
 

Številka 1, leto XXI, september 2019    POROČA 

 
 

 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

DOBRODOŠLI V NOVEM ŠOLSKEM LETU 

ŠOLSKI KOLEDAR NAŠE ŠOLE 

POGOVORNE URE STROKOVNIH DELAVCEV 
 

 

   

 Zala Ferk Krajcar, 9. b  Lara Poredoš, 4. a  Val Anderlič, 4. a 

 

  
 Matija Marolt, 1. b  Tin Adam, 1. b 

 

 

POZDRAVLJENI, LUDVIKI! 

Ponovno smo tukaj, pripravljeni na nove izzive! Novo šolsko leto 

se je začelo s polno paro in čaka nas veliko dela. Kljub temu, da je 

minil komaj prvi mesec, se na naši šoli že veliko dogaja.  

Prvi šolski dan smo devetošolci z veseljem in nasmeški na obrazih 

sprejeli prvošolčke. Svojega prvega šolskega dne se spomnim, kot 

bi bil včeraj, zato se mi zdi zelo lepo, da smo tudi mi polepšali in v 

lep spomin vtisnili prvi šolski dan letošnjim prvošolčkom.  

Ko pomislim, da je za nas, devetošolce, to zadnje šolsko leto na 

osnovni šoli, kar ne morem verjeti, da čas tako hitro beži. Spomnim 

se dni, ko sem devete razrede gledala s pol metra nižje perspektive 

in z velikim spoštovanjem, a si ne znam predstavljati, da nižji 

razredi morda tako gledajo na nas. Vem, da bo Ludvik ostal vsem 

nam v prav lepem spominu.  

 Mateja Arko  
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Imeli smo prvi sestanek Ludvik poroča, se dogovorili, kako bo potekalo delo to šolsko leto in si 

razdelili naloge za prvo številko našega šolskega časopisa. 

Naša šola se bo lotila različnih, tudi mednarodnih projektov in dela s šolami iz tujine. K nam bodo 

prišli učenci iz Srbije, za katere bomo pripravili prav poseben program. Ponovno nas čaka tudi 

projekt Erasmus, ki se ga vsi učenci zelo veselimo, saj je to lepa popestritev šolskega leta in tudi zelo 

dober način spoznavanja novih ljudi in kultur. 

Veliko učencev je že pridobilo nekaj ocen, za katere se vsi zelo potrudimo. Še posebej pa devetošolci 

in učenci na predmetni stopnji, saj je vsem zelo pomemben vpis na srednje šole.  

Veliko učencev se bo udeležilo različnih tekmovanj, na katera se že pridno pripravljamo; obiskujemo 

pa tudi že različne interesne dejavnosti.  

Za sprostitev pa je imela predmetna stopnja športni dan, ki smo se ga vsi veselili. Kot vsako leto smo 

šli na pohod po Pohorju. 

Želim vam uspešno šolsko leto, obilo dobrih ocen in lepih trenutkov! Uživajte ob branju 

septembrskega Ludvika! 

 Stella Arko, 9. b, urednica Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko  

 

 OB ZAČETKU POUKA  
 

 

 Dragi Ludviki,  

vsako leto je posebno. Upam, da so bile takšne tudi 

počitnice. Pošteno smo že stopili v novo šolsko leto in 

zavihali rokave.  

Želim vam, da bi v tem šolskem letu dosegli največ, kar 

zmorete in morda, kdaj pa kdaj, tudi premagali sami 

sebe.  

Bodite vzorniki za vsakogar in v vsakem trenutku. 

Bodite Ludviki.  

 ravnateljica: Lidija Todorović 

 

UREDNIŠKI ODBOR LUDVIK POROČA 

 
  Luka Poredoš, 9. a 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Tako smo devetošolci pričakali prvošolce.    

 Ribana Višnar         Maja Mernik        

 

 

 

  
Evropski teden mobilnosti: šestošolci na dnevu dejavnosti        Vesna Klasinc 
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SPH: delo v novi kuhinji                                                                 

 Brigita Godec Kopčič 

Mariborski mestni tek: Ludvik laufa                                             

 Obiskovalec prireditve 
 
 

 

 

  
Ludviki na športnem dnevu                                                                                          Mateja Arko 

 

 
 

 

 

  

Noč raziskovalcev v Europarku                                                      

                                          Violeta Škrabl 

Na Bralnem maratonu                                                       

                                     Obiskovalec prireditve 
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 POZDRAVLJENI, PRVOŠOLCI! 
 

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019, se je 

pričelo novo šolsko leto. Nekateri 

smo se v šolske klopi vrnili, 

prvošolci pa so vanje letos sedli 

prvič. Te smo pred vhodom v šolo 

pričakali devetošolci, ki smo jim 

dali sončnico in jih pospremili v 

telovadnico. Tam so jim 

dobrodošlico izrekle gospa 

ravnateljica in njihove 

razredničarke. Učenci, ki 

obiskujemo gledališko dejavnost, 

smo priredili tudi igrico, ki je  

 Sara Jane Petrič otroke bolje seznanila s šolo. Po  

igrici, so se prvošolci poslovili od staršev in se odpravili v svoje razrede, kjer so se spoznali z 

učiteljicami in sošolci, ter prejeli rumene rutice.  

 Tjaša Mlaker, 9. a 

Mentorica gledališke dejavnosti: Nataša Colja 
 

 

PRVEGA ŠOLSKEGA DNE 

SEM SE ZELO VESELIL, 

SAJ JE BIL PRVI! 

