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Številka 4, leto XX, december 2018    POROČA 

 
 

  

LUDVIKI VAM ŽELIMO ISKRIVO NOVO LETO! 

 

  
 Tija Rutar, 7. a  Neli  Pulko, 8. a 

 

 

Kar kane z neba, je treba vzeti, 

kar svet nakloni, naj te ne zlomi,  

kar sam ustvariš, naprej podariš.  

Tako pričeto, tako končano,  

bo novo leto prav izravnano.  

                                    (Oton Župančič) 

 

Dragi Ludviki,  

voščim vam toliko želja, kot jih zmore 

uslišati življenje. Kar narediš od časa do 

časa, ni pomembno. Svet spreminjamo s 

tistim, kar počnemo iz dneva v dan. Zato 

delajte preproste stvari, imejte dobre 

namene, vaše vrednote naj zbližujejo ljudi  

in razvajajte z majhnimi pozornostmi. Vse 

to vam bo prineslo čudeže.  

Naj jih bo v novem letu čim več.   

Ravnateljica: Lidija Todorović 

 Zala Ferk Krajcar, 8. b  
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Najdražji Ludviki! 

Leto 2018 se že izteka. Za nami so številne 

dejavnosti, povezane s predbožičnim časom. 

Odpravili smo se na ekskurzijo v Gradec, za nami 

je Sejem znanja in ustvarjalnosti, ki je bil, kot 

vsako leto do sedaj, tudi letos zelo uspešen. 

Okrasili smo šolo, tako da je moč čutiti pravo 

predpraznično vzdušje. Imeli smo tudi koncert 

vseh šolskih pevskih zborov v cerkvi, v katerega 

je bilo vloženega veliko truda in vaj ter je zato 

tudi dobro uspel.  

Prišli smo v čas, ko je vse povezano z ljubeznijo, 

radostjo, srečo,  veseljem, lepimi mislimi in tudi 

željami. Obdajajo nas okrašene ulice, trgovine, 

spekli so se piškoti, okrasila se je jelka. V 

glavnem, vsi se že pripravljamo in tudi nestrpno 

 Mateja Arko pričakujemo prihajajoče praznike.  

Zapadel je že sneg in vstopili smo v december. Čas v prijetnem in prazničnem decembru pa moramo 

preživeti tudi z družino in prijatelji ter se čim bolj zabavati. 

Odvijala so se številna športna tekmovanja, na katerih smo bili uspešni, bili pa smo uspešni tudi na 

predmetnih področjih v številnih šolskih in državnih tekmovanjih. December je tudi mesec, v katerem 

smo imeli veliko dela s pridobivanjem ocen. Številni pisni preizkusi in ustna spraševanja so tako že za 

nami in mirno bomo lahko vstopili v počitnice. Bili smo tudi na decembrskem športnem dnevu (drsanje, 

plavanje ali fitnes). 

Nestrpno pa pričakujemo zadnji dan pred počitnicami, ko se bodo učenci od prvega do petega razreda 

odpravili v kino, učenci od šestega do devetega razreda pa bomo imeli kulturni dan, zabavo v Planetu 

Tuš. 

Kmalu bomo vstopili v novo leto, zato pozabimo na staro in se osredotočimo na to, da bo novo leto, 

leto, ki prihaja, leto 2019, takšno, kot si želimo: polno zdravja, sreče, veselja ter uspehov na šolskem 

in tudi na športnem področju. Ustvarimo leto, kot si ga želimo, in za katerega se bomo tudi potrudili. 

Pred nami so tako trije zelo pomembni prazniki. Najprej bomo praznovali božič, ko se bomo pod jelko 

razveselili daril, dan za tem nas čaka dan samostojnosti in enotnosti, državni praznik, za katerega smo 

v šoli imeli tudi proslavo in za konec še novo leto, vstop v novo koledarsko leto. 

Člani uredništva Ludvik poroča vam pod mentorstvom Mateje Arko želimo vesel božič in srečno ter 

predvsem uspešno novo leto 2019. Naj bodo vaši prazniki prežeti z ljubeznijo in radostjo, čas preživite 

z družino in prijatelji, saj so prav oni najbolj dragoceni. 

 

  Viva Kokalj, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

   
 Enej Batistič, 4. c   Almina Mehuljić, 4. c   Nina Marušič, 4. c 
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 FOTO UTRINKI  
  

 
 

Božiček je že obiskal 1. b. 

                          Sara Jane Petrič 

Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti      

                                                                  Sara Jane Petrič 

                                                          

  
Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti       Sara Jane Petrič 

 

  
Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti                                                                            Eva Bezlaj, 9. b 

 

  

Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti                                                                            Eva Bezlaj, 9. b 
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Eva Bezlaj, 9. b  Praznični koncert pevskih zborov v cerkvi v 

Radvanju                               Mateja Arko 

 

  

Na Božičkovanju v Radvanju                                                                               Katja Stajnko 

 

 
Interdisciplinarna ekskurzija: Ludviki v Gradcu                                      Viva Kokalj, 9. c 

 

 OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  
 

Domovina je država, v kateri živiš. Domovine ni mogoče spremeniti, saj je le ena sama. Domovina 

meni pomeni veliko: dom, družino, in kot pravijo, dom je tam, kjer je srce in družina. Moja 

domovina je Slovenija in ponosna sem, da sem Slovenka.  

 Sara Bedrač, 7. b 

 

Prijatelj je ena najlepših besed. Pomeni nekaj močnega, nekaj lepega, prijaznega in neprecenljivega. 

