenik. 

Odpravili smo se do zapuščenega Čeligijevega 

stolpa in se  od tam  počasi odpravili do muzeja. V 

muzeju smo počakali vodiča in nato nas je pospremil 

po razstavi. V muzeju smo videli veliko zanimivih  

                                                     Zdenka Kaiser stvari in se tudi nekaj naučili. 

Videli smo nekaj predmetov iz zgodovine človeštva. Po zanimivem ogledu muzeja smo bili vsi lačni, 

zato smo odšli na sladoled. S sladoledi v rokah smo se odpravili do avtobusne postaje. Z avtobusom 

smo odšli nazaj do šole. Ta kulturni dan se mi je zdel zelo zanimiv in zabaven. Mogoče bom še sama 

kdaj odšla v ta muzej.  

 Nuša Petek, 5. b  

Organizatorka: Metka Lakota 

 

KOLESARSKI IZPIT (5. razred) 
Učenci 5. razredov, ki smo uspešno opravili 

teoretični del kolesarskega izpita, smo v petek, 15. 

6. 2018, imeli še praktični del izpita. Ta dan smo v 

šolo prišli s kolesom. Izpit je potekal tako, da smo 

se vozili s kolesom in pri tem upoštevali prometna 

pravila. Spremljali so nas tudi policisti in gospa 

pomočnica ravnateljice, Vera Kožuh. Po izpitu smo 

se vrnili nazaj v razrede, kjer smo risali križišče in 

iz kock sestavljali zobniška gonila. Kmalu bomo 

prejeli tudi kolesarske izkaznice, kar pomeni, da 

smo se sposobni sami voziti v prometu. Ta dan sem 

zelo uživala!  

  Ela Lorber, 5. a 

Mentorica: Vera Kožuh 
 

   Vera Kožuh 
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DRŽAVNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN                               
V soboto, 2. 6. 2018, je v Majšperku potekalo 

državno srečanje otroških folklornih skupin 

Ringaraja. Sodelovalo  je deset najboljših 

otroških folklornih skupin iz Slovenije. 

Folklorna skupina Ludviki smo se letos 

srečanja udeležili kot gledalci. Bilo zelo 

doživeto. Občudovali smo vse skupine in bili 

navdušeni ob nastopih. Na srečanju je bilo 

veliko veselja in pozitivne energije. Na koncu 

smo se posladkali s sladoledom in se odpravili 

proti domu.  To je bil lep izlet. 

                                                                                 

 Tara Murshed, 4. c 
 

Mentorica: Milanka Munda                                                    Milanka Munda 

 

 KNJIGA MESECA (JUNIJ) 
 

 

Knjiga meseca, za katero so glasovali učenci med prvim in petim 

razredom, je Lukec dobi sestrico. Vseh oddanih glasov je bilo enajst.  

Učenci od šestega do devetega razreda so oddali le en glas za knjigo 

Nijura, Dediščina vilinske krone. 

Nagrajenki tega meseca sta Špela Šrumpf, 4. c, in Alja Arko, 8. a. 

Vse učence naše šole želiva spodbuditi k branju tudi med poletnimi 

počitnicami, saj je branje kot sanjanje z odprtimi očmi (reading is 

dreaming with open eyes). 

 Stella Arko in Pia Rumpf, obe 7. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

  Nik Mlinarič, 4. c  
 

Mentorica: Sonja Antolič 

 
 

  

  Zhang Rouqiang, 1. c  Ema Mlakar in Manca Petek, obe 1. c 
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 SREČNO, DEVETOŠOLCI! 
 

 
9. a z razredničarko Ribano Višnar                                                        Foto Studio 13 

 

 

9. b z razredničarko Violeto Škrabl                                                                Foto Studio 13 
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9. c z razredničarko Brigito Godec Kopčič                                                   Foto Studio 13        
 

 DELO V JUNIJU IN MED POČITNICAMI  
 

 J U N I J  

DAN DEJAVNOST 

4. Skupnost učencev. Plavalni tečaj 1. razred →15. 6. Šola v naravi: 5. razred VIRC Poreč 8. 6. 

5. NPZ 6. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje pravice do vpogleda. 

6. NPZ 6. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe. 

7. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. NPZ 6. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe za starše. Skupna pogovorna ura 

– 3. in 6. razred. 

11.  Ocenjevalna konferenca – 9. razred: 700.   

12.  Zaključna ekskurzija: 2.–4.   

13. Zaključna ekskurzija 9. r. 

14. Zaključna ekskurzija: 6.–8.   

15. Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval: 9. r. NPZ 9. r: razdelitev obvestil o dosežkih. Valeta. 

18. Izpiti: predmetni, razredni in popravni za učence 9. razreda 1. rok → 2. 7. NPZ 6. r: RIC posreduje šolam  spremembe dosežkov po 

poizvedbah.   

19. Ocenjevalna konferenca: 1700 (1.– 5.).   

20. Ocenjevalna konferenca (6.–8.):  700 . 

21. NPZ 6. r: razdelitev obvestil o dosežkih. 

22. Zaključek pouka:1.–8. razred in razdelitev spričeval. 

25. Dan državnosti. 

26. Poletne počitnice za učence→ 31. 8. Izpiti: predmetni, razredni in popravni za učence 1. - 8. razreda 1. rok → 9. 7. 

 Revija PZ.  

 

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 