SPOZNAL SEM NOVE 

ŠOLSKE PRIJATELJE IN 

TO NAJBOLJŠE. IGRALI 

SMO SE IGRO MREŽA 

PRIJATELJSTVA. V ŠOLI 

JE SUPER. 

 

 
 Milanka Munda  LEON POŽGAN, 1. C  Brina Majer, 1. C 

 

PRVI ŠOLSKI DAN SMO 

DOBILI SONČNICO. V 

TELOVADNICI JE BILA 

PREDSTAVA O ŽIVALIH 

V ŠOLI. SPOZNALA SEM 

NOVE SOŠOLCE IN 

SOŠOLKE IN BILO MI JE 

SUPER. 

 

 

VESELILA SEM SE, DA 

BOM ZAČELA HODITI V 

ŠOLO. PRVI ŠOLSKI 

DAN SO NAM STAREJŠI 

UČENCI PODARILI 

SONČNICE. SPOZNALA 

SEM UČITELJICI IN 

NOVE PRIJATELJE.  

 

 STELLA ILEŠIČ, 1. C  Tamara Farič  BRINA MAJER, 1.C 

 

 

PRVI ŠOLSKI DAN 

SMO DOBILI 

SONČNICE, 

ČOKOLADICE IN 

SOK. BILO MI JE 

VŠEČ.  

 

  
 PIA REGORŠEK, 1. C  ANA GOSAR, 1. C  Milanka Munda  SOFI PLAVEC, 1. C 
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 SKUPNOST UČENCEV 
 

Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi, 

ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem mesecu, pohvalimo in 

spodbujamo vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo za prihodnji mesec, dajemo pobude za 

izboljšanje, se urimo v komunikaciji, strpnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti. Raziskujemo, 

kaj učenci želijo, potrebujejo in v skladu z možnostmi šole uresničujemo tisto, kar je realno, 

izvedljivo, učencem poudarjamo pomembnost stalne rasti kakovosti, jih navajamo na to, da sami 

realno ocenjujejo svoje delo in napredek, ki so ga dosegli, skrbimo, da se pomoč nudi tudi učencem 

s težavami pri šolskem delu (v okviru oddelčne skupnosti) in krepimo občutek pripadnosti šoli. 

Srečanja se udeležita dva predstavnika oddelka in na predmetni stopnji še člani uredništva LUDVIK 

POROČA. 

 

SREČANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI  

Predvideni datumi srečanj (ob 7.30) 

Učenci od 6. do 9. razreda 

Predvideni datumi srečanj (13.35-14.20) 

Učenci  od 1. do 5. razreda 

30. september  25. september 

7. oktober 23. oktober 

18. november 27. november 

9. december 18. december 

13. januar 29. januar 

10. februar 19. februar 

2. marec 25. marec 

6. april 22. april 

11. maj 20. maj 

1. junij 10. junij 

Mentorici: 

Nataša Luković Tamara Farić 

 
PREDSTAVNIKI ODDELKOV  

(šolska skupnost 2019/2020)  

od 1. do 5. razreda 

 

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK 

1. a Janja Karanovič Ejti Bobnar Matic Blažič 

1. b Jasmina Borlinić Dora Majer Vid Žnidaršič 

1. c Milanka Munda Gaber Anžur Brina Majer 

2. a Suzana Belušić Nejc Kramberger Hana Kus 

2. b Jasmina Pižeta Ema Martinec Kai Osvald 

2. c Nuša Pratneker Tilen Lovrin Ela Šoštarič 

3. a Katja Stajnko Ida Finšgar Žan Mikložič 

3. b Minka Godec Lia Mikluš Senekovič Maj Lampret 

3. c Mira Kopše Vid Lukačič Gal Regoršek 

4. a Viktorija Kodrič Zoja Herič Bine Cizerl 

4. b Nataša Kosi Filip Zečević Lili Šef 

4. c Andreja Schwarz Maca Bobnar Katja Čertalič 

5. a Antonia Krajnčič Jaka Verdonik Jakob Novak 

5. b Metka Lakota Nejc Peretič Jaša Vidovič 

5. c Urška Kosi Daša Solomon Nejc Marinič 
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od 6. do 9. razreda 

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK 

6. a Jordana Koren Filip Martin Fleisinger Taja Preradović 

6. b Karla Poslek Petrović Tjaša Čertalič Gal Kasesnik 

6. c Nejc Barovič Žiga Ravter Nika Pograjc 

7. a Jasna Rosi Lena Anošek Luka Jović 

7. b Marija Bauman Žan Čertalič Lin Pukšič 

7. c Brigita Godec Kopčič Til Turk Saša Krajnc 

8. a Metka Vrbančič Osterc Ana Kuprivec Tija Rutar 

8. b Saša Silič Nik Lovrenčič Evelina Novak 

9. a Ribana Višnar Neli Pulko Timi Močnik 

9. b Violeta Škrabl Vanessa A. Petrič Tajra Petrovič 

 
Predsednica: Namestnik predsednika: Članica: 

 

Neli Pulko, 9. a 

 

Timi Močnik, 9. a Vanessa Alia Petrič, 9. b 

 Tamara Farič in Nataša Luković (mentorici šolske skupnosti) 

 
 

 OTROŠKI  PARLAM ENT  
 

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. Namen je spodbujati otroke k izražanju lastnih mnenj o 

vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Izvaja se v sklopu šolske skupnosti, 

kjer sodelujejo predstavniki oddelčnih skupnosti v sodelovanju z oddelki. Otroški šolski parlament 

se nadgradi s parlamentom na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem 

parlamentu. Tema 30. otroškega parlamenta je 'Moja poklicna pot'.  

