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Številka 7, leto XX, marec 2019    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

ODLIČNI REZULTATI NA TEKMOVANJIH 

OB SVETOVNEM DNEVU KNJIG: APRILA BRALNI VEČER NA LUDVIKU  

  
 Žan Hedžet, 1. b  Hana Rebernak, 1. b 

 

  
 Mai Urankar, 1. b  Mark Palacios Martinčevič, 1. b 

 

     Dragi Ludviki! 

 

Po februarskih počitnicah, ki smo se jih zelo veselili, 

smo imeli zelo poln urnik, saj smo pridobili veliko ocen 

pri različnih predmetih.                                                                                   

V mesecu marcu pa so učenci sodelovali v športnih in 

drugih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih.                                                                                     

Potekali so tudi zagovori raziskovalnih nalog, kjer smo 

bili Ludviki, tako kot vsako leto, zelo uspešni in smo v 

velikem številu sodelovali.  

Potem ko se je v Planici odvilo še zadnje veliko dejanje 

letošnje zime (navijali smo tudi Ludviki), se je že pred 

tem pričela pomlad.  

Nas pa učence, kljub lepemu vremenu, ki nas vabi v 

naravo, čaka še veliko dela v zadnjih mesecih tega 

šolskega leta. Želim vam veliko uspeha ob doseganju 

vaših ciljev, vendar ne pozabite, da si je lepo kljub  

 Mateja Arko vsemu delu vzeti čas tudi zase in za svoje najbližje.                                                                                                                           

Lepo se imejte in uživajte ob branju Ludvik poroča! 

 Živa Čančer, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Pust na Ludviku                      Nataša Luković  Pust na Ludviku                       Nataša Luković 

 

 

 

  

 

Šolski mediatorji na usposabljanju  

 Vera Kožuh 

Pust na Ludviku                                             Anita Babič 

 

 

  
Turizmu pomaga lastna glava: Gremo na 

Lisičko!                                  Tadeja Krajnc 

Folklorniki na festivalu 

                                      Milanka Munda 
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Na zagovorih raziskovalnih nalog (angleščina)   

 Polona Vehovar 

Na zagovorih raziskovalnih nalog (veterinarstvo)   

 Nataša Colja 
 

  

V šolskem razstavišču: nastop folklornikov 

                                                   Katja Stajnko 

V šolskem razstavišču:: nastop PZ učiteljic 

                                                   Katja Stajnko 
 

  
Šola v naravi (7. razred)           Nejc Barović Tretješolci na plavalnem tečaju   Mira Kopše 

 

 
 Nika Gliebe, 7. b 
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 MISEL MESECA  
 

  
 Taja Hercog, 5. a  Teja Preradovič, 5. a 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

TAEKWONDO: LUKA RAŠKOVIČ, 8. a,  NA TURNIRJU SLOVENIJA OPEN G1 OSVOJIL 

ZLATO 

 

Luka Raškovič je nastopil kot član slovenske reprezentance, kjer 

je z osvojitvijo zlate medalje v borbah med kadeti dosegel res 

izjemen uspeh. Zlata medalja na Slovenia Open je tako 

Lukova letošnja druga medalja na turnirjih za svetovni 

pokal; na odprtem prvenstvu Cipra je konec januarja osvojil 

bron! 

Napisala: Simona Rašković 

http://taekwondowtf.si/petim-so-dodali-se-stiri-medalje/ 

Pripis uredništva:  

Iskrene čestitke, Luka, želimo ti veliko športnih uspehov še 

naprej! 

 

 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (OBMOČNO IN 

DRŽAVNO TEKMOVANJE) 

Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje je potekalo v sredo, 23. januarja 2019, 

na Škofijski gimnaziji Maribor. Na območno tekmovanje se je uvrstilo kar 10 učencev naše šole, pet 

učenk 9. razreda: Lana Beranič, Viva Kokalj, Nika Novak, Maša Pohar (vse 9. c) in Alja Arko (9. a) 

ter pet učencev iz 8. razreda: Tjaša Mlaker, Meta Pohar (obe 8. a), Pia Rumpf, Neja Zupan in Tin Štros 

(vsi 8. b). Spremljala  nas je naša mentorica, ga. Nataša Colja. Kmalu po uradnem delu smo se odpravili 

v učilnice, kjer so nas že čakala pripravljena navodila za pisanje. 

http://taekwondowtf.si/petim-so-dodali-se-stiri-medalje/
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Bili smo zelo vznemirjeni in komaj smo že čakali, 

da svoje znanje in misli prelijemo na papir. Prav to 

nam je uspelo in dosegli smo  zelo dobre rezultate. 

Kar 8 učenk in en učenec 8. in 9. razreda je prejelo 

srebrno Cankarjevo priznanje. To smo: Nika 

Novak, Viva Kokalj, Lana Beranič (vse 9. c), Alja 

Arko (9. a), Pia Rumpf, Tin Štros in Neja Zupan 

(8. b) ter Meta Pohar in Tjaša Mlaker  (8. a).  

Na državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

smo se uvrstile: Viva Kokalj, Nika Novak (obe 9. 

c) ter Pia Rumpf (8. b). 
 

