
 

Številka 2, leto XXI, oktober 2019    POROČA 

 
 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

OBISK UČENCEV IN UČITELJEV POBRATENE ŠOLE IZ KRALJEVA 

ODLIČNI V ROKOMETU 

PREŠERNOV NATEČAJ ŠOLE 
 

 

    

 Luka Grdinič  Ema Martinec  Astrid Krajnc  Luka Grdinič 

JESEN V 2. B 

   
 Urban Testen  Lana Vidovič Kaiser  Hana Rebernak 

   Jasmina Pižeta 

 

 

Dragi Ludviki! 

Drevesa so že spremenila svoje barve, vreme postaja vedno 

hladnejše, kostanjevi pikniki so že za nami, počitnic je konec in 

spet smo nazaj v šolskih klopeh, kjer s polno paro nadaljujemo 

naše delo. V preteklem mesecu se je veliko dogajalo na naši šoli 

in zdi se mi prav, da omenim vsaj nekaj.  

V oktobru so potekala različna tekmovanja, od športnih pa vse 

do naravoslovnih. Začel se je razpis Prešernovega natečaja, na 

katerem lahko sodelujemo vsi učenci. Letošnji Prešernov 

natečaj nosi naslov Rad imam svoj planet. Vabljeni k 

ustvarjanju! Otvorili smo tudi razstavišče Ludvik, kjer se bodo 

vse do konca šolskega leta predstavljali različni umetniki. V 

razstavišče vse leto privabljamo veliko obiskovalcev iz okolice, 

saj bivši Ludviki, pa tudi krajani, radi vstopijo v prostore šole, 

kjer vrveža ne zmanjka. Tudi učitelji so začeli že neizprosno 

preverjati in ocenjevati naše znanje. 

                      Mateja Arko Nekateri smo se že pred počitnicami rešili ocenjevanja, drugi pa 

boste to storili po teh zasluženih počitnicah. 
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V torek, 15. oktobra 2019, je bil svetovni dan hoje. Tudi naša šola je želela obeležiti ta dan, zato se 

je večina učencev naše šole namesto z avtobusom ali avtom ta dan v šolo odpravila peš ali s kolesom. 

Izjemno pomemben dogodek za našo šolo pa je bil obisk pobratene šole iz Kraljeva. Sprejeli smo jih 

s prireditvijo, na kateri se nam je njihova ravnateljica zahvalila za gostoljubnost. Učenci osnovne 

šole iz Kraljeva so teh nekaj dni bivali pri naših osmošolcih. Izmenjali smo si različne spomine, 

zgodbe in spletli mnoga prijateljstva. Imeli smo se zelo lepo in obisk smo zaključili s šolskim plesom, 

ki smo ga organizirali 9. razredi.  

Vem, da so počitnice mimo in da ste si ravnokar odpočili, a vseeno se kakšno popoldne ustavite za 

trenutek in uživajte ob glasbi ali prelistajte kakšno knjigo, ker, verjemite mi, ne bo vam škodilo. 

Uživajte ob branju tega Ludvika. 

 Aleksej Matevž Fišer, 9. a, član uredniškega odbora Ludvik poroča  

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko  

 

 
     

JESEN V 2. A 

   
   Suzana Belušić 

   

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Planinci Ludviki                                       

                                                       Urška Kosi 

Pisateljica Jasna Markuš na obisku       

                                                    Tanja Gojčič 
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Projekt »Rastem s knjigo«: sedmošolci v 

knjižnici Nova vas 

                                                 Sonja Antolič 

Kostanjev piknik za učence od 1. do 3. razreda 

                                                   

                                                     Mateja Arko 
 

 

  
Kostanjev piknik, jesensko igrišče                           Kostanjev piknik, jesensko igrišče 

                                               Suzana Belušić                                             Doroteja Solatnik 
 

 

  
Obisk učiteljev in učencev iz Kraljeva 

                                                 Danijel Korpar                                              Nataša Luković 
 

 

   
Ludviki pri gasilcih 

Suzana Belušić  Doroteja Solatnik 
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Predavanje »Varni na internetu« 