 

Predsednica: Članica: Članica: 

 

Pia Rumpf, 9. b 

 

Rebeka Roj, 9. b Tija Rutar, 8. a 

 Nataša Luković (mentorica šolskega parlamenta) 

 
 ERASM US+ 

 

(KA2 – ključni ukrep 2, Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks) 

 

V lanskem šolskem letu smo uspešno 

zaključili s projektom Mi smo naša 

prihodnost!. Posredujemo delček iz 

končnega poročila, ki smo ga prejeli s 

strani CMEPIUSA, Ive Likar Tutek 

(skrbnice projekta) in Sabine Benvenuti 

Topič (finance): 

»Načrtovane aktivnosti so bile realizirane, 

pohvalna je zavzetost slovenske šole pri 

izvedbi, saj vse partnerice niso bile enako 

zainteresirane. Projektni tim na šoli je bil 

sestavljen iz učiteljev različnih predmetov, 

aktivno vlogo v timu pa je imela tudi Nataša Luković 
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ravnateljica, kar je pohvalno. Čim več 

projektnih aktivnosti ste se trudili vključiti 

v redno šolsko delo, kar pozdravljamo. 

Pozitivni učinki partnerstva so vidni tako 

pri učencih kot učiteljih, prejeli ste 

pozitivne povratne informacije s strani 

staršev in lokalne skupnosti … Projekt je 

bil dobro predstavljen tudi na različnih 

dogodkih na lokalni in nacionalni ravni … 

Ocenjujemo, da ste s svojimi aktivnostmi 

in nastalimi rezultati prispevali znaten 

delež h kakovosti celotnega partnerstva.«  

 Nataša Luković (koordinatorka projekta Erasmus+) 

 

 M EDNARODNO SODELOVANJE NA LUDVI KU  
 

Učence pripravljamo na bivanje in delovanje v nenehno spreminjajoči se globalni družbi in okolju. 

Zato redno sodelujemo z zunanjimi institucijami na lokalnem, nacionalnem in tudi mednarodnem 

nivoju.  

Namen mednarodnega sodelovanja je predvsem pridobivanje splošnih življenjskih kompetenc, kot 

so zanesljivost, prilagodljivost, kooperativnost, samoiniciativnost oziroma interes za nove izzive ter 

sposobnost spopadanja z njimi.  

Poudarek je predvsem na medkulturnih kompetencah, torej na zmožnosti ustreznega in učinkovitega 

komuniciranja z ljudmi iz drugih kultur. Tako se učenci poleg pridobivanja novih znanj učijo tudi 

potrpežljivosti, spoštovanja različnih mnenj, sposobnosti prilagajanja vrednotam drugih, 

potrpežljivosti, odpravljanja stereotipov in predsodkov, tolerantnosti do nejasnih situacij, odprtosti 

za nove izkušnje, zavedanja in spoštovanja lastne kulturne identitete, empatije ter pridobivajo 

interpersonalne veščine.  

S prepoznavanjem svojih sposobnosti in kompetenc bodo učenci kasneje v življenju uspešnejši pri 

svojem nadaljnjem izobraževanju in iskanju zaposlitve.  

Tako se bomo v letošnjem šolskem letu lotili naslednjih mednarodnih projektov: 

 

MEET THE NATIVE 

Meet the Native je projekt pod okriljem 

združenja Social Erasmus Maribor. Lansko 

leto so učence naše šole obiskali študentje iz 

Turčije, Argentine in Portugalske  ter jim 

predstavili svoje države, kulturo in navade.  

ERASMUS+ 

(KA2, Projektno sodelovanje za inovacije 

in izmenjavo dobrih praks) 

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju 

izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za 

obdobje 2014–2020, ki ga vodi CMEPIUS (Centru 

Republike Slovenije za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja  in usposabljanja). Program 

Erasmus+ je namenjen pridobivanju novih znanj, 

razvijanju ključnih kompetenc vseživljenjskega 

učenja s poudarkom na medkulturnih kompetencah, 

izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter 

posodobitvi izobraževanja.  

Projekti učne mobilnosti omogočajo učiteljem 

izkušnjo tesnega sodelovanja s šolami iz tujine, ki 

prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov 

osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo tudi 

mobilnosti učencev z namenom pridobivanja novih 

znanj, spretnosti, veščin ter medkulturnih 

kompetenc, ki prinašajo dodano vrednost njihovem 

izobraževanju ali delu doma.  

POBRATENA ŠOLA, 

OŠ Dimitrije Tucović Kraljevo, Srbija 

V lanskem šolskem letu je steklo tudi 

sodelovanje z OŠ Dimitrije Tucović Kraljevo 

iz Srbije. V oktobru nas bo za nekaj dni 

obiskalo 5 učiteljev in 14 učencev, ki se nam 

bodo pridružili tudi pri pouku, spoznavali naš 

način dela, jezik, kulturo in navade. Namen 

projekta je spoznavanje novih ljudi, 

izmenjava dobrih praks, pridobivanje 

mednarodnih kompetenc, spodbujanje 

strpnosti in spoznavanje tujih kultur.  

 Nataša Luković  

(koordinatorka mednarodnih projektov) 

 



 9 

DOPISOVANJE Z UČENCI  

OŠ DUPLEK 

 

V letošnjem letu si bodo učenci 3. vzgojno-

izobraževalnega obdobja lahko ponovno 

dopisovali z učenci OŠ Duplek. Tamkajšnja 

mentorica dejavnosti je specialna pedagoginja 

Valentina Gaberšek Jančič. V lanskem letu je 

bila to enkratna izkušnja, zato vabimo učence, ki 

si tega želijo, da se pridružijo pisanju pisem in 

sklepanju novih prijateljstev.  