  Mateja Arko 

To je potekalo v soboto,  9. marca 2019, na Osnovni šoli Ljudski vrt na Ptuju. Viva Kokalj je na 

državnem tekmovanju osvojila ZLATO CANKARJEVO PRIZNANJE! Dosegla je četrti 

najboljši rezultat! Bravo, Viva! 

Vsem učencem, ki so sodelovali na Cankarjevem tekmovanju in dosegli odlične rezultate, iskreno 

čestitamo! 

 Viva Kokalj in Nika Novak, 9. c 

Mentorica: Nataša Colja 

 

KOŠARKA: OBČINSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE (mlajše deklice)  

 

V četrtek, 28. 2. 2019, je na Osnovni šoli Tabor 

1 potekal finalni turnir občinskega turnirja v 

Mariboru za mlajše deklice. Našo šolo so 

zastopale: Zala Žižek (6. b), Nina Novak, Lana 

Jaunik (obe 6. a), Tjaša Levstik (5. b), Lana 

Miuc Zelko, Lina Štrman, Ana Kovač (7. a), 

Tjaša Smonkar, Lana Zupan Žitnik, Larisa 

Zadravec, Melani Pušnik (7. b).  Pomerile so 

se z Osnovno šolo Leona Štuklja in si pridobile 

zmago. To jih je pripeljalo  na področno 

prvenstvo, ki je potekalo na OŠ Leona Štuklja  

Občinske prvakinje!                Herman Novak           v Mariboru. Tam so prav tako bile zelo  

uspešne. Premagale so Osnovno šolo Miklavž, izgubile pa so proti Osnovni šoli Slivnica. Na koncu so 

osvojile odlično 2. mesto. Čestitamo! 

 Alja Sedonja in Eva Bezlaj, 9. b  

Mentor: Vlado Bambič 

Trener: Rajko Kršić 

 

DESKANJE NA SNEGU: DRŽAVNO PRVENSTVO  

V sredo, 6. 3. 2019, je na Krvavcu potekalo državno prvenstvo v deskanju na snegu. V kategoriji 

dečkov sta našo šolo zastopala Jan Motaln, 9. b, ki je dosegel 15. mesto, in  Mai Pinter, 9. c, ki je 

dosegel 20. mesto. V kategoriji deklic nas je zastopala Zala Zupan Žitnik iz 9. b. 

Napisal: Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Vlado Bambič  

 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA: GREMO NA LISIČKO 

V četrtek, 7. 3. 2019, smo učenke naše šole postavile stojnico v Mercator Centru in predstavljale našo 

šolo. Letošnja tema naloge je bila turistični izdelek našega kraja. Naš izdelek je bila slikanica Gremo  
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na  Lisičko, ki jo je napisala Maša Pohar, 

9. c, ilustrirali pa jaz, Neli Pulko, in 

Vesna Trstenjak, obe 8. a. Zbrale smo se 

ob 13.00 in začele pripravljati stojnico. 

Ocenjevanje se je začelo ob 14.00 in 

končalo ob 16.00. Zasedle smo 3. mesto 

in si prislužile srebrno priznanje.  

 Neli Pulko, 8. a 

Mentorici: Tadeja Krajnc, Violeta 

Škrabl   

  Violeta Škrabl     
 

LIKOVNA DEJAVNOST: SODELOVANJE NA NATEČAJU S TEMO "VELIKONOČNI 

ZAJEC" 

 

Že sedmo leto zapored smo sodelovali na likovnem natečaj, ki je 

potekal v okviru Europarkovega kreativnega tedna z ARTom. 

Kriteriji za izbiro nagrajenega izdelka so bili: izvirnost, komični 

vložek, kreativni izbor materialov in velikost (višina minimalno 100 

cm). Letos nam je uspelo sodelovati in ne zmagati. Konkurenca je 

bila velika. Naš zajec je imel naslednjo zgodbo: 

Velikonočni zajec Ludvik sprašuje svojega sina: “KAJ SE BO 

IZVALILO IZ VELIKONOČNEGA JAJCA, PIŠČANČEK ALI 

ZAJEC?"   

Mali zajček odgovori:  

“IZ VELIKONOČNEGA JAJCA – NIKOLI NE VEŠ.” 

“Ali veste vi?”  

Velikonočnega zajca LUDVIKA so izdelali učenci OŠ Ludvika 

Pliberška Maribor: 

 Violeta Škrabl Lana Ostrš, Naja Rotman, Tia Turk, vse 4. a; Mia Čerič, 5. c; Tina  

Furman, 6. c; Nika Fajfar, Klea Golob Nemeš, Pika Majcen, Maruša Novak, Anja Polanič (vse 9. a); 

Anej Karanovič, Ajda Kopčič, Žiga Aleksander Virant (vsi 9. b). 

 Violeta Škrabl 
 

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

Znani so uradni rezultati šolskega tekmovanja v znanju iz Vesele šole, ki je bilo  13. 3. 2019, ob 13. 

uri. Bronasto priznanje prejmejo: Jakob Novak iz 4. a, Nace Preglau iz 5. a., Gal Boltauzer iz 6. b., Tija 

Rutar iz 7. a in Zoja Filipič iz 7. b,  Meta Pohar iz 8. a in Maruša Novak iz 9. a. 