                                                      Mateja Arko 

Halloween party na Ludviku 

                                                   Violeta Škrabl 
 

  

Interdisciplinarna ekskurzija 

                                                     Maja Mernik 

Predstavnice otroškega parlamenta 

                                                           Nataša Lukovič 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

LOGIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (od 3. do 9. razreda) 

V četrtek, 26. septembra 2019, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v logiki. Udeležilo se ga 

je 55 učencev od 3. do 9. razreda. Bronasto priznanje je prejelo 18 učencev od 3. do 5. razreda ter 

10 učencev od 6. do 9. razreda. Organizatorka tekmovanja učencev od 3. do 5. razreda je bila ga. 

Tanja Gojčič, organizator tekmovanja učencev od 6. do 9. razreda pa g. Nejc Barovič. 

V tretjem razredu je v logiki tekmovalo 15 učencev, bronasto priznanje pa prejmejo: Eva 

Majcenovič, Isa Vreže, Uma Vreže, Hana Žigon, Teo Lavrinc, Vid Rotman, Anej Bombek, Vid 

Lukačič, Filip Razgoršek, Vitjan Ul, Nino Perkovič, Vid Kuronja ter Teja Dukadinović.  

V četrtem razredu se je tekmovanja udeležilo 7 učencev, bronasto priznanje pa prejmejo: Hana Jarh, 

Maca Bobnar in Lara Poredoš. 

V petem razredu je tekmovalo 6 učencev, bronasto priznanje pa prejmeta Tia Turk in Nejc Marinič. 

V šestem razredu sta tekmovala 2 učenca, bronastega priznanja pa ne prejme nihče od njiju. 

V sedmem razredu je prav tako tekmovalo 6 učencev, bronasto priznanje pa prejmejo Gal Boltauzer, 

Nuša Petek ter Hana Indihar.  

V osmem razredu je tekmovalo 7 učencev, bronasto priznanje pa prejmeta Mirjam Jurša in Lana 

Miuc Zelko. 

V devetem razredu je tekmovalo 12 učencev, bronasto priznanje pa prejmejo Lana Koren, Meta 

Pohar, Jan Harl, Tjaša Mlaker in Tin Štros. 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Gal Boltauzer iz 7. razreda, Mirjam Jurša, Ana Kuprivec, Lana 

Miuc Zelko iz 8. razreda ter Jan Harl, Lana Koren, Tjaša Mlaker, Meta Pohar in Tin Štros iz 9. 

razreda.  

Vsem učencem iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha na državni ravni tekmovanja. 

 Mirjam Jurša, 8. a 

Organizatorja tekmovanja: Nejc Barovič in Tanja Gojčič 
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ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. razred) 

V ponedeljek, 21. 10. 2019, je na šoli potekalo šolsko 

tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce. 

Tekmovanja se je udeležilo 17 učencev. Učenci uradnih 

rezultatov še niso dobili, vendar upamo na najboljše. 

Tema letošnjega šolskega tekmovanja za osmošolce je 

bila »History of Slovenia – A people without the 

knowledge of their past origin and culture is like a tree 

without roots (Marcus Garvey)«.  

 in mentorica Karla Poslek Petrovič 

 Karla Poslek Petrovič  

 

ROKOMET: ŠOLSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE (od 7. do 9. razreda, dekleta) 

 
                                   Zala Žižek, arhiv 

 

V ponedeljek, 14. 10. 2019, je na OŠ Rada Robiča 

potekalo šolsko tekmovanje iz rokometa. Premagale 

smo vse štiri ekipe ter se uvrstile na področno 

tekmovanje. To je potekalo v ponedeljek, 21. 10. 2019, 

na OŠ Rače. Tekmovale smo proti trem šolskim 

ekipam in dosegle odlično tretje mesto. V ekipi smo: 

Meta Pohar, Tija Šoštarič Karič (obe 9. a); Zala Ferk 

Krajcar, Zara Kasesnik (obe 9. b); Lana Miuc Zelko, 

Lina Štrman (obe 8. a); Lana Zupan Žitnik, Tjaša 

Smonkar (obe 8. b), Zala Žižek (7. b). 