 Nataša Luković (mentorica) 

V letošnjem šolskem letu se bomo prijavili na 

razpis za leto 2020 kot koordinatorji projekta. 

Sodelovali bomo s šolo iz Tripolisa (Grčija), 

Zoetermeera (Nizozemska) in mesta v bližini 

Santiago de Compostela (Španija). V projektu se 

bomo posvetili predvsem oblikovanju 

spodbudnega učnega okolja, medosebni 

komunikaciji, duševnemu zdravju, pridobivanju 

pozitivne samopodobe, strpnosti, novodobnim 

načinom poučevanja in pridobivanju 

medkulturnih kompetenc ter veščin potrebnih za 

uspešno delo in življenje. V timu učiteljev bodo 

gospa ravnateljica Lidija Todorović, Nataša 

Luković, Karla Poslek Petrovič in Violeta Škrabl. 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

NAČRT RAZSTAV 2019/2020 
DATUM RAZSTAVE AVTOR IN NASLOV RAZSTAVE 

SEPTEMBER ( na ogled) RISBICE (lanskoletni 1. a, zdaj 2. a) 

 17. OKTOBER 2019                                 Jana Ajlec: fotografska razstava (Foto klub Maribor) 

21. NOVEMBER  2019                                             Valerija Mikložič: fotografska razstava (Foto klub Maribor) 

5. DECEMBER 2019 

                                                           

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER VOŠČILNICE Z 

LUDVIKA  

 23. JANUAR 2020                          Suzana Pomer: fotografska razstava (Foto klub Maribor) 

13. FEBRUAR 2020                                    PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE (likovna in literarna dela) 

19. MAREC 2020 

                                                           

SREČANJE Z UPOKOJENIMI SODELAVKAMI 

ZAKLJUČEK LUDVIKOVE BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 

LUDVIKOVI PORTRETI ALI GRAFIKE (VIOLETA ŠKRABL) 

16. APRIL 2020                          PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG 

21. MAJ 2020                                                          Anita Kirbiš: fotografska razstava         

 Katja Stajnko, mentorica in organizatorka  
 

 

RAZSTAVA RIBIC V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

 

RIBICE SMO NAREDILI V 1. 

RAZEDU.  BILO MI JE ZELO 

VŠEČ, KO SMO JIH DELALI. 

  NAJA KANDIČ, 2. A 

VŠEČ MI JE, DA SO BILE NA 

RAZSTAVI RIBICE VSEH 

UČENCEV NAŠEGA RAZREDA.  

BILA SEM ZELO VESELA, KO 

SEM VIDELA NAŠE RIBICE V 

RAZSTAVIŠČU LUDVIK. 

 ZALA ŠEGULA, 2. A   HANA KUS, 2. A 

   Suzana Belušić, mentorica 
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

TAEKWONDO: DRŽAVNO IN SVETOVNO KADETSKO PRVENSTVO 

 

V soboto, 25. maja, se je v Športni dvorani Golovec v 

Celju odvijalo državno prvenstvo v borbah v 

taekwondoju. Posebnost letošnjega DP je bila združitev 

obeh taekwondo zvez, ITF in olimpijske WT. OŠ 

Ludvika Pliberška je imela na tekmovanju tri 

"predstavnike", ki so z odličnimi borbami osvojili 

naslove državnih prvakov in prvakinj: 

- Jan Raškovič, kadet  do 41 kg, WT Taekwondo, 

- Luka Raškovič, kadet  do 49 kg, WT Taekwondo, 

- Špela Šoštarič, kadetinja,  do 44 kg, WT Taekwondo. 

VIR: http://taekwondowtf.si/na-drzavnem-prvenstvu-

tudi-borci-iz-itf/ 

 arhiv Taekwondo kluba KBK Maribor  

 

Med šolskimi počitnicami pa je med 7. in 10. avgustom v 

glavnem mestu Uzbekistana Taškentu potekalo kadetsko 

svetovno prvenstvo v borbah v olimpijskem taekwondoju. 

Slovenijo sta zastopala dva reprezentanta. Eden on njiju je 

tudi učenec OŠ Ludvika Pliberška Luka Raškovič, 9. a, ki 

je osvojil  odlično 9. mesto na svetovnem prvenstvu! Še 

višjo uvrstitev mu je preprečil novi svetovni vice prvak iz 

Tajske. 

 

VIR: http://taekwondowtf.si/za-konec-se-deveto-mesto/ 

 

 

Jan, Luka in Špela, iskrene čestitke za odlične rezultate 

in veliko uspehov tudi v prihodnje! 
 

 
osebni arhiv Luke Raškoviča, 9. a 

(svetovno prvenstvo) 

 

KARATE: MARIBOR OPEN 2019 (MEDNARODNO TEKMOVANJE) 
 

 

Šolsko leto se je začelo, istočasno pa 

tudi naše obšolske dejavnosti. Pri 

karateju smo tudi že začeli s 

tekmovanji.  

V soboto, 7. 9. 2019, je bilo 

mednarodno tekmovanje MARIBOR 

OPEN 2019. Na tem močnem 

mednarodnem turnirju je tekmovalo 9 

držav, 58 klubov, bilo je 346 prijav 

oziroma skupaj 435 nastopov. Z naše 

šole so bili prijavljeni trije učenci: Timi 

Močnik, 9. a, Rebecca Lana Petrič, 7. 

b, in Urška Kutnjak, 6. b. 