Na DRŽAVNO tekmovanje, ki bo 10. 4. 2019, sta se uvrstila Jakob Novak iz 4. a, Tija Rutar iz 7. a, 

Zoja Filipič iz 7. b, Meta Pohar iz 8. a in Maruša Novak iz 9. a. 

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

čestitamo! 

 mentorica Vesele šole Blanka Slapnik 

 

 

ŠPORTNI USPEHI V 2. A 
 

Naši mladi športni upi. Isa, Uma Vreže in Nino Perkovič. Iskrene čestitke 

v uspešnem smučanju in nogometu. 

Razredničarka: Janja Karanovič  
 

 

 Janja Karanovič 

http://www.publishwall.si/abram1b2/post/206448/kaj-je-bilo-prej-kokos-ali-jajce-odgovor
http://www.publishwall.si/abram1b2/post/206448/kaj-je-bilo-prej-kokos-ali-jajce-odgovor
http://www.publishwall.si/abram1b2/post/206448/kaj-je-bilo-prej-kokos-ali-jajce-odgovor
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MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA: ZAGOVORI RAZISKOVALNIH NALOG 

 

Od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019 so na Srednji lesarski šoli 

Maribor potekali zagovori raziskovalnih nalog. Zagovor 

sva imeli tudi midve (Meta Pohar in Tjaša Mlaker, obe 

8. a) na področjih zgodovine in veterinarstva. Tjašina 

raziskovalna naloga na področju zgodovine je imela 

naslov Oranžna jubileja v Mariboru, Metina naloga na 

področju veterinarstva pa Hišni ljubljenčki, puhasti 

odganjalci stresa. Zagovori so potekali pred tričlansko 

strokovno komisijo, ki je ocenjevala naše raziskovalne 

naloge in zagovor. Na zagovor sva odšli skupaj s svojo 

mentorico. Zagovor sva uspešno opravili, rezultati pa 

bodo znani 3. 4. 2019.  

 Meta Pohar  

 Meta Pohar in Tjaša Mlaker, obe 8. a 

Mentorica: Nataša Colja 

 

ODBOJKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajše deklice) 

V ponedeljek, 18. 3. 2019, smo s šolsko ekipo imeli odbojkarsko tekmo v Kamnici. V ekipi smo bile: 

Lina Štrman, Lanatija Ledinek in Lina Lužnic (vse 7. A); Zala Žižek, Kaja Gajšek, Nuša Petek, Ana 

Tašner (vse 6. b); Lana Javnik (6. a) in Amila Mehuljić (6. c). Proti OŠ Kamnica smo izgubile in se 

uvrstile na 2. mesto. 

Napisala: Lina Lužnic, 7. a 

Mentor: Vlado Bambič  

 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

PREŠERNOVI NAGRAJENCI V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

V četrtek, 14. 2. 2019, je bila v Razstavišču Ludvik svečana podelitev Prešernovih nagrad. 

Letos so učenci ustvarjali pod naslovom Ko spomini oživijo. Kulturni program je popestrila skupina 

mladih Ludvikovih igralcev, ki so pod mentorstvom gospe učiteljice Nataše Colja odigrali igrico o 

pravljičnih junakih, preslikano v sedanjost.  

 

Iza Juvan, učenka 5. a razreda, je prebrala svoj 

nagrajeni spis in se dotaknila spominov, ki so jo 

vezali na izlet v Postojnsko jamo. Na podelitvi 

so zapeli tudi učenci, ki obiskujejo pevski zbor, 

ki deluje po mentorstvom gospe učiteljice Metke 

Vrbančič Osterc. 

Knjižne nagrade sta podelili gospa Vera Kožuh 

in gospa Sonja Antolič, ki je tudi idejni vodja 

Prešernovega natečaja. V razstavišče se je 

zgrnilo veliko učencev, staršev, učiteljev in 

drugih gostov – ljubiteljev umetnosti, lepe 

slovenske besede, in zelo smo veseli, da je 

kultura na naši šoli še kako živa, kar dokazuje  

 Metka Lakota   tudi vsakoletni že tradicionalni Prešernov  

natečaj. Druženje se je nadaljevalo v šolski jedilnici ob kavici in piškotih ter ob obujanju  takšnih in 

drugačnih spominov. 

 Metka Lakota 
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KULTURNI VEČER 

V četrtek, 21. marca 2019, je bil v razstavišču Ludvik tradicionalni, že 9. kulturni večer, ki je 

združeval naslednje dogodke: zaključek Ludvikove bralne značke za odrasle, razstava grafik in 

fotoknjig učencev od 7. do 9. razreda in srečanje z upokojenimi delavci šole. 

  
 Nejc Barovič  Nejc Barovič 

Za uvod kulturnega večera se je s plesno točko, ki nas je poučila o ljudskih navadah Miklavža in izvoru 

tega praznika, predstavila »šolska folklorna skupina« pod mentorstvom Milanke Munda in Nataše 

Hutter. Kulturni program je z igranjem na kitaro popestril Nace Preglau, učenec 5. a.  

Za posebno presenečenje večera pa so poskrbele strokovne delavke, ki so se posebej za ta večer združile 

v pevski zborček in pod vodstvom  gospe Mete Vrbančič Osterc zapele Dan ljubezni.  Obljubljajo, da 

bodo s petjem nadaljevale tudi v prihodnosti.  