Ta beseda je pomembnejša od večine besed, ki jih ta svet sploh pozna.  

 Ana Kuprivec, 7. a 
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 LUDVIKI VOŠČIMO   
 

Dragi Ludviki! 

Izteka se leto 2018 in hkrati se pričenjajo božično-

novoletne počitnice. Upam, da je bilo to za vas 

uspešno leto in da ste uspeli izpolniti zadane cilje. 

Skoraj prepričana sem, da boste praznike namenili 

predvsem počitku, če pa se boste začeli dolgočasiti, 

pa le vzemite v roke Ludvik poroča. V vsaki 

številki se najde nekaj zanimivega za vas. Imate 

kakšne novoletne zaobljube? Uredništvo Ludvik 

poroča si je tudi za prihodnje leto zadalo cilj, da še 

naprej nadaljujemo s pisanjem šolske kronike, saj 

je pomembno, da zabeležimo pomembne uspehe 

vseh učencev, učiteljev … 

 

 

Torej, Ludviki, želim vam lepe praznike, vesel božič in prijetne počitnice. Predvsem pa veliko 

uspehov v novem letu. Srečno 2019!  

 Alja Arko, 9. a, Urednica Ludvik poroča 
 

Dragi Ludviki! 

Prazniki so pred nami in uredništvo Ludvik 

poroča vam želi vesel božič in srečno novo leto. 

Praznike preživite z družino in prijatelji, saj so 

najbolj dragoceni. V novo leto pa vstopite 

spočiti, pripravljeni na nove izzive in razigrani. 

Življenje je samo eno in naj bo leto 2019 vaše 

leto, preživite ga tako, kot želite sami in vložite 

trud v stvari, ki so vam najbolj pomembne. 

Preživite ga s pravimi prijatelji in družino.  

  
 Viva Kokalj, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča   

 

Dragi Ludviki in ostali bralci! 

Letos smo imeli še en Sejem znanja in ustvarjalnosti oziroma Božični 

bazar, kot že veliko let. To je postala tradicija naše šole. Na bazarju vsak 

razred pokaže svoje spretnosti in ustvarjalnost, saj izdelujemo izdelke, 

nato pa jih prodamo. 

Kot vsako leto smo se tudi letos vsi potrudili in izdelali čudovite izdelke. 

Imeli smo vse, od adventnih venčkov in kopalnih soli, do plavajočih 

svečk, dišečih čajev in okusnih marmelad. Prodajali smo tudi šolsko 

glasilo Ledina. Kar hitro smo prodali izdelke, zbran denar pa je namenjen 

šolskemu skladu, ki bo letos kupil tudi igrala za naše šolsko dvorišče. 

Želimo vam vesele in lepe praznike ter veliko uspeha v letu 2019!  
 Sara Špolar, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča      

 

Staro leto se počasi poslavlja in zelo hitro se 

približuje novo, ki bo zagotovo še uspešnejše  od 

prejšnjega. Ne prihaja pa samo novo leto, vedno 

bliže so tudi novoletne počitnice, ki jih vsi že 

nestrpno pričakujemo. Ob prihajajočih praznikih 

vam želim čim več veselja, ljubezni in druženja s 

tistimi, ki jih imate najraje. Želim vam vesel božič 

in srečno novo leto. 

 

 Lana Beranič, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 
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Spet bliža se mraz in s tem tudi čas, ko približuje se novo 

leto. Naj vas spremljajo lepe misli  vse dni, ne le za praznike. 

Pa še veliko zdravja, veselja, sreče ter ogromno uspehov 

vam želim. SREČNO NOVO LETO 2019. 

 
 

 Eva Bezlaj, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča      

 

Bliža se novo leto. Želimo vam veliko 

uspehov v šoli, športu in naj bo prihajajoče 

leto vaše najboljše leto do zdaj. Bližajo se 

novoletni prazniki in s tem tudi božično 

vzdušje. Upajmo, da bo sneg tudi letos 

pobelil Maribor. Želimo vam vesele praznike 

in srečno novo leto.   
 Gaja Tisaj, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča      

 

V novem letu vam želim veliko uspehov na vseh šolskih 

področjih, še posebej pa vam želim veliko uspeha pri športu, 

s katerim se ukvarja večina nas, LUDVIKOV. Želim vam čim 

več športnih zmag v novem letu in želim si tudi, da bi šolske 

ekipe še naprej osvajale vrhunske rezultate na različnih 

športnih področjih. Želim vam čim bolj športno obarvano leto 

2019.   

 Jakob Kompan, 9. c, član uredniškega odbora Ludvik poroča      

 

Mineva še eno leto, v katerem smo uporabljali znanje angleškega 

jezika. V novem letu vam želim, da bi na zabavni način 

spoznavali in se seznanjali z angleščino še naprej. Veliko uspeha 

vam želim na področju tujih jezikov! Zaupajte mi, da je učenje 

angleščine lahko prav zabavno. Srečen božič in veliko uspeha v 

letu 2019! 
 

 Aiša Naja Gerlušnik, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča      

 

 

Božični prazniki naj vam prinesejo srečo v očeh 

in nove moči, da v novem letu uspeh zacveti. 

Predvsem pa veliko zdravja in sreče. Želim vam 

vesele praznike in srečno 2019. 