 Meta Pohar, Tija Šoštarič Karič, obe 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

JESENSKO USTVARJANJE V 2. c 

   

Sončnice so nastale izpod rok 

učencev 2. c razreda. 

Pri ustvarjanju smo uporabili kolaž 

papir, suhe barvice, voščenke, 

flomastre in tempera barve. Otroci so 

pri delu neizmerno uživali.  

 

  Nuša Pratneker 

 Nuša Pratneker 
 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

V četrtek, 17. oktobra 2019, je bilo v razstavišču Ludvik odprtje razstave z naslovom Odkrita čutnost. 

Avtorica razstave Jana Ajlec, po poklicu medicinska sestra, se s fotografijo ukvarja ljubiteljsko. Odkar 

se je čisto po naključju na svojem delovnem mestu srečala s fotoaparatom, jo spremlja na dolgih 
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sprehodih, kjer išče motive v cvetlicah. Fotografije nato obdela na takšen način, da je skoraj nemogoče 

ločiti, ali gledamo fotografijo ali umetniško sliko. 

 

Avtorica je povedala, da je izredno počaščena, da smo jo povabili 

in pripravili njeno razstavo. Še posebej navdušena pa je bila nad 

kulturnim programom, ki so ga pripravili naši učenci.  

Program je povezovala Meta Pohar, nastopili pa so učenci 

gledališke skupine z dramsko igro z naslovom Meta in Tjaša v 

šoli. Igra je nastala pod mentorstvom učiteljice Nataše Colja.  

Za zaključek smo prisluhnili učenki 5. a razreda, Tii Turk, ki je z 

deklamacijo pesmi poskrbela za pravo kulturno poslastico.  

Razstavo je odprla gospa Maja Šivec, profesorica likovne 

pedagogike in prijateljica avtorice.  

V novembru vas vabimo na novo fotografsko razstavo, katere 

otvoritev bo v četrtek, 21. 11. 2019, ob 18. uri, ko se bo s svojimi 

fotografijami predstavila Valerija Mikložič.  

 Katja Stajnko, mentorica razstavišča Ludvik 

 Katja Stajnko  

 

 
 

 Sara Jane Petrič  Katja Stajnko 

 

 MEDNARODNO SODELOVANJE NA LUDVIKU  
 

IZMENJAVA UČENCEV: OBISK UČENCEV IN UČITELJEV OŠ DIMITRIJE TUCOVIĆ 

KRALJEVO 

V nedeljo, 20. 10. 2019, se je učencem 8. razreda 

naše šole pridružilo 14 učencev in 5 učiteljev OŠ 

Dimitrije Tucović Kraljevo (Srbija). V večernih 

urah smo jih sprejeli na šolskem igrišču ter jih 

pospremili domov. Učenci iz Srbije so bivali v 

domovih učencev naše šole ter jih spremljali pri 

pouku ter popoldanskih aktivnostih, ki so bile 

pripravljene s strani naših učiteljev. Dogajanje je 

bilo pestro in zabavno. V ponedeljek popoldan 

smo v šolski telovadnici igrali odbojko, ki je na   

srečo ni bilo treba igrati vsem udeležencem.  Nataša Lukovič 

V torek smo s pomočjo lova na zaklad spoznavali center Maribora. Lov na zaklad se je zaključil v 

paviljonu v mestnem parku, ogledali pa smo si tudi preostale znamenitosti našega mesta. V sredo smo 

bili ves dan odsotni od pouka, saj smo se z avtobusom odpravili na Pohorje. Tam smo se podali na 

znamenito čutno pot Miloša Zidanška. S pomočjo raznih delavnic smo spoznavali sebe in svoja čustva 

ter se povezovali med seboj. Popoldan smo organizirali gostitelji in prepričana sem, da so naši gostje 

v njem zelo uživali. 
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V četrtek so naši devetošolci poskrbeli za prekrasno zabavo 

za noč čarovnic. Veselilo nas je, da so naši prijatelji iz 

Kraljeva v njem zelo uživali. V petek zjutraj se nam učenci 

na žalost niso pridružili pri pouku, ki so ga vsekakor naredili 

zabavnejšega tudi zato, ker so učitelji za kratek čas 

odpovedali ocenjevanje, saj je prišel čas za njihov odhod 

nazaj v domači kraj. Ludviki smo se od njih z nekaj solzami 

poslovili na šolskem igrišču, kjer smo novim  

  