Razstavo likovnih grafik in fotoknjig  je odprla in predstavila gospa Violeta Škrabl. 

Letos je na šoli potekala že 8. bralna sezona Ludvikove bralne značke za odrasle. V ta namen je gospa 

ravnateljica Lidija Todorović, v imenu idejne vodje Ludvikove bralne značke, gospe knjižničarke 

Sonje Antolič, podelila priznanja vsem sodelujočim in povabila vse prisotne, da se bralnemu projektu 

pridružijo tudi drugo leto.  

Program je povezovala Tija Rutar, učenka 7. razreda. 

Vedno smo veseli obiska naših upokojenih delavcev, zato smo z njimi z veseljem pokramljali tudi po 

uradnem delu kulturnega večera, ko je iz kuhinje zadišala kavica in domače pecivo.  

 Katja Stajnko 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMET: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI 
V šolskem letu 2018/2019 smo pri otroškem parlamentu nadaljevali s temo: Šolstvo in šolski sistemi. 

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem 

parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o 

človekovih in državljanskih pravicah. 

 

Deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje 

vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v 

osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na 

šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo 

delegacijo za regijski otroški parlament, kjer 

predstavniki kasneje zastopajo interese vrstnikov 

na Nacionalnem otroškem parlamentu. Ta poteka v 

dvorani Državnega zbora Republike Slovenije. Na 

regijskem otroškem parlamentu smo letos našo 

šolo zastopale Viva Kokalj, Maša Pohar in Nika 

Novak (vse 9. c). Potekal je v četrtek, 14. 3. 2019. 

Oba plenarna dela zasedanja parlamenta sta  

 Nataša Luković      
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potekala v Veliki predavalnici Zavarovalnice Sava, kjer so nas nagovorili in nas lepo pozdravili. Nato 

so nas razdelili v skupine po 15 učencev. Vodji skupin sta bila tudi naša bivša učenca Nomi Hrast in 

Gašper Cvetič. 

Odpeljali so nas v prostore Doma ustvarjalnosti mladih Maribor. Tam smo razpravljali o temah Šolstvo 

in šolski sistemi ter napravili plakate z ugotovitvami. Po malici smo se po skupinah odpravili na 

plenarni del zasedanja nazaj v veliko predavalnico Zavarovalnice Sava. Tam smo posamezniki skupin 

predstavili zaključke in ugotovitve, o katerih smo razpravljali v skupinah. Predstavili smo tudi delegate 

za Nacionalni otroški parlament.  

 

Obisk občinskega otroškega parlamenta je bil zame nepozaben. 

Pridobila sem mnogo izkušenj, pomagala pri spremembah šolstva 

in šolskega sistema na bolje ter spoznala veliko novih, zanimivih 

ljudi. Pomembno je, da izrazimo svoje mnenje in povemo, kaj si 

mislimo, saj če ne spregovorimo, ne bomo spremenili ničesar.  

 

 

Pripis uredništva Ludvik poroča: 

Na zasedanju regijskega otroškega parlamenta se je kot 

dolgoletna mentorica poslovila tudi Maja Mernik, ki so ji člani 

Zveze prijateljev mladine in gospa Kornelija Kaurin pripravili 

lepo presenečenje. Gospa Mernik, iskrene čestitke za  
 Nataša Luković dolgoletno aktivno delo pri šolskem parlamentu. 

  Nika Novak, 9. c 

Mentorica: Nataša Luković 

 

SKUPNOST UČENCEV: SODELOVANJE IN PRIJATELJSTVO Z OŠ DUPLEK 

 

V letošnjem šolskem letu je naša šola pod vodstvom mentorice 

skupnosti učencev Nataše Luković, začela sodelovanje in 

prijateljstvo z Osnovno šolo Duplek. V začetku smo od njih 

prejeli pismo in predstavnici regijskega parlamenta sva nanj 

odpisali. Prejšnji teden pa smo iz Osnovne šole Duplek prejeli 

veliko pisem od posameznih učencev sedmih, osmih in devetih 

razredov. Nekateri smo pisma že prejeli, nekateri, ki pa prav tako 

želite sodelovati pri dopisovanju z enim izmed učencev z 

Osnovne šole Duplek, pa boste pismo še prejeli. Upamo, da bo 

dopisovanje uspešno in da bomo ustvarili prijateljske vezi, ki jih 

mogoče kdaj nadgradimo s kakšnimi skupnimi šolskimi 

aktivnostmi.  

 Nataša Luković   

 Viva Kokalj, 9. c 

Mentorica skupnosti učencev: Nataša Luković 

 

PLAKAT MIRU: RAZSTAVA V NARODNEM DOMU MARIBOR 

   

 Violeta Škrabl     
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V četrtek, 7. 3. 2019, je bila otvoritev razstave 

Plakat miru. Razstavljajo učenci naše šole, ki  so 

zadnjih pet let v sodelovanju z Lions klub Zarja 

in mentorice Violete Škrabl ustvarjali plakate na 

temo MIR. Še več fotografij ustvarjalcev si 

lahko ogledate na šolski spletni strani. 

Iskrene čestitke vsem sodelujočim. 