 

  
 Alja Sedonja, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča      

 

Leto 2018 se počasi izteka in kmalu bomo začeli z novim letom, letom 

2019. Seveda z novim letom pridejo tudi nova tekmovanja, natečaji in testi. 

Novo leto bo pestro. Ob vstopu v 2019 želim vsem učencem in učenkam 

veliko uspeha v šoli in na vseh šolskih tekmovanjih, veliko uspehov pri 

raziskovalnih nalogah ter zagovorih nalog ter pri udeležbi na regionalnem 

otroškem parlamentu. Predvsem pa želim vsem, da preživite zadnje dneve 

v tem letu za praznike v krogu svoje družine ter da izkoristite vsako 

sekundo, saj je čas dragocen.   
 Maša Pohar, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča      
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Vse, kar upaš, naj se ti izpolni; 

vse, kar iščeš, naj se ti odkrije; 

vse, kar v srcu čutiš, 

naj se ti v srečo zlije. 

Zdaj staro leto tiho se poslavlja, 

in novo zopet je v gosteh. 

Veselje, zdravje, srečo in  

uspehov polno naj podarja 

v naslednjih 365-ih dneh. 

Vse dobro, slabo, kar smo doživeli, 

se bo pozabilo. 

Prijazno vsem naj novi čas prinese, 

kar staro je leto zamudilo. 

Ljubezni, sreče, veselja 

in zdravje naj bo milo! 

Božični mir v srcih 

naj naše Novoletno bo voščilo.  
   voščilnice z Ludvika, Danijel Korpar 

Nika Novak, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča    

Mentorica: Mateja Arko 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE »BOBER« 

V tednu ob 12. do 16. novembra 2018 smo organizirali tekmovanje Bober. Tekmovanje je namenjeno 

učencem od 2. razreda dalje, vključuje pa teme s področja računalništva in informatike (računalniško 

razmišljanje), od udeležencev pa ne zahteva posebnega predznanja. V nižjih razredih pravzaprav ni 

namenjen pravemu tekmovanju, temveč razvedrilu. Od 6. razreda dalje učenci rešujejo naloge na 

računalniku, najboljši pa se uvrstijo na državno tekmovanje. 

 

 Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje 

osvojilo 96 učencev, 3 učenci pa so se uvrstili 

na državno tekmovanje. To so: Gal Boltauzer 

(6. razred), Mirjam Jurša in Maksim Strašek (7. 

razred). Državno tekmovanje bo potekalo 12. 

januarja 2019 na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatikov v Mariboru. 

 mentor Nejc Barovič 

  Mateja Arko       

 

ANGLEŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (8. razred) 

 

19. 11. 2018 smo Vid Kovač, Anej Čanžek in jaz, Tjaša 

Mlaker (vsi 8. a) šli na državno tekmovanje iz znanja 

angleščine. Najprej smo se z avtom odpeljali do Ledne 

dvorane, kjer nas je ob 12.55 pričakal avtobus in nas 

odpeljal do Lenarta. Skupaj z našo šolo so se z 

avtobusom peljale tudi druge Mariborske šole. V 

Osnovno šolo Lenart smo prispeli malo prepozno, tam 

pa smo imeli krajšo prireditev v znak dobrodošlice. 

Zapel nam je njihov pevski zbor, nato pa so nam učitelji 

povedali, kje pišemo. Ob 14.00 smo pričeli z reševanjem 

nalog in jih reševali uro in pol. 

  Mateja Arko       
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Po končanem tekmovanju nas je pričakala malica, po malici pa smo se z avtobusom odpravili nazaj 

proti Ledni dvorani. V Maribor smo prispeli ob 16.30. Udeleženci so se odlično odrezali, dosegli so 

visoke rezultate. Vsi so prejemniki bronastega priznanja. Čestitke vsem udeležencem državnega 

tekmovanja.  

 Tjaša Mlaker, 8. a 

Mentorica: Karla Poslek Petrovič 

 

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki) 

V četrtek,  15. 11. 2018, so naši dečki imeli občinsko košarkarsko tekmovanje. Prvo tekmo so izgubili, 

druga tekmo pa zmagali in se tako na žalost niso uvrstili v naslednji krog tega tekmovanja. V ekipi so 

bili: Luka Vidmar, Primož Levstik, Filip Gajšek, Maj Železnik, Rene Zadravec, Jaka Velički Krajnc, 

Gal Petek, Jan Žunec in Jaka Černčič. 

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Vlado Bambič 

 

ODBOJKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (starejši dečki) 

V sredo, 28. 11. 2018, smo 8. in 9. razredi naše šole imeli tekmovanje iz odbojke. Potekalo je na 

osnovni šoli Bojana Ilicha Maribor. Odigrali smo dve tekmi in na žalost obe izgubili. V ekipi smo bili: 

Žan Luka Osenjak, Timi Močnik, Rene Zadravec, Anej Karanovič, Jaka Velički Krajnc, Gal Petek in 

Jakob Kompan.  

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Milan Soršak 

 

KOŠARKA: OBČINSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

V ponedeljek, 3. 12. 2018, je na OŠ Sladki Vrh potekalo področno tekmovanje v košarki za starejše 

deklice. Tja so se uvrstile z zmago na občinskem tekmovanju. Tudi na področnem tekmovanju so bile 

izvrstne in postale so prvakinje področnega tekmovanja. S tem so se uvrstile med 32 najboljših ekip v 

Sloveniji. V ekipi so bile: Meta Pohar, Maša Pohar, Zara Kasesnik, Nika Novak, Nika Ančevski, Tajra 

Petrovič, Neja Zupan, Tija Šoštarič Karič, Tjaša Mlaker, Rebeka Roj, Natali Soufi, Tjaša Levstik, Nina 

Novak, Tjaša Smonkar in Lana Miuc Zelko. 