Maribor open 2019 je za kadete, 

mladince, mlajše člane in člane veljal 

kot prvi kvalifikacijski preizkus za 

uvrstitev na mladinsko oz. člansko 

evropsko prvenstvo v Budimpešti in 

Bakuju (februarja in marca 2020).  

http://taekwondowtf.si/na-drzavnem-prvenstvu-tudi-borci-iz-itf/
http://taekwondowtf.si/na-drzavnem-prvenstvu-tudi-borci-iz-itf/
http://taekwondowtf.si/za-konec-se-deveto-mesto/
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Nastopili so praktično vsi najboljši slovenski 

tekmovalci. 

Timi Močnik je tekmoval med kadeti (za 

reprezentanco Slovenije) in mladinci (dve leti 

starejša konkurenca) in dvakrat osvojil srebrno 

medaljo. Med kadeti je v finalu izgubil proti 

Slovaku, ki je trenutno 2. na svetovni WKF 

lestvici (Timi je 52.), a ga je nato premagal med 

mladinci. Nato je s 3:2 izgubil finale proti 

starejšemu reprezentantu Slovenije, ki prav tako 

kot Timi potuje na svetovno karate prvenstvo v 

Santiago de Chile, v Čilu (od 23. do 27. 10. 2019). 

Timi bo v 15 članski reprezentanci tudi edini iz 

Maribora. Rebecca Lana Petrič je z odločnostjo in 

odlično izvedbo osvojila 2. mesto.  

 

Vsem karateistom na šoli želimo  

uspešno šolsko in tekmovalno leto. 
 

 in  Sara Jane Petrič in Borut Močnik 

 

 

BMX KOLESARSTVO: DRŽAVNO PRVENSTVO 
 

 

V soboto, 7. 9. 2019, je v Mariboru potekalo državno prvenstvo v 

BMX kolesarstvu. Tekmovanje je potekalo na poligonu na 

Kardeljevi cesti. V kategoriji tekmovalcev, starih 11 in 12 let, se 

ga je udeležil Gaj Palčnik, učenec 7. a razreda naše šole.  

Iskreno mu čestitamo za uspeh, saj je na tekmovanju dosegel prvo 

mesto in tako osvojil naslov državnega prvaka v BMX kolesarstvu 

v svoji kategoriji. 

 

 Mirjam Jurša, 8. a 

 

 

 Petra Narat Palčnik        
 

 

 

JESENSKI ŠOLSKI KROS 

Tudi letos so se naši Ludviki udeležili jesenskega šolskega krosa, ki je potekal 20. 9. 2019 na igriščih 

pri dvorani Tabor na Poljanah.  Razdeljeni so bili v kategorije deklic in dečkov.  

Rezultati po kategorijah so naslednji: 

DEKLICE DEČKI 

500 m, letnik 2011 500 m, letnik 2011 

Mia Solomon (3. c), 3. mesto Žan Mikložič (3. a), 4. mesto 

Uma Vreže (3. a), 4. mesto Gal Pokleka (3. c) , 8. mesto 

Isa Vreže (3. a), 11. mesto 500 letnik 2010m,  

500 m, letnik 2008 Bine Cizerl  (4. a), 2. mesto 

Anja Bezlaj (6. b), 5. mesto Gal Gosar    (4. c), 8. mesto 

1000 m, letnik 2006 Klemen Vohl  (4. c), 13. mesto 

Lana Zupan Žitnik (8. b), 3. mesto 1000 m, letnik 2006 

 Maksim Strašek (8. a), 2. mesto 

Čestitke vsem tekmovalcem! 
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 Lana Zupan Žitnik, 8. b, 3. mesto 

  
Bine Cizerl, 4. a, 2. mesto Mia Solomon, 3. c, 3. mesto 

 Jadranka Foster      

 Anja Golob, 8. b, Ana Kovač, 8. a  

Mentorica: Jadranka Foster 

 

MAŽORETKE: EVROPSKO TEKMOVANJE 

 

V soboto, 28. 9. 2019, je v Bukovarju 

potekalo Evropsko mažoretno 

tekmovanje, katerega se je udeležila tudi 

naša učenka, Larisa Zadravec,8. b. 

Uvrstila se je na deveto mesto. Bravo 

Larisa!!! 

 

 

                                          osebni arhiv Larise Zadravec  

 Evelina Novak, 8. b 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

ZAKLJUČNA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI (24. junij 2019)  
Kot vsako leto do sedaj, smo se tudi letos od šolskega leta poslovili z zaključno proslavo ob dnevu 

državnosti, in sicer v ponedeljek, 24. junija. To je bila proslava ob prihajajočem dnevu državnosti ter 

dogodek, ki je naznanil težko pričakovane poletne počitniške dni. Proslava je bila polna zanimivih, 

ustvarjalnih in lepih nastopov, ki so jih pripravili učenci od 1. do 9. razreda. Po uvodu in himni nas je 

z recitacijskimi deli pesmi o Domovini (raper Zlatko in Nuška Drašček) skozi vso proslavo vodil Enej 

Ibrahimović (7. a), skupaj z napovedovalkama nastopov Neli Pulko (8. a) in Hano Jarh (3. a). 
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S prvo plesno točko (DJ Snake: Taki Taki) so nas ogrele 

Naja Rotman, Lana Ostrš in Maria Luković (4. a), nato 

je navdušila pevska točka Eveline Novak (7. b) z 

zmagovalno pesmijo letošnje Evrovizije Arcade, za njo 

pa še nastopa mažoretk. Sledil je ogled videa »Vse 

najboljše, Slovenija!«, preko katerega so učenci od 1. 