 

 in mentorica  Violeta Škrabl 

 

 Violeta Škrabl      

 

ŠOLA V NARAVI: DOM PLANINKA (7. razred)  

 

V ponedeljek, 11. marca 2019, smo se učenci 

sedmega razreda naše šole odpravili v petdnevno 

zimsko šolo v naravi. Bivali smo v domu Planinka 

Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Pohorju, 

v bližini smučišča Areh. 

 Vsak dan, vključno s prvim in zadnjim dnem, 

smo na tem smučišču tudi smučali. Vreme nam je 

bilo razmeroma naklonjeno, vendar je bilo malo 

pretoplo, zaradi česar se je sneg včasih močno 

ugrezal. Ker pa seveda nismo mogli celega dne 

preživeti na smučišču, so nas učitelji iz doma 

Planinka v popoldanskih urah zaposlili z  

 Nejc Barovič dejavnostmi, kot so orientacija in plezanje v  

motoričnem parku, ki smo se jih udeleževali po skupinah, saj bi bilo neizvedljivo, če bi eno dejavnost 

opravljali vsi skupaj. Prav tako smo se odpravili tudi na pohod do bližnjega slapa Skalca, na katerem 

smo spoznali veliko uporabnih znanj o gozdu in njegovih prebivalcih. Učitelji so seveda poskrbeli za 

nas tudi v večernih urah. Odpravili smo se na enourni pohod pod zvezdami, igrali družabne, miselne 

in socializacijske igre ter izdelali voščilo za prihajajoči materinski dan. Spat naj bi se odpravili eno uro 

po zaključku programa, vendar te ure po navadi nismo spoštovali, poleg tega so nam učitelji pogosto 

pogledali skozi prste. Nazaj proti šoli smo se odpravili 15. marca 2019.  

Ta šola v naravi je bila najboljša šola v naravi do zdaj, in če bi lahko izbirala, bi jo vsekakor želela še 

enkrat ponoviti. 

 Mirjam Jurša, 7. a 
 

Najverjetneje ste se med 11. in 15. marcem 

spraševali, kje smo 7. razredi. No, sedaj vam 

podam odgovor, da smo bili v šoli v naravi, na 

domu Planinka. Naši dnevi so bili natrpani in 

vznemirljivi. Vsak dan smo pričeli ob 7.00 ter ga 

končali okoli 22.00. Telefoni so sicer bili 

prepovedani, vendar nič hudega, mi smo kar 

pozabili nanje. Naše misli smo si ponovno 

obnovili ter se nadihali svežega zraka tudi na 

smučišču Areh, kjer smo smučali vsak dan, celo 

v ponedeljek in petek. Najprej je nekatere 

začetnike bilo strah, vendar vam zagotavljam, da 

smo v času šole v naravi nadgradili svoje znanje, 
 

predvsem začetniki, ki so že zadnji dan smučali  Nejc Barovič 
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kot pravi smučarji. Po smučanju in kosilu smo imeli popoldanske dejavnosti, ki smo jih izvajali po 

skupinah A, B in C. Moja skupina (skupina B) je pričela z orientacijo, kjer smo morali s pridobljenim 

znanjem o zemljevidih iskati točke v naravi. Naslednji dan je moja skupina imela pohod do slapa 

Skalce, kjer smo razkrivali naravne lepote Pohorja. Naša zadnja popoldanska dejavnost pa je bila 

adrenalinski park, kjer smo preplezali poligon na višini štirih metrov. Po teh dejavnostih in tudi po 

večerji smo imeli večerne dejavnosti. Odšli smo na pohod pod zvezdami, ki so še posebaj lepe na 

Pohorju. Večinoma večerov pa je bilo namenjenih druženju, ki je tudi ena glavnih dejavnosti šole v 

naravi. Igrali smo se razne igre, se pogovarjali ... Imeli smo tudi kar precej prostega časa, ko smo se 

lahko družili, risali in zvečer tudi pisali dnevnike. V četrtek zvečer smo imeli še Pohorje ima talent, 

kjer je vsaka soba pokazala točko, ki jo je lahko pripravljala v teh štirih dneh. Prav zanimivo je bilo 

videti, česa vsega smo se domislili. Zares smo precej doživeli, predvsem pa smo se naučili veliko 

novega, zato se mi zdi, da je bila za nas to ena velika izjemna izkušnja.        

 Evelina Novak , 7. b   

Spremljevalci: Nejc Barovič, Vlado Bambič, Jordana Koren, Milan Soršak  

Vodja šole v naravi: Nejc Barovič 

 

SVETOVNI DAN POEZIJE: PESMICA ZA MAMICO (2. razred, OPB) 

  
 Melita Djordjević       Anita Babič 

Svetovni dan poezije je 21. marca, ko lahko v določenih kavarnah plačamo kavo z verzom. Učenci 2. 

razredov so v času podaljšanega bivanja združili ta dan z bližajočim se materinskim dnevom in so z 

verzi, namenjenimi mamam, »kupili« bonbone. 

 mentorici: Melita Djordjević in Anita Babič 

 

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

V sredo, 20. 3. 2019, smo imeli osmošolci naravoslovni dan na temo Prva pomoč in fizikalni poskusi. 

Naravoslovni dan je bil izveden v dveh delih, pričel se je ob 8.20.  