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Vlado Bambič 

 

KOŠARKA: PODROČNO TEKMOVANJE 

V ponedeljek, 3. 12. 2018, smo se šolska košarkarska ekipa, deklice 2004 in mlajše, udeležile 

področnega tekmovanja iz košarke. Ekipo smo sestavljale: Nina Novak, Lana Jaunik (obe 6. a), Lana 

Miuc Zelko, Lina Štrman (obe 7. a), Tjaša Mlaker, Meta Pohar (obe 8. a), Zara Kasesnik, Tajra 

Petrovič, Rebeka Roj, Neja Zupan (vse 8. b), Natali Soufi (9. a), in Nika Ančevski (9. b). Odigrale smo 

dve tekmi in premagale OŠ Slivnica in OŠ Tabor I. ter osvojile 1. mesto in naslov področnih prvakinj 

ter se uvrstile na državno tekmovanje. Čestitke vsem! 

Tjaša Mlaker in Meta Pohar (obe 8. a) 

Mentor: Vlado Bambič 

 

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

V torek, 4. 12. 2018, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine za učence osmih in devetih 

razredov. Letošnja tema tekmovanja je bila Ob 150-letnici prvega tabora na Slovenskem do 

čitalniškega gibanja, besed, do taborov na Slovenskem. Gradivo za tekmovanja nas je popeljalo nazaj 

v marčno revolucijo leta 1848, ko smo spoznali razmere na Slovenskem, številne napredne reforme, ki 

jih je nato zadušila vlada Franca Jožefa l. v času Bachovega absolutizma.  Podrobno smo spoznali 

program Zedinjena Slovenija, pomen čitalnic in velikih zborovanj na prostem – taborov, kjer so 

Slovenci poudarjali svoje narodnostne zahteve in še veliko drugega. Tekmovanja se je udeležilo 5 

tekmovalcev: Alja Arko, Gašper Kodrič, Patrik Martinec (vsi 9. a), Vid Mesarec (iz 8. a) in jaz (Maša 
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Pohar iz 9. c). Največ znanja sva izkazali Alja Arko in jaz. Dosegla sem zelo lepo število točk, ki mi 

bodo prinesla možnost uvrstitve na regijsko tekmovanje.  

 Maša Pohar, 9. c 

Mentorica: Jasna Rosi 
 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki) 

V torek,10. 12. 2018, je v Draš centru potekalo občinsko nogometno tekmovanje. Naši starejši dečki 

so se prebili iz skupine in si tako priigrali mesto v četrtfinalu, kjer so na žalost klonili proti OŠ Kamnica. 

Ekipo so sestavljali: Luka Motaln, Luka Poredoš, Maj Lorbek, Jaka Velički Krajnc, Marin Galič, Gal 

Mikluž, Val Bračko in Anej Cvikl. 

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Milan Soršak 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

VOŠČILNICE Z LUDVIKA TER SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

V četrtek, 6. 12. 2018, je na naši šoli potekal Sejem znanja in ustvarjalnosti ter prodaja božično-

novoletnih voščilnic z Ludvika. 

Vtisi ob tako velikem projektu naše šole so lepi. Dosegli smo cilj: učenci in učitelji so bili ustvarjalni, 

starši pa veseli in polni prijetnih občutkov.  

Stojnice v veliki telovadnici so privabile številne starše in goste, ki so ob vhodu na novoletno jelko 

obesili doma narejen obesek iz papirja z lepo mislijo. 

Na stojnicah so starši in gostje kupovali lepe izdelke, ki so jih učenci naredili v okviru dnevov 

dejavnosti ali pri likovni umetnosti. V razstavišču Ludvik so vabile številne slikovite voščilnice, ki so 

jih starši lahko kupili prav tako s prostovoljnim prispevkom. In seveda naša čajnica: dobrote, ki so  

 

bile pripravljene v šolski kuhinji so  privabljale na 

topel čaj ter na slastne mlečne sladke jedi.  Hvala 

vsem, ki ste kupili otroške izdelke in tako 

prispevali v šolski sklad, saj bomo z izkupičkom 

denarja kupili in postavili šolska igrala in fitnes na 

prostem. Seveda pa je dogodek uspel zato, ker smo 

čisto vsi delavci šole opravili svoje naloge 

brezhibno in z dobro voljo. Hvala. 

Hvala, da ste prišli in nasvidenje prihodnje leto, ko 

bomo spet ustvarjalni in polni znanja polnili 

stojnice. 

  Eva Bezlaj, 9. b  

 mentorica razstavišča Ludvik: Metka Lakota 
 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

LIKOVNA UMETNOST: POPOLDANSKA DELAVNICA IZDELOVANJA NAKITA IZ 

GLINE ZA NADARJENE, USPEŠNE IN MOTIVIRANE UČENCE (od 4. do 9. razreda) 

 

V torek, 27. 11. 2018, smo od 13.30 do 16.30 izdelovali nakit iz 

gline. 

4. 12. 2018, od 14.00 do 16.15, smo pripravljali izdelke za 

sejem. Lotili smo se unikatnega nakita iz bele gline. Nanj smo 

tudi risali z barvnimi engobami. Pri delo smo morali biti zelo 

natančni in kreativni. Naše izdelke ste lahko v živo občudovali 

in kupili na naši stojnici Sejma znanja in ustvarjalnosti, kjer 

smo pokazali kaj vse lahko sami izdelamo.  