do 9. razreda naši državi voščili za rojstni dan. S 

pesmijo Siva pot so se nato predstavili učenci Country 

plesne skupine, manjkala pa ni niti kratka igra z 

naslovom Snežna, ki jo je po angleški predlogi napisala 

gospa Nataša Luković. 

 
 arhiv šole             

 

 

Pod njenim mentorstvom in mentorstvom gospe 

Tamare Farič so jo zaigrali učenci 1. a, 5. a in 5. 

c razreda. Še preden pa smo se zapodili skozi 

šolska vrata v svoboden čas brezskrbnosti, nas 

je spet na noge s plesno točko Swish Swish 

postavila plesna skupina FIT KIDS (učenci od 1. 

do 4. razreda). Temu je sledil nagovor Maše 

Pohar, predsednice šolske skupnosti in 

otroškega parlamenta, za njo pa je spregovorila 

še ravnateljica, gospa Lidija Todorović. In tako 

smo se z lepimi spomini od šolskega leta 

poslovili z animatorjem Vidom Jožetom Pevom, 

učencem 3. c razreda, ki nam je spustil sonce v 

srce. Vsi skupaj smo namreč ob pesmi Pusti 

soncu v srce (Kingstoni) zapeli in zaplesali. 

 arhiv šole              Tamara Farič 

Organizatorki: Nataša Luković, Tamara Farič 

 

BRALNI KOTIČEK 2. A 

V 2. a razredu smo prebrali zgodbico Guji 

Guji, ki jo je napisal Chih-Yuan Chen. 

Krokodilje jajce je pristalo v račjem gnezdu. 

Guji Guji je velik krokodil, ki živi kot raček 

– krokoraček.  

 

Ko so hudobni krokodili želeli pojesti račke, je 

namesto račk krokodilom vrgel kamne.    

Krokodilom so se polomili zobje in so pobegnili. 

Guji Guji pa je naprej veselo živel v račji družini. 

 

  Selin Lina Knafelc, 2. a Knjiga je v šolski knjižnici. Priporočamo jo! 

 Lili Koren, David Žel, Nika Kramberger, Lori Preradovič,  Larisa Šuran, vsi 2. a 
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OB ZAČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA (3. a razred) 

V 3. a razredu smo pri uri slovenskega 

jezika obravnavali besedilo Smiljana 

Rozmana, z naslovom Šola.  Obujali smo 

spomine na dan, ko smo postali prvošolci.  

Dan, ko smo postali Ludviki. 

Ko sem prišla v prvi razred, me ni bilo strah. Komaj 

sem čakala, da spoznam novo učiteljico in vidim naš 

razred. Ko me je devetošolka sprejela v telovadnico, 

smo si ogledali predstavo. Potem sem končno videla 

naš novi razred. In spoznala učiteljico. Nikoli ne bom 

pozabila svojega prvega šolskega dne. 
  Uma Vreže, 3. a 

Ko sem prišla v šolo, sem se počutila 

nelagodno. Nisem poznala drugih otrok. Ko 

pa sem bila v šoli dva meseca, pa sem že 

spoznala vse otroke. Počutila sem se krasno. 

Od prvega dne mi je v šoli lepo.  

Ko sem prišel prvič v šolo, se mi je šola zdela velika. 

Ni me bilo strah.  Izgledalo je super. Všeč mi je bilo, 

ko smo z učiteljico šli v razred. Učiteljica mi je bila 

všeč. 

 Hana Žigon, 3. a  Žan Mikložič, 3. a  

Razredničarka: Katja Stajnko 

 
 

DAN ZLATIH KNJIG: BRALNI MARATON 

V torek, 17. septembra, smo se na »dan zlatih 

knjig«, ki je hkrati tudi začetek nove sezone 

branja za Prežihovo bralno značko, učenci  5. 

a (Urban Ornik, Lana Ostrš, Tia Turk) in 5. c 

(Daša Solomon, Luka Debevc Damiš) 

odpravili na Rotovški trg v Mariboru, kjer je 

potekal letošnji že 17. bralni maraton po vrsti. 

Vsakdo od nas je nastopil s svojo pesmico, ki 

smo se jo predhodno naučili na pamet. 

Sodelovalo je veliko učencev različnih 

mariborskih osnovnih šol in tudi dijaki 

nekaterih srednjih šol.  

Veliko nastopajočih je nastopilo z branjem 

lastnih besedil. Nastopila je tudi bivša učenka  
 
 

naše šole, Maša Pohar, ki je v lanskem letu, ko   Sonja Antolič 

je obiskovala 9. razred naše šole,  ob delu za inovacijski projekt  napisala tudi pravljico o nastanku 

Zlate lisice z naslovom Lisička. Bili smo zelo ponosni nanjo, ji veselo zaploskali in se seveda tudi 

fotografirali z njo. 

Po končanem nastopu smo se posladkali še s sladoledom in zadovoljni odšli z avtobusom nazaj v 

šolo. 

 Lana Ostrš, 5. a,  Daša Solomon in Luka Debevc Damiš, 5. c 

Mentorica: Sonja Antolič  

 

EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 

V petek, 27. 9. 2019, je v Europarku potekala prireditev Evropska noč raziskovalcev 2018/2019. Na 

njej so se predstavile raziskovalne naloge in inovacijski predlogi učencev in dijakov iz Maribora in 

drugod. Povabljeni so bili tudi učenci naše šole s tremi raziskovalnimi nalogami: Oranžna jubileja v 

Radvanju, avtorice Tjaše Mlaker (mentorica: Nataša Colja), Gremo na lisičko, avtorice Maše Pohar 

(mentorici: Tadeja Krajnc, Violeta Škrabl) ter Poznavanje zdravilnih rastlin med učenci, avtoric Nike 

Novak in Lane Beranič (mentorica: Brigita Godec Kopčič). 