Učenci 8. b razreda smo se najprej zbrali v učilnici za fiziko, kjer nas je učiteljica, gospa Vera Kožuh, 

razdelila v skupine in pričeli smo z delom. Izvajali smo poskuse na štirih različnih postajah, 

 
 

delo pa se je nadaljevalo tudi v 

računalniški učilnici, kjer smo 

odgovarjali na vprašanja v zvezi s 

to temo. Medtem so bili učenci 8. a 

razreda v učilnici za biologijo, kjer 

so jih študenti medicine pod 

vodstvom učiteljice, gospe Brigite 

Godec Kopčič, poučili, kako 

ravnati v primerih poškodb, 

zadušitvi dojenčka, kako pomagati 

nezavestnemu ter kako oživljati 

ponesrečenca. 

 Brigita Godec Kopčič      
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Po malici smo se učenci 8. a in 8. b razreda zamenjali, tako da smo na koncu vsi opravili vse aktivnosti. 

Dan dejavnosti se je zaključil ob 12.40. 

 Stella Arko, 8. b 

Koordinatorka dneva dejavnosti: Brigita Godec Kopčič 

 

LUDVIKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 

»Mudi se mi! … Nimam časa! …. Adijo! 

…« Takšne vzklike slišimo danes povsod 

okrog nas.  A bralci z Ludvika, tisti, ki 

berejo in izpolnijo tudi zloženko z navedbo 

prebranih knjig, se gotovo strinjajo z 

mislimi  pisatelja Kestutisa Kasparavičiusa 

iz Litve, ki je v letošnji poslanici ob 2. 

aprilu  mladim bralcem namenil tudi 

naslednje misli:  

»A zgodi se, da v roke vzameš knjigo in 

začutiš, kako je lahko vse drugače. Knjige 

imajo namreč čudovito lastnost – 

pomagajo nam, da ne hitimo. Ko listaš po   

knjigi, in se mirno zatopiš v njeno vsebino,   Katja Stajnko 

te na lepem ni več strah, da bi vse neopaženo zdrvelo mimo tebe. Tedaj spoznaš, da se ti ni treba 

brezglavo mučiti z nepomembnimi opravili …» Znano? Zelo znano tudi nam, odraslim bralcem. 45 

bralcev (27 staršev in 18 učiteljev) je oddalo izpolnjene zloženke z navedenimi naslovi prebranih knjig.  

Priznanje o opravljeni bralni znački so prisotni bralci prejeli na simpatični prireditvi v naše razstavišču. 

Učenci z mentoricami so pripravili imeniten kulturni večer. Čestitam vsem nastopajočim in posebej 

vsem prejemnikom priznanj. 

Lepo, da so med nami ljudje, ki uspejo pobegniti drvečemu svetu s knjigo v roki. Naj bo tako tudi 

naprej, tudi v naslednji bralni sezoni. Že deveti po vrsti. Z dobrim zgledom pomagamo tudi našim 

mladim bralcem, ki pa bodo zaključili s svojo bralno sezono Prežihove bralne značke v aprilu. Naj se 

nam bere … 

 koordinatorka Ludvikove bralne značke za odrasle: Sonja Antolič 

 

JUNAKI ZIME: OGLED SMUČARSKIH SKOKOV V PLANICI 

V petek, 22. 3. 2019, smo se izbrani športniki od 6. do 9. razreda odpravili na ogled smučarskih skokov 

v Planico. Z organiziranim avtobusom smo se okoli 10. ure zjutraj odpeljali izpred šole proti Planici. 

Ko smo prispeli, smo si lahko poiskali mesto, kjer smo si ogledali poskusno serijo skokov skakalcev, 

prav tako pa tudi prvo in drugo serijo skokov. Učenci in učitelji smo bili dobro pripravljeni na navijanje, 

kar je zagotovo tudi pripomoglo k zelo dobri uvrstitvi naših slovenskih skakalcev! 

  
 Val Lorbek, 7. b  Jadranka Foster 

 Eva Bezlaj, 9. b      
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DAN DEJAVNOSTI: MATEMATIČNE VSEBINE (9. razred) 

 

V ponedeljek, 25. 3. 2019, smo učenci devetih 

razredov imeli tehniški dan. Dejavnosti so bile 

razdeljene na tri dele po 2 šolski uri. Bili smo 

razdeljeni po razredih, zato smo imeli različni 

vrstni red dejavnosti. Sprva smo imeli uro pri 

učiteljici Kristini Kleč. Tam smo obdelovali 

snov s pomočjo učnega lista in poskusa.  Pri 

učiteljici Jordani Koren smo prav tako obdelali 

snov in reševali naloge z drugo vsebino. 

Nazadnje pa smo imeli uro z gospodom  

 Mateja Arko Barovičem v računalniški učilnici. Delali smo  

naloge v programu Excel z vsebino snovi, ki smo jo obravnavali v prejšnjih dveh urah. Naučili smo se 

nekaj o uporabi Excela in dobili tudi učne liste za pomoč. Tehniški dan nam je omogočil več ur za 

obravnavanje nove snovi, ki bo potrebna tudi pri rednem spraševanju in NPZ-ju. 