Vljudno vabljeni na našo naslednjo delavnico. 

 in    Violeta Škrabl     
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DAN DEJAVNOSTI: OBISK SERŠ MARIBOR (9. razred) 

V sredo, 28. 11. 2018, smo učenci 9. razredov imeli tehniški dan. Obiskali smo SERŠ Maribor (Srednja 

elektro računalniška šola Maribor). Srednja elektro računalniška šola Maribor je z 900 dijaki ena 

največjih poklicnih in strokovnih šol v Podravju.  

Dijaki se izobražujejo v različnih programih: elektrikar in računalnikar, tehnik računalništva in 

elektrotehnik, tehniška gimnazija in tehnik računalništva. Vse te programe so nam skrbno in natančno 

razložili.  

Popeljali so nas po nekaj učilnicah, kjer so nam dijaki prikazali potek pouka in napravili smo tudi razne 

poskuse ter si ogledali nekaj strojev, ki jih uporabljajo pri pouku. Pogostili so nas s slastno malico, ob 

kateri smo si ogledali kratke filmčke, ki so jih poseli dijaki. Za konec pa smo sodelovali še pri 

delavnicah, kjer je vsak izdelal svojo spletno stran in jo opremil po želji. 

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, 9. c 

 

V sredo, 28. 11. 2018, smo se učenci devetih razredov 

odpravili na SERŠ. Dobili smo se na trgu Leona 

Štuklja in se tja odpravili peš. Ko smo prišli na SERŠ, 

smo se razdelili v dve skupini. Dijak četrtega letnika 

nam je pokazal njihovo kolo na električni pogon, ki ga 

uporabljajo na raznih tekmovanjih. Nekaj naših 

učencev se je opogumilo in kolo tudi preizkusilo. 

Kasneje smo se zbrali v učilnici, kjer so nas lepo 

sprejeli profesorji in ravnateljica. Predstavili so nam 

šolo ter njihove programe. Po predstavitvi smo imeli 

pripravljene delavnice, kjer smo se razdelili po   
skupinah. Ene izmed teh delavnic so bile pripravljene  Eva Bezlaj, 9. b 

kot praktično delo, druge pa samo kot krajše predstavitve naprav. Naša skupina je najprej šla v kletne 

prostore, kjer ima SERŠ glasbena studia. Tam smo se menjali po desetih minutah, druge delavnice pa 

so bile razdeljene vsaka na eno šolsko uro. Pripravljeno smo imeli tudi malico, ob kateri smo gledali 

kratke filme, ki so jih naredili učenci. Po malici smo imeli še nekaj delavnic, zadnjo delavnico, ki smo 

jo imeli, pa je bila izdelava spletne strani. Verjamem, da smo ob tem uživali vsi. Po končanem dnevu 

smo odšli na trg Leona Štuklja, kjer smo se tudi razšli. 

  Živa Čančer, 9. c 

Organizator: Saša Silič 

TEHNIŠKI DAN V 2. A 

V SREDO SMO IMELI UČENCI 2. A TEHNIŠKI DAN. 

NANJ SMO SE ZELO PRIPRAVILI. DELALI SMO V 

SKUPINAH. USTVARJALI SMO IZDELKE ZA BOŽIČNI 

BAZAR. IZDELALI SMO VELIKO VOŠČILNIC, 

JELENČKE, ČUDEŽNE  LONČKE IN ČAROBNE 

KUHALNICE. UČITELJICA NAS JE POHVALILA. 

ZRAVEN SMO POSLUŠALI BOŽIČNO GLASBO. ZELO 

SMO SE ZABAVALI.  

 IDA FINŠGAR, 2. A 

RAZREDNIČARKA: JANJA KARANOVIČ 
 

   JANJA KARANOVIČ 
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1. B IN BOŽIČNI BAZAR 
NA BAZARJU JE BILO LEPO. ZA BAZAR SMO IZDELALI BOŽIČKE, JELENČKE IN SMREKICE IZ 

STORŽEV. BOŽIČKE SMO NAREDILI TAKO, DA SMO ZAŠILI BLAGO V MOŠNJIČEK IN VANJ 

DALI SIVKO. NAŠI IZDELKI SO DIŠALI. NA BAZARJU SVA PRODAJALI IN BILO JE ZELO 

ZABAVNO. VESELILO NAJU JE, DA SO LJUDJE KUPILI VSE NAŠE IZDELKE.  

 ASTRID KRANJC IN ANA FLEISINGER, 1. B                     RAZREDNIČARKA: JASMINA PIŽETA 

 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

NA SEJMU JE BILO VELIKO LJUDI. PRODALI 

SMO SKORAJ VSE IZDELKE. IMELI SMO SE 

LEPO. SE ŽE VESELIM NASLEDNJEGA 

BAZARJA. 

 ŽAN MIKLOŽIČ, 2. A 

NA SEJMU JE BILO LEPO. VELIKO SMO 

PRODALI. BILI SMO DOBRO ORGANIZIRANI. 

JEDLI SMO LUDVIČINKE, DOBER ŠMOREN IN 

PILI DOBER ČAJ. 

 UMA VREŽE, 2. A 

V ČETRTEK SMO IMELI SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI. MI SMO IZDELALI JELENČKA, 

ČAROBNO KUHALNICO IN ČUDEŽNI LONČEK. UČITELJICA NAS JE POHVALILA. JEDLI SMO 

LUDVIČINKE. 