 

prijateljem poklonili tudi majhno darilce za 

spomin na naše skupne dni. Prepričana sem, da 

bomo ohranili novonastala prijateljstva ter 

obdržali stike ter da se vsi že zelo veselimo 

svojega odhoda v Srbijo. Mednarodno 

povezovanje je zelo pomembno ter tudi zabavno 

in želimo si, da bi se na naši šoli izvajalo še več 

takšnih izmenjav.  

 Mirjam Jurša, 8. a  
  Nataša Lukovič 

 

  
  Danijel Korpar 

  

 

Organizatorji: Nataša 

Luković, Minka 

Godec, Violeta Škrabl, 

Milan Soršak, Metka 

Vrbanćič Osterc, Vera 

Kožuh, Lidija 

Todorović 

 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

PLANINCI LUDVIKI: IZLET NA RUŠKO KOČO 

V soboto, 28. 9. 2019, smo se odpravili na 

Ruško kočo na Pohorju. Zbrali smo se pri 

Spodnji postaji Vzpenjače. Izleta se je udeležilo 

30 učencev naše šole od tretjega do šestega 

razreda. Ko smo se zbrali, smo se na Pohorje 

odpeljali z gondolami in na vrhu se je začel naš 

pohod. Po dveh urah pohoda smo prispeli na 

kočo. Lahko smo si kupili tudi kaj za pod zob.  

 
  Nataša Kosi 
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Po počitku smo se odpravili nazaj in  po dveh urah smo na poti srečali velik tovornjak, ki se nam je 

komaj umaknil. Ko smo prispeli do gondole, smo se odpeljali nazaj. Na izletu je bilo zelo zabavno. 

 Matic Lešnik, 5. c 

Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi 

 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA 2019: MUZEJ KRAPINSKEGA PRAČLOVEKA, 

DOŽIVLJAJSKI PARK VULKANIJA, GRAD NA GORIČKEM 

V sredo, 2. oktobra 2019, smo nadarjeni in vedoželjni učenci imeli interdisciplinarno ekskurzijo. 

Zbrali smo se ob 8.45 na šolskem dvorišču in se ob 9.00 z avtobusom odpeljali novim dogodivščinam 

naproti. 

Najprej smo se peljali čez hrvaško mejo do Krapine, kjer smo si ogledali muzej krapinskega 

pračloveka. V muzeju smo si ogledali kratek film in se sprehodili skozi tisočletja našega razvoja.  

Homo sapiens se je razvil pred približno 200.000 leti v Afriki. V primerjavi z živalmi je imel visoko 

razvite možgane, sposobnosti abstraktnega mišljenja in samoopazovanja. Prehod v pokončno držo, 

ki je sprostil zgornje okončine za manipuliranje s predmeti, mu je v povezavi z umskimi 

sposobnostmi omogočil naprednejšo uporabo orodja med vsemi živimi bitji, s tem pa tudi bistveno 

izboljšal možnost za preživetje. Krapinski neandertalci izhajajo iz zadnje velike ledene dobe, kar 

pomeni, da so stari 130.000 let. Danes šteje človeška populacija preko 7 milijard posameznikov, ki 

poseljujejo vse celine.  

 

Med vožnjo smo reševali učne liste o 

prijateljstvu, komunikaciji, strpnosti in 

samospoštovanju.  Nihče ne more živeti brez  

komunikacije z drugimi ljudmi. S 

komuniciranjem človek spoznava svet, v 

katerem živi, druge ljudi in sebe samega. 