 Alja Sedonja in Gaja Tisaj, obe 9. b 

Koordinatorka dneva dejavnosti: Jordana Koren 

 

PLAVALNI TEČAJ (3. razred) 

Tretješolci smo od 11. do 22. marca 2019 imeli plavalni tečaj v kopališču Pristan.  Tja smo se vsaki 

dan vozili z avtobusom.  Prvi dan so nas testirali in razdelili v skupine. V naši skupini nas je bilo 

dvanajst in učila nas je učiteljica Ana. Učili smo se različne vaje. Plavali smo žabico, kravl, puščico in 

hrbtno. Imeli smo se zelo lepo. Vsaki dan smo se tudi prosto igrali v malem bazenu. Predzadnji dan 

smo imeli ponovno testiranje in vsi smo uspešno opravili plavalni tečaj. Bil sem vesel, saj sem dosegel 

srebrnega delfina. 

 Bine Cizerl, 3. a 

Mentorica: Minka Godec 

 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV V DVORANI UNION 

15. marca sta se Otroška pevska zbora naše šole ponovno udeležila območne revije pevskih zborov, ki 

se je odvijala v dvorani Union. Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi, ki so ustrezale razpisnim 

pogojem, ki jih je organizator revije JSKD Maribor predstavil v razpisu. Revijo je spremljala in 

ocenjevala gospa Danica Pirečnik, ki jo v slovenskem prostoru poznamo kot izjemno uspešno 

zborovodkinjo in strokovno spremljevalko različnih zborovskih prireditev.  

  
 Marjan Laznik  Marjan Laznik 

Na strokovnem pogovoru, ki je potekal po prireditvi, je strokovna spremljevalka ponovno izrazila 

pozitivno strokovno oceno za izvedbo programa obeh zborov in spremljevalko za klavirjem. 

Za mlade pevce pa je to tudi velika spodbuda za delo v naprej ter pomembna izkušnja v pridobivanju 

izkušenj v nastopanju – posebej v tako lepi in akustično ustrezni dvorani, kot je to dvorana Union. 

 Nika Novak, 9. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

Klavirska spremljava: Lucija Vrbančič 
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DAN DEJAVNOSTI: OBISK TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA (8. razred) 

 

Tehniški dan je potekal 21. 3. 2019 

v Tehniškem šolskem centru. 

 Preden smo se odpravili na 

tehniški dan, smo se že v šoli 

razdelili v tri skupine. Prva skupina 

je bila mešana, kar pomeni, da je 

bilo v njej nekaj učencev iz A in 

nekaj iz B razreda, v drugi skupini 

smo bili samo iz B razreda in v tretji 

skupini so bili samo iz A razreda.  

 Ribana Višnar  Prva skupina si je najprej ogledala,  

kako se natisne 3-D modelček, naša skupina si je odšla ogledat, kako poškodovane dele avtomobila 

obnovijo in tretja skupina je  na računalnikih izdelovala 3-D kocko z luknjami. Kasneje so se naše 

skupine zamenjale, tako da smo si lahko vsi ogledali vse te zanimive stvari. Po ogledu smo se odpravili 

nazaj v šolo. Ta dan mi je bil zelo zanimiv in poučen, saj sem veliko zanimivih stvari videl prvič. 

 Gal Mikluš Senekovič, 8. b 

Organizatorka dneva dejavnosti: Jordana Koren 

 

RADVANJSKI POZDRAV POMLADI IN VSEM, KI STE V SRCU MLADI 

  
  Nataša Hutter  Nuša Pratneker 

V ponedeljek, 25. 3. 2019, je v Draš centru potekala prireditev, ki smo jo poimenovali Radvanjski 

pozdrav pomladi in vsem, ki ste v srcu mladi. Prireditev se je začela ob 18.00 in se zaključila okoli 

19.30. Organizatorka prireditve je bila Mestna četrt Radvanje, vodja organizacijskega odbora pa 

gospod Rudi Drevenšek. Prireditev sva vodili Nika Novak in Viva Kokalj, obe 9. c. 

Seveda smo poskrbeli tudi za program. Zapeli in zaplesali so nam otroci iz Radvanjskega vrtca. Za 

njimi sta na odru zapeli in zaigrali na kitaro dve pesmi tudi naši bivši učenki, Klara Vezjak in Tina 

Mlasko. Za njima pa sta nam zapeli tudi Veronika Kašman in Zala Repovž. Za tem  je sledila še vokalna 

skupina našega Mladinskega zbora Ludvik, z zborovodkinjo Metko Vrbančič Osterc. Občinstvo je bilo 

navdušeno. Za vzdušje so poskrbeli tudi folklorniki naše šole, ki so plesali in peli ter ob tem neizmerno 

uživali. Za konec pa smo prisluhnili še Tamburaškemu orkestru Kulturno umetniškega društva Zvonke 

Antoličič Miklavž, ki ga vodi Metka Vrbančič Osterc. Občinstvo je neizmerno uživalo in z njimi tudi 

zapelo in zaplesalo ter si na tak način prislužilo še dodatke.  

 Nika Novak, 9. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 

 

ŠPORTNI DAN NA AREHU (4. in 5. razred) 

V sredo, 13. 2. 2019, smo četrti in peti razredi imeli športni dan na Arehu.  