 HANA ŽIGON, 2. A 

RAZREDNIČARKA: JANJA KARANOVIČ 

 

DECEMBER IN ADVENTNI KOLEDAR ZOBNA PREVENTIVA 

ADVENTNI KOLEDAR NAM V BISTVU POVE, 

KDAJ BO BOŽIČ IN NAM VSAK DAN IZ 

SVOJEGA OKENCA, KI GA ODPREŠ, DA ENO 

ČOKOLADO ALI IGRAČKO. V 1. B JE NAŠ 

ADVENTNI KOLEDAR DRUGAČEN. V NAŠIH 

VREČKAH IMAMO LISTKE, NA KATERIH PIŠE, 

KAKŠNO JE PRESENEČENJE DNEVA. VČASIH 

JE PRAVLJICA, VČASIH BONBONI, VČASIH PA 

IGRE. NAM JE ZELO ZABAVNO, KER NIKOLI 

NE VEMO, KAJ BO V VREČKI.  

 

 

OBISKALA NAS JE NAŠA PRIJAZNA GOSPA 

SESTRA ROSITA, KI SE ZELO TRUDI ZA NAŠE 

ZDRAVE ZOBE. 

 ALINA SRNEC, 2. A 

Razredničarka: Janja Karanovič 
 

  SARA JANE PETRIČ   ISA VREŽE, 2. A 

 URBAN TESTEN IN KAI OSVALD, 1. B 
 

DAN DEJAVNOSTI: PRIPRAVA NA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI (od 6. do 9. 

razreda) 

  
  Eva Bezlaj, 9. b      Eva Bezlaj, 9. b   

V petek, 30. 11. 2018, je na šoli potekal dan dejavnosti za Sejem znanja in ustvarjalnosti. Učenci so se 

zbrali v matičnih učilnicah ob 8.20. Učenci od šestega do devetega razreda so imeli na voljo tudi 
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različne delavnice, ki so jih pripravili učitelji, kot na primer delavnica za izdelovanje božičnih venčkov, 

peka piškotov, izdelovanje tablic za pisanje ... Nekateri pa so delali tudi po razredih in okraševali šolo 

ter razrede. Na koncu dneva so bili končani vsi izdelki za sejem in šola je bila okrašena v prazničnem 

vzdušju. Dan dejavnosti se je končal ob 12.40.  

 Gaja Tisaj, 9. b 

Organizatorka dneva dejavnosti: Violeta Škrabl 

 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

V četrtek, 6. decembra 2018, je v šolski telovadnici potekal Sejem znanja in ustvarjalnosti. Vsi oddelki 

od prvega do devetega razreda so prodajali svoje voščilnice in številne druge izdelke. Prispevki, ki smo 

jih zbrali, pa so namenjeni v šolski sklad. S tem denarjem bomo šolsko igrišče opremili z igrali. Ob 

prihodu na sejem smo prinesli vstopnico – poljuben 3D obesek iz papirja z lepo mislijo, ki smo ga 

lahko obesili na smrečico v razstavišču Ludvik. Naše kuharice pa so postregle tudi s toplim čajem in 

pripravile so domače piškote, s katerimi smo se lahko posladkali. 

   
 Eva Bezlaj, 9. b  Eva Bezlaj, 9. b  Mateja Arko 

Zapisala: Lana Beranič, 9. c 
 

PRAZNIČNO USTVARJANJE V 4. B 

Bil je četrtek in na urniku likovna umetnost. Posedli smo se v polkrog in učiteljica nam je povedala, 

da bomo tokrat izdelovali cofe iz volne. Pokazala nam je, kako jih naredimo. Stvar je bila preprosta, 

ampak tudi malo zahtevna. 

Dobili smo volno in urno smo začeli delati 

cofe. Volno smo navijali okrog dveh 

kartonov ter na koncu med njima prerezali. 

Malo smo še obrezali in dobili cof. Za 

glavico smo uporabili beli trši papir, iz 

katerega smo izrezali polkrog, dodali nos, 

očke, brke in učiteljica ga je upognjenega 

zalepila na cof. Dodali smo noge iz vate in 

pentljico na glavo. Tako so nastali luškani 

ježki, ki smo jih na bazarju najhitreje 

prodali in so zmanjkali. 

 
 Izdelali smo božičke iz glinenih lončkov in ježke iz 

volnenih cofkov za bazar.  

 Eva Bezlaj, 9. b 
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Na tehniškem dnevu smo izdelali avto s 

pogonom na balon. 

 

 Jaša Sabolek Miloševič, 4. b 

 

 in razredničarka Viktorija Kodrič 
 

 

SODELOVANJE NA LIKOVNEM NATEČAJU EKO SMREKA 

 

Učenci 2. c pod mentorstvom učiteljice Milanke Munda in 

likovni krožek (3. razred) pod mentorstvom Violete Škrabl, 

smo sodelovali na likovnem natečaju Eko smreka. 

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate naši Eko smreki: 

https://www.eko-smreka.si/prijave/os-ludvika-pliberska-

maribor-2/ 

https://www.eko-smreka.si/prijave/os-ludvika-pliberska-

maribor/  

 

 Violeta Škrabl 

Mentorici: Milanka Munda, Violeta Škrabl 

  Milanka Munda  

 

ŠPORTNI DAN: DRSANJE, FITNES, PLAVANJE (od 6. do 9. razreda)     

  
 Mateja Arko    Sonja Antolič 

V petek, 7. 12. 2018, smo imeli športni dan.  