Prijateljstvo je odnos med osebami, ki niso 

partnerji, a se med seboj zelo dobro razumejo. S 

prijatelji preživimo veliko lepih trenutkov, ki jih 

nikoli ne pozabimo. Je pa tudi vrednota, ki je  

 arhiv šole razen družine med najpomembnejšimi v  
 

življenju. Ustavili smo se tudi na Goričkem, kjer smo si ogledali doživljajski park  Vulkanija. V 

Doživljajskem parku Vulkanije smo z Olijem spoznavali vulkane in doživeli izbruh goričkega 

vulkana, spoznavali geologijo in naravo Goričkega ter izvedeli še za kakšno zanimivost in 

kulinarično dobroto s tega območja. Poleg vsega naštetega pa smo doživeli še: 

- iskanje kristala Olivina, 

- vožnja z Olijevim vlakom, 

- spoznavanje mlinarskega življenja, 

- poslušanje legend o zmaju in čarovnicah, 

- ogledi znamenitosti v okolici, 
 

- sprehod po največjem gradu, 

- spoznavanje Plečnikovega dela, 

- spoznavanje kulturnih znamenitosti na  

  Goričkem in  

- aktivno preživljanje prostega časa v lepi  

  vulkanski pokrajini. 

Po zelo zabavnem in poučnem doživetju smo se odpravili še na grad Grad na Goričkem. To je 

največji grad na Slovenskem, ki se imenuje preprosto Grad. Na območju vasi Grad je pred 3 milijoni 

let bruhal zadnji vulkan na Slovenskem. Na šolsko dvorišče smo prispeli okoli 19.00 in se poslovili. 

Ekskurzija je bila zabavna, poučna in polna dogodivščin. Bila nama je zelo všeč in v prihodnje si 

želiva še več podobnih ekskurzij. 

 Pia Rumpf in Rebeka Roj, 9. b 

Organizatorke: Maja Mernik, Brigita Godec Kopčič in Gordana Šober 

 

PROJEKT »RASTEM S KNJIGO 2019«: OBISK KNJIŽNICE NOVA VAS 

2. 10. 2019 smo učenci 7. razreda obiskali Pionirsko knjižnico Nova vas.  Prva skupina učencev se 

je zbrala pred knjižnico ob 8.15, kjer nas je že čakala knjižničarka Mariborske knjižnice. Takoj smo 

vstopili v knjižnico in pričeli z delom. V okviru projekta Rastem s knjigo vsi sedmošolci v Sloveniji 

obiščejo najbližjo splošno knjižnico, se seznanijo z izbranim avtorjem, ki ga predstavijo na zelo 

zanimiv način s pripravljenim filmom. Letos je izbrana mariborska avtorica Janja Vidmar in njena 
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knjiga Elvis Škorc, genialni štor. Knjiga je tako zanimiva, da smo jo nekateri začeli brati še isti dan. 

Vsi jo bomo pa prebrali kot obvezno domače branje. Naše srečanje v knjižnici se je nadaljevalo še s 

predstavitvijo drugih zanimivih branj za najstnike. Nekatere od teh knjig so na voljo za izposojo tudi 

v naši šolski knjižnici. Del obiska v knjižnici pa smo malce ponovili svoje znanje o urejenosti 

knjižnice in ob tem reševali različne naloge tako, da smo morali poiskati 

različne knjige. Ob tem smo bili zelo uspešni. 

Dan je bil zelo zanimiv in upava, da ga bomo še kdaj ponovili. Druženje 

je bilo zanimivo  in tudi zabavno.  Podarjene knjige smo bili zelo  veseli 

in jo bomo z zanimanjem prebrali. 

 

 Vita Čelik in Kaja Gajšek iz 7. b 

Organizatorka obiska: Sonja Antolič 

  
  Sonja Antolič 

 

33. LIKOVNA FORMA VIVA: »LIPA, SIMBOL SLOVENSVA« 

 

3. 10. in 4. 10. 2019 sva se 

z učiteljico likovnega 

pouka gospo Violeto 

Škrabl udeležili 

dvodnevne 33. likovne 

Forma Vive na Osnovni 

šoli Malečnik. Sodelovalo 

je 19 šol iz Maribora in 

okolice in med njimi tudi 

naša. Tema letošnje 

likovne forma vive je bila 

Lipa, simbol Slovenstva.  
 