Zjutraj smo na šolskem dvorišču počakali na avtobus, vsi smo bili zelo veseli. Nekateri otroci so 

prinesli sanke, nekateri pa lopate. Z avtobusom smo se peljali približno 30 minut. Ko smo prispeli na 

Areh, smo najprej pojedli malico, nato smo odšli na sankališče. Bilo je zabavno pa tudi  naporno. Imeli 

smo počitek,  v koči smo spili topel napitek in skozi okno opazovali smučarje. Vrnili smo se na 

sankališče in še uživali. Z avtobusom smo se vrnili na šolsko dvorišče. 
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Sankanje na Arehu je bilo zelo zabavno, veselo, zanimivo. Želim si, da se tak dan ponovi. 

 Armina Mehuljić, 4. c 

Razredničarka in mentorica: Nataša Kosi 

 

RAZREDNO URO NAM JE POPESTRIL JACK ON THE BOX 

V ponedeljek, 25. 3. 2019, nas je v 5. 

a obiskal Jaka Krčovnik, bolj znan kot 

Jack on the Box. 

Ker smo se pred kratkim pri 

slovenskem jeziku in gospodinjstvu 

pogovarjali o oglaševanju, smo 

omenili tudi tovrstne oglase z 

modernim pristopom in zato tudi 

povabili Jako.  15-letni Jaka, ki 

prihaja iz Maribora, je na slovenskem 

YouTubu že prava zvezda. Mladi 

vloger ima že več kot 20 tisoč 

naročnikov, število pa narašča. 

Svojim gledalcem želi predstaviti 

svoje poglede na svet, jih zabavati,  
 

hkrati pa opozoriti na – po njegovem   arhiv učiteljice 

mnenju – pravo pot. Pravi, da je s snemanjem veliko dela in, da marsikdo tega ne vidi ali pa ne razume. 

V šoli in doma ga sicer podpirajo, vendar pa tako starši in učitelji pričakujejo, da svoje obveznosti do 

šole opravlja sproti.  

Naša razredna ura je bila zanimiva, Jaka nam je povedal, da ga veseli kar dela in da se na zlobne jezike 

ne ozira preveč. Želi delati v tej smeri naprej, zato bo tudi vpis na srednjo šolo pogojen s tem, kar dela. 

Za konec nam je zaupal nekaj idej, ki jih načrtuje.  

Naši šoli je podaril družabno igro Catan, se z veseljem z nami fotografiral in nam podpisal avtogram 

kartice.  

 Katja Stajnko 

 

 KNJIGA MESECA (marec) 
  

Novi mesec spremljanja branja z oddanimi glasovi v 

našo skrinjico je za nami. Pregledal sem oddane glasove 

in rezultat je takšen: 

Skupno smo zbrali 28 glasov. Od 1. do 4. razreda so 

učenci  glasovali 14-krat. Od 5. do 9. razreda so tudi 

glasovali 14-krat. Za knjigo meseca so največkrat 

glasovali  za zbirko  Grozni  Gašper. 

Izžrebali smo bralca in glasovalca: Jašo Vidovič, 4. b, 

in Katrino Kunčič, 9. b, ki bosta v knjižnici prejela 

nagrado.  Čestitamo. 

Še naprej berimo in glasujmo! 

 

 Maj Tomašič, 9. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

   Sonja Antolič 
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 POZOR, POZOR 
  

BRALNI VEČER NA LUDVIKU 

 

Tudi letos, na svetovni dan knjig, 23. aprila, 

bomo organizirali bralni večer za učence od 1. do 

3. razreda in od 6. do 9. razreda. Učenci se bodo 

na bralni večer prijavili s prijavnico, ki jo bodo 

oddali svojemu razredniku. Na bralnem večeru 

se nam bo pridružil pisatelj in pesnik Feri 

Lainšček. 

 

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE.  

 in organizatorka: Sonja Antolič 

 

 Tija Rutar, 7. a  

 

 DELO V MARCU IN APRILU 
  

 

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) 

 

M A R E C  A P R I L  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 4. Skupnost učencev.   2. 2. Za muco časa 1700. 

5.  Pust. D-k: 1. do 3. razred. 4. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 

6. Raziskovalne naloge:  zagovori raziskovalni nalog  16. 3. 5. T-š: slovenščina 1. VIO Mehurčki. 

7. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev 1800.  

3. RS – 6. razred. 
6. T-d: fizika. 

9. T-d: slovenščina. 8. Skupnost učencev. 

11. ŠN: smučarska 7. r  15. 3. Plavalni tečaj 3. razred  22. 3. 10. T-d: vesela šola. 

12. Za muco časa 1700. T-d: nemščina  9. r. 11. 2. srečanje s šolskimi novinci. 
 

13. T-š: vesela šola. 13. T-d: matematika. 

14. Predavanje z  delavnico Nina Ana Jaeger za strokovne delavce. 15. Lutkovni abonma 1. do 3: 2. predstava. 

15. T-r: fizika. 18. : Predstavitev raziskovalnih  nalog. 

16. T-d: zgodovina. 21. Velika noč. 

19. 3. RS – 3. razred. 22. Velikonočni ponedeljek. 

20. T-d: angleščina 9. razred. 23. Bralni večer. 

21. :  Zaključek Ludvikove (bralne značke za odrasle).  

Srečanje z upokojenimi sodelavci. T-š: matematika. 
27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice → 2. 5. 

26. 3. RS - 4. razred.   

27. 3. RS – 8. razred.   

30. T-d: kemija.   

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