Imeli smo priložnosti izbirati med različnimi športnimi aktivnostmi: plavanje v kopališču Pristan, fitnes 

in aerobika v fitnes centru Betnava ter drsanje v Ledni dvorani.  

Tisti, ki smo se odločili, da gremo drsat, smo zjutraj v šolski jedilnici pojedli malico, nato pa smo se 

peš in v spremstvu učiteljev odpravili proti Ledni dvorani. Ko smo prišli, smo takoj začeli drsat. Imeli 

smo se zelo lepo. Še posebej nam je bil všeč zadnji del, ko smo lahko drsali ob glasbi in lučkah. Po 

nekaj urah zabave smo se peš odpravili nazaj v šolo, kjer nas je pričakalo kosilo. Športni dan mi je bil 

zelo všeč. 

 Stella Arko, 8. b 

Organizator: Milan Soršak  

 

https://www.eko-smreka.si/prijave/os-ludvika-pliberska-maribor-2/
https://www.eko-smreka.si/prijave/os-ludvika-pliberska-maribor-2/
https://www.eko-smreka.si/prijave/os-ludvika-pliberska-maribor/
https://www.eko-smreka.si/prijave/os-ludvika-pliberska-maribor/
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DAN DEJAVNOSTI: DROGE, TO SEM JAZ … (8. razred)    

V sredo, 12. 12. 2019, smo učenci 8. razreda naše šole imeli naravoslovni dan na temo Aids in druge 

spolno prenosljive bolezni, delavnice na temo To sem jaz in predavanje zunanjega izvajalca na temo 

Kajenje. 

Učenci 8. b razreda smo prvi dve uri imeli delavnice na temo To sem jaz z gospo Majo Mernik. 

Pogovarjali smo se o samozavesti, samopodobi ter tudi malo o drogah in zasvojenosti. 

Po malici smo nadaljevali z predavanjem zunanje izvajalke Maje Lovše iz Slovenske zveze za javno 

zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Pogovarjali smo se o kajenju, o različnih vrstah cigaret ter o 

sestavinah, ki so v njih. Predstavila nam je tudi škodljivost kajenja in, da kadilci dokazano umrejo deset 

do petnajst let hitreje. Gospa Brigita Godec Kopčič nam je povedala več o aidsu in o drugih spolno 

prenosljivih boleznih. Pogovor smo nadaljevali tudi o drogah. 

Čez ves dan sem se naučila veliko uporabnih stvari, ki jih bom lahko uporabila tudi izven šole, v 

»resničnem« življenju. 

 Pia Rumpf, 8. b 

Organizatorki: Brigita Godec Kopčič, Maja Mernik 

 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V GRADEC     

V soboto, 15. decembra 2018, smo se Ludviki, učenci od 

sedmega do devetega razreda, ki obiskujemo izbirne 

predmete turistična vzgoja, sodobna priprava hrane ali 

nemščina, odpravili na interdisciplinarno ekskurzijo v 

Gradec. Izpred šole smo se odpeljali s turističnim avtobusom, 

okoli enajste ure. Spremljale so nas štiri učiteljice.  

V Gradec smo prispeli malo čez prvo  uro. S tramvajem smo 

se odpeljali do Glavnega trga. Najprej smo si na dvorišču 

deželne hiše ogledali ledene jasli, kjer smo naredili tudi 

skupinsko sliko. Nato smo se odpravili na Schlossberg. 

Navzgor smo se odpravili po stopnicah, navzdol pa z gorsko 

železnico. Ogledali smo si stojnice in imeli smo čudovit 

razgled na mesto. 

Pot smo nadaljevali ob reki Muri, ter si ogledali tudi otok na 

Muri. Popeljali smo se tudi z vrtiljakom. Nato pa smo se 

odpravili nazaj na Glavni trg, po poti smo si ogledali   
lepo okrašeno mesto. Na trgu smo si ogledali stojnice in    Brigita Godec Kopčič 

degustirali lokalne jedi. Ob peti uri pa smo se s tramvajem odpeljali nazaj na železniško postajo, kjer 

smo pojedli McDonald`s. 

Z avtobusom smo se opravili nazaj v Maribor, kamor smo prispeli okoli sedme ure. Vreme je bilo lepo, 

ampak hladno, zato smo bili toplo oblečeni. 

 Viva Kokalj, 9. c 

Organizatorka: Vikica Korošec 

 

KONCERT PEVSKIH ZBOROV V CERKVI RADVANJE     

V torek, 18. 12. 2018, ob 17.  uri smo imeli pevci pevskih zborov naše šole božično-novoletni koncert. 

Predstavili smo se OOPZ 1. in 2. razredov, pevski zbor 3., 4., 5. razredov ter MPZ, v katerem smo pele 

pevke 6., 7., 8. in 9. razredov. Predstavila se je tudi naša vokalna skupina, ki je s prihodom iz ozadja 

cerkve prijetno presenetila občinstvo. Spremljala nas je zborovodkinja gospa Metka Vrbančič Osterc, 

ki nas je spremljala tudi na klavirju. S svojim programom, ki nosi globoko sporočilo prihajajočih dni 

smo povedale, zapele in s pesmijo izrazile, kaj si želimo, kaj čutimo in kaj bi rade delile z vami. 
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 Brigita Godec Kopčič 

 

  
 Brigita Godec Kopčič  

 Nika Novak, 9. c 

Organizatorka, mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

 

 POZOR, POZOR 
 

LUDVIK SPRAŠUJE VESELA ŠOLA 

 

Nekaj zanimivosti iz Vesele šole  

Kaj je javanka?  Kaj marioneta? Obstaja svetlobno ali 

senčno gledališče? Ali pa je sončno? Hja, vse to izveš, če 

pokukaš na internetno stran Vesele šole 

http://ucnepoti.veselasola.net/razred46/lutkovno-

gledalisce-od-zacetkov-do-danes. In, če boš še malo 

vztrajen, boš izvedel, kje je Evropska centralna banka ali 

kdo je prvi začel uporabljati vžigalice. Tudi kakšno 

zanimivost o prvem telefonu in Nikoli Tesli. 