 Tjaša Mlaker in Meta Pohar (obe 9. a) 

Koordinatorka dejavnosti: Gordana Šober 
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PRVO KUHANJE V NOVI UČILNICI ZA GOSPODINJSTVO 

 

V torek,17. 9. 2019, smo učenci, ki 

obiskujemo izbirni predmet sodobna 

priprava hrane, prvič kuhali v novo 

opremljeni učilnici za gospodinjstvo. 

Pripravili smo jabolčni zavitek in 

krompirjevo juho s korenčkom. Dela 

smo se lotili tako, da smo si najprej 

zapisali recept, razdelili delo in nato 

začeli kuhati. Midve sva pripravili testo 

za jabolčni zavitek, nekateri so 

pripravljali jabolka, drugi sestavine za 

juho. Po kuhanju smo pripravljene jedi 

tudi poskusili, bilo je zelo okusno. Zelo 

smo veseli in ponosni, da smo lahko prvi 

kuhali v novi učilnici za gospodinjstvo. 

 Brigita Godec Kopčič  

 Lina Kuronja in Ela Lorber, obe 7. a 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 
 

»KRESNIČKA« JE ZASVETILA 
V petek, 20. 9. 2019, so se začele priprave na 

tekmovanje iz naravoslovja pod nazivom Kresnička. 

Priprave bodo potekla vse do začetka februarja, nato 

pa bo sledilo tekmovanje, ki bo 5. februarja 2020 in 

ga organizira DMFA. 

In kaj počnemo? Sedem Ludvikov, ki se je prijavilo 

na to interesno dejavnost, bo izvedlo tri poskuse pod 

mentorstvom učiteljice Metke Lakota.  

Prvi poskus nam je uspel in z veseljem smo v 

jutranjih urah pred poukom, lahko občudovali 

mavrico, ki je nastala v razredu. 
 

 Metka Lakota 

Vsi skupaj smo bili zelo navdušeni, da smo lahko pričarali ta naravni pojav v učilnici, za katerega 

smo seveda morali ustvariti prav posebne pogoje.  

Čas je hitro minil in komaj že čakamo na naslednji petek, ko bomo k poskusu dodali tudi teoretični 

del. 

 Metka Lakota, mentorica Kresničke za 4. in 5. razred  

 

DAN DEJAVNOSTI: MUZEJ NOB, KARIERNO SREDIŠČE, ORIENTACIJA PO MESTU (9. 

razred) 

V sredo, 25. septembra 2019, smo se učenci devetih razredov udeležili prvega naravoslovnega dne. 

Naravoslovni dan je potekal v treh delih. Zbrali smo se ob 8:15 na Trgu svobode, kjer smo najprej 

malicali. Učenci 9. b razreda smo si najprej ogledali razstavo o industrijskem Mariboru v Muzeju 

NOB. Pot smo nadaljevali do Kariernega središča, kjer smo najprej imeli predavanje o poklicni poti, 

nato pa smo rešili individualni računalniški kviz »Kam in kako«. Kviz nam je pomagal pri izbiri 

nadaljnje poklicne poti, saj nam je svetoval poklice, ki bi bili primerni za nas. Rešili smo tudi učne 

liste, ki smo jih oddali gospe Maji Mernik. Nato je sledila geografsko-zgodovinska orientacija po 

ulicah Maribora, ki jo je vodila gospa Gordana Šober. Z dejavnostmi smo zaključili ob 12:30 na 

Trgu svobode. 

 

Naravoslovni dan nama je bil zelo všeč, saj sva se naučili veliko koristnih informacij glede bodočega 

poklica, izbire srednje šole in tudi o ulicah v samem mestnem jedru Maribora. 
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 Violeta Škrabl  Maja Mernik     

 Pia Rumpf in Rebeka Roj, obe 9. b 

Organizatorki: Maja Mernik, Gordana Šober 

 

ŠPORTNI DAN: POHOD PO POHORJU (od 6. do 9. razreda) 

V petek, 27. 9. 2019, smo 6., 7., 8. in 9. razredi imeli svoj 1. športni dan. Do hotela Zarja so se odpravili 

6. razredi, 7. do hotela Tise, 8. in 9. pa smo se sprehodili do Ruške koče na Arehu. Zbrali smo se ob 

8.10 pod Vzpenjačo in imeli malico. Nato smo se odpravili na gondole in se odpeljali do Bellevueja. 

Od tam smo se ločili in vsak razred je šel po svoji poti do cilja. Na Bellevue smo se vrnili po približno 

štirih urah, za tem smo se z gondolo vrnili pod Vzpenjačo, kjer se je ob našem izkrcanju iz gondole 1. 

športni dan zaključil. 