 Violeta Škrabl   

Začeli smo tako, da si je vsaka šola priskrbela svoj delovni prostor in svoj kos lipovega lesa. Z dleti 

smo začeli dolbsti v les in počasi so nastajali različni reliefi na skulpture. Pridobili sva veliko novih 

izkušenj na področju izdelovanja skulptur iz lesa. 

 Zala Ferk Krajcar in Lana Koren, obe 9. b 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

 

OBISK PISATELJICE JASNE MARKUŠ: »SANJSKO POTOVANJE NA LUDVIKU« 

V četrtek, 10. 10. 2019, smo na šoli gostili pisateljico in 

pesnico, gospo Jasno Markuš. Njen obisk je bil v sklopu 

prireditev, ki jih v mesecu oktobru in novembru organizira 

MČ Radvanje ob krajevnem prazniku mestne četrti. V 

telovadnici so se zbrali učenci od prvega do petega razreda 

in prisluhnili pesmi Potovanje v sanje. Ob pripovedovanju 

pesnice so si lahko ogledali tudi projekcijo ilustracij iz 

knjige. Pisateljica je po končani predstavitvi za učenke 

pripravila tudi kviz in za nagrado sodelujočim podelila 

majhne pozornosti. Učenci so bili ob obisku navdušeni, saj 

so preživeli zanimivo pravljično urico. Ob tej priložnosti 

se zahvaljujemo gospe Jasni Markuš, da je prišla k nam. 

 
 

 Minka Godec  Tanja Gojčič 
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10. 10. 2019 nas je obiskala pisateljica, gospa Jasna Markuš. V 

telovadnico smo se odpravili učenci od prvega do petega razreda. 

Gospa nas je popeljala skozi svet njenih pesmi. Na koncu smo 

odgovarjali na vprašanja. Če si pravilno odgovoril, si dobil 

čaroben svinčnik. Sama ga žal nisem dobila, dobila pa ga je moja 

sošolka Taja Poštrak. Všeč so mi bile njene razstavljene knjige, ki 

jih bom zagotovo prebrala. 

 Lana Ostrš, 5. a 

 Tanja Gojčič Organizatorka: Tanja Gojčič 

 

DAN DEJAVNOSTI: DREVESA (4. razred) 

V ponedeljek, 14. 10. 2019, smo imeli učenci 4. b razreda naravoslovni dan. Ugotavljali smo starost 

dreves, njihovo višino, obseg debla ... Razdeljeni smo bili v 6 skupin. Delo je potekalo v okolici šole. 

Potrebovali smo: kalkulator, podlago za pisanje, meter in voščenke. Vsaka skupina je preiskovala 

svoje drevo (javor, lipa, breza ...). Naredili smo  odtis lubja in lista drevesa, ki ga je preiskovala 

posamezna skupina. 

Vsi smo se zelo zabavali in se pri tem veliko naučili o naravi in delu v skupini. 

 Neža Dežman in Dolores Babič, 4. b         

Razredničarka: Nataša Kosi             

   

 Jan Hedžet, 4. b  Mark Petrovič, 4. b  Lili Šef, 4. b 

 

VARNI NA INTERNETU: PREDAVANJE O VARNI UPORABI INTERNETA (5., 7., 8. 

in 9. razred) 

V ponedeljek, 14. oktobra 2019, smo imeli predavanje o 

varni uporabi interneta. Delavnico sta izvedla predstavnika 

varnega interneta, gospa Klavdija Kordiš in gospod Tilen 

Dominko. Zbrali smo se v glasbeni  učilnici. Najprej smo 

si ogledali  Powerpoint  prezentacijo o varnosti na internetu 

in kako lahko preprečimo spletno nasilje. Nato smo igrali 

kviz na aplikaciji Kahoot. Tako smo preverjali svoje 

znanje. Bilo je poučno, zabavno in zanimivo. 

 Lena Anošek, Ela Lorber (obe 8. a) 

Organizatorka: Maja Mernik     

 
  Maja Mernik 

 

 

                  

 

SVETOVNI DAN HOJE: LUDVIKI V ŠOLO PEŠ ALI S KOLESOM 

V torek, 15. oktobra 2019, je bil svetovni dan hoje. Tudi naša šola je želela obeležiti ta dan, zato se je 

večina učencev naše šole, namesto z avtobusom ali avtom ta dan v šolo odpravilo peš ali s kolesom. 