Dragi veselošolci, še samo tri slabe mesece je do šolskega 

tekmovanje. Do sedaj so izšle 4 veselošolske teme: 

Lutkovno gledališče od začetkov do danes, Pot, ki jo ubira 

denar, Nikola Tesla ter Slikarstvo na Slovenskem. Teme 

izhajajo v reviji Pil, lahko pa prebirate veselošolske teme 

tudi v knjižnici (fotokopije) in na spletni strani Vesele šole. 

Spremljajte tudi obvestila na oglasni deski v pritličju ob 

stopnišču.  

Ponovno pa vas vse vabim, da se nam pridružite na skupnih 

pripravah na tekmovanje vsak ponedeljek, 8. ali 9. uro, v 

učilnici 5. b razreda.                                                  

 mentorica Vesele šole Blanka Slapnik 

Izšla je izredna številka Ledine 

LUDVIK SPRAŠUJE. V njej so zbrani 

zelo zanimivi intervjuji. Zagotovite si 

svoj izvod. 

Želimo vam lepe praznike in prijetno 

branje. 

 

Uredništvo Ledine z mentorico Natašo 

Colja 

http://ucnepoti.veselasola.net/razred46/lutkovno-gledalisce-od-zacetkov-do-danes
http://ucnepoti.veselasola.net/razred46/lutkovno-gledalisce-od-zacetkov-do-danes
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 KNJIGA MESECA (december) 
  

 

Mladi bralci, učenci od prvega do petega razreda, so v mescu 

decembru največkrat glasovali za knjigo Vida Pečjaka, Drejček in 

trije Marsovčki. 

Starejši bralci, učenci od šestega do devetega razreda, pa so v tem 

mesecu pozabili glasovati. Ali so tudi kaj brali? Gotovo. Njih še 

posebej vabimo h glasovanju v naslednjem mesecu. 

Izžrebali smo bralca iz 2. b, Urbana Guliča, ki  se naj oglasi v 

knjižnici, da prejme nagrado. 

Berimo in glasujmo tudi v prihodnje. 

Pripravila in  Maj Tomašič, 9. b, in Živa Čančer, 9. c 

Mentorica: Sonja Antolič 

 Sonja Antolič 

 

 

 

 

 DELO V DECEMBRU IN JANUARJU 
 

D E C E M B E R  J A N U A R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 3. T-š: zgodovina. 2. 1. Novo leto. 

4. Za muco časa 1700. 2.  Novo leto. 

6. : Sejem znanja in ustvarjalnosti ter voščilnice z 
Ludvika. Pogovor s starši in učenci: 1630. T-š: astronomija.  

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

7. D-š drsanje: 6. do 9. razred.  7. Skupnost učencev. 

10. PK: 700. 8. Za muco časa 1700. 

11. T-š: slovenščina: 4. do 9. razred. 10. Svet staršev 1800. 

14. Božičkovanje. 11. Zaključek natečaja za Prešernovo nagrado šole. 

15. Interdisciplinarna ekskurzija. 12. T-d: astronomija. 

17. Skupnost učencev.   17. : Tihana Šimič: fotografije. T-r: angleščina 9. razred. 

18. Božično-novoletni koncert  PZ. 21. T-š: kemija. 

20. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 1.–9. 22. 3. RS:  9. r. 

21. D-k:  Božično-novoletno praznovanje 1. do 9. r. 23. T-o: slovenščina. 

24. Novoletne počitnice2. 1.   25. D-š: drsanje  2. in 3. razred.   

25. Božič. 28. 1. srečanje s šolskimi novinci. 

26. Dan samostojnosti in enotnosti. 29. Ocenjevalna konferenca: 1700  (1.– 9.).   

  31. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. Oddaja zloženk za Ludvikovo 

bralno značko. D-n: 9. r. 3.  RS 1. razred:  Predstavitev opisne 
ocene.  

   Raziskovalne naloge: oddaja raziskovalnih nalog. Raziskovalne: 

interna predstavitev nalog. 

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

 

 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

Urednica: Alja Arko, 9. a 

Uredniški odbor: 

Anej  Ibrahimović (7. a); Tijana Porenta, Evelina Novak (obe 7. b); Meta Pohar, Aleksej Matevž 

Fišer, Tjaša Mlaker, Neli Pulko (vsi 8. a); Stella Arko,  Pia Rumpf, Gal Mikluš Senekovič (8. b); Alja 

Arko (9. a); Eva Bezlaj, Alja Sedonja, Gaja Tisaj, Maj Tomašič (vsi 9. b); Lana Beranič, Živa 

Čančer, Aiša Naja Gerlušnik, Jakob Kompan, Viva Kokalj, Nika Novak, Maša Pohar, Sara Špolar 

(vsi 9. c) 
 