  
 Mateja Arko        Violeta Škrabl 

 Evelina Novak, 8. b 

 

DAN DEJAVNOSTI: MESTNI PARK, AKVARIJ, MUZEJ NOB 
V ponedeljek, 30. septembra 2019, smo učenci 7. razredov imeli naravoslovni dan. Zbrali smo se ob 

8.00 na Trgu svobode, kjer smo pojedli malico. Po malici smo se razdelili po oddelkih. Naš razred, 7. 

a je najprej odšel v Mestni park, kjer nam je gospa učiteljica Brigita Godec Kopčič predstavila 30 

drevesnih vrst, ki so posajene v parku. Izvedeli smo tudi, da je Mestni park že precej star, saj šteje kar 

145 let, kar je enako kot naša šola. Po ogledu parka pa je sledil ogled mariborskega akvarij-terarija, 

kjer smo spoznali veliko zanimivih akvarijskih in terarijskih živali. Lahko pa smo tudi božali ali si 

ogledali kraljevega pitona. Naš zadnji postanek pa je bil muzej NOB. Tam smo imeli zanimivo 

delavnico na temo človekovih pravic in nasilja. Naučili smo se, da naj najprej premislimo preden v 

konfliktu odreagiramo z jezo in nasiljem ter da moramo biti kreativni, sočutni in nenasilni, saj se dajo 

spori reševati tudi brez tega, da smo nasilni drug do drugega, ne glede na to, ali je to verbalno ali fizično 

nasilje. Preden smo dan dejavnosti zaključili, pa smo si privoščili še sladoled! Dan dejavnosti se je 

zaključil ob 13.00 v šoli. Ta dan mi je bil zelo všeč, saj smo se veliko novega naučili. 
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  Jasna Rosi 

 Ela Lorber, 7. a  

Organizatorka: Jasna Rosi 

 

 

ŠPORTNI DAN: POHOD NA PEKRSKO GORCO (2. razred) 

V četrtek, 26. 9. 2019, smo šli na 

športni dan. Šli smo na Pekrsko 

gorco. Videli smo cerkvico, ki je 

zelo lepa. Na vrhu smo pojedli 

in se vrnili. Na športnem dnevu 

mi je bilo zelo všeč. 

 
 Suzana Belušić, mentorica 

V četrtek smo imeli športni dan. 

Šli smo na Pekrsko gorco. Ko 

smo prišli na vrh je bil krasen 

razgled. Všeč mi je bilo, ko smo 

se pogovarjali. Najbolj všeč mi 

je bilo druženje s prijatelji. 

 Mia Lorber, 2. a  David Žel, 2. a 

Všeč mi je bilo, ker sem imela 

ob sebi najboljšo prijateljico in 

ker mi je dala kekse. 

Všeč mi je bilo, ko smo jedli 

prigrizke. 

 Selin Lina Knafelc, 2.a  Tai Tomažič, 2. a 

Ko smo prišli na vrh, je bilo 

zabavno. 

 

Najboljše mi je bilo, ko smo 

hodili. 

 Hana Kus, 2. a  Gal Peruš,  2.a 

 

 

 

   

 Naja Kandič, 2. a  Selin Lina Knafelc, 2. a  Lili Koren, 2. a 
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4. a in dežniki                                                                                     

 

 

4. MARIBORSKI TEK 

V soboto, 7. 9. 2019, smo se Ludviki udeležili 4. 

Mariborskega mestnega teka pod organizacijo 

športne zveze Maribor. Učiteljica Urška Kosi, ki 

se redno udeležuje tekaških prireditev, nas je 

navdušila, da smo se prijavili. Tekli so tudi naši 

učenci. Teklo je več kot 600 tekačev na 5 km in 

10 km. Bilo je fantastično in tudi vreme je 

zdržalo. Veseli bomo, če se nam boste naslednjič 

pridružili, saj je takšno druženje izvrsten “team 

building”. 

Bravo Ludviki! 

 
 

 Karla Poslek Petrović Ludviki pred tekom z učenci.  
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 KNJIGA MESECA ( september) 
 

 

V   prvem letošnjem bralnem mesecu (septembru) je 

glasovalo skupaj 6 učencev. Trije iz petega razreda in 

trije iz šestega razreda. Gotovo pa smo brali več, zato bo 

v naslednjih mesecih več oddanih glasov. 

Največ glasov je dobila knjiga Primoža Suhodolčana 

Živalske Novice, ostale glasove pa so namenili učenci 

knjigam iz zbirke Grozni Gašper, Mala Čarovnica Lili in 

Košarkar naj bo.  

 Izžrebala sva dve učenki, ki prejmeta v knjižnici majhno 

nagradico: Taja Preradović iz 6. a in Alina Blažič iz 5. b.  

 

Vabiva k branju in oddaji glasov za prebrane knjige tudi 

v vseh naslednjih mesecih letošnjega šolskega leta. Naj 

se nam bere! 

 Sonja Antolič  

 Tina Furman in Jure Edelbaher, oba 7. c 

Mentorica: Sonja Antolič 

 
 DRUGI O NAS 

 
 

  
Večer, 17. 9. 2019 
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 POGOVORNE URE STROKOVNIH DELAVCEV 
 

 
 

MENTORICA LUDVIK POROČA: Mateja Arko 

 

UREDNICA LUDVIK POROČA: Stella Arko, 9. b 

UREDNIŠKI ODBOR: 

Lena Anošek, Ela Lorber (obe 7. a); Jure Edelbaher, Tina Furman 

 Saša Krajnc (vsi 7. c); Mirjam Jurša, Ana Kovač, Lanatija Ledinek, Lina Lužnic, Tija Rutar, Lana 

Miuc Zelko (vse 8. a); Anja Golob, Evelina Novak (obe 8. b); Aleksej Matevž Fišer, Tjaša Mlaker 

(oba 9. a); Stella Arko, Zala Ferk Krajcar, Rebeka Roj, Gal Mikluš Senekovič, Pia Rumpf, Nika Šef 

(vsi 9. b) 