 

Pripis uredništva: 

Kar 210 jih je prišlo v šolo peš, 62 s kolesom in 72 z avtobusom. Bravo Ludviki! Morda bomo spomladi 

prepričali še koga od 168 tistih, ki so jih tokrat pripeljali starši. Vsem, ki so aktivno prišli v šolo, 

čestitamo, zahvaljujemo pa se tudi staršem, ki so pomagali pri izvedbi akcije in jo spodbujali.  

 Tjaša Mlaker, 9. a 
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MAPE DOSEŽKOV 3. c 

    

 Ana Pograjc 3C  Mija Solomon  Ema Mlakar  Rai Rebrar Savaš 

    
 Kevin Kumrič  Vid Kuronja  Manca Petek  Milena Batistić 

 

OBISK PRI GASILCIH 

 

V četrtek, 24. oktobra 2019, smo obiskali gasilski dom 

prostovoljnega gasilskega društva Radvanje. Z nami sta šli 

učiteljici gospa Ribana Višnar in gospa Doroteja Solatnik. 

Gasilci so nam najprej pokazali, kako gasiti ogenj z 

gasilnim aparatom, nato pa tudi, kako oživljati 

ponesrečence v požaru. Na  koncu so nam pokazali še 

gasilsko lestev.  Obisk gasilcev je bil zelo zanimiv in tudi 

poučen, saj smo se naučili veliko stvari, ki jih bomo 

potrebovali tudi v vsakdanjem življenju 

 
 Ela Lorber, 7. a  Doroteja Solatnik 

 

 

 

 

 

 

 
1. b 1. a 
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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 

 

DAN DEJAVNOSTI: KOSTANJEV PIKNIK  1. VIO 

Učenci 1. VIO smo imeli v četrtek, 24. 10. 2019, 

naravoslovni dan z vsebino KOSTANJEV 

PIKNIK, ki smo ga pripravili  v sklopu prireditev 

ob Tednu otroka in hkrati ob obisku učencev in 

učiteljev iz Kraljeva. Ustvarjali smo s pomočjo 

kred in naravnih materialov. 

Zahvaljujemo se našemu glasbenemu gostu, 

gospodu Damianu Roiu, gasilcem 

prostovoljnega GD Radvanje (g. Tadeju Knezu 

in g. Mariu Verliču za pomoč pri pripravi klopi, 

mizic in peki kostanjev.  
   Suzana Belušić 

 

                          

Hvala našim kuharicam, kuharju, go. Karli Knez, 

g. Ljubu Premoviću in g. Dušanu Korošcu). 

Hvala učiteljici go. Vikici Korošec za vodenje 

prireditve in učiteljici go. Violeti Škrabl za 

vodenje likovnih dejavnosti. Imeli smo čudovit 

dan obdan s soncem. 

 Organizatorka dejavnosti: Janja Karanovič 

  Suzana Belušić  

 

 

FAJN SMO SE IMELI. 

ZELO SMO SE ZABAVALI. 

GAŠPER KRANJC, 1. A 

BILO JE ZELO LEPO. 

PLESALI IN PELI SMO. PA 

JEDLI KOSTANJE.  

EJTI BOBNAR, 1. A 

 

IMELI SMO SE ZELO 

LEPO, KER SMO PLESALI 

MAKARENO, JEDLI 

KOSTANJE, RISALI S 

KREDAMI IN 

IZDELOVALI KROGE V 

KATERIH SO BILI 

KAMENČKI, LISTJE IN 

VEJICE. ŠE SI ŽELIM 

TAKŠNIH DNI. 

GLASBENIK JE ZELO 

DOBRO PEL. 

NIK ŠKRABL, 1. A 

BILO JE ZELO PRIJETNO. 

RISALI SMO S KREDAMI. 

IZDELOVALI S 

KAMENČKI IN LISTJEM. 

JEDLI SMO SLASTNE 

KOSTANJE. 

DOMINIK GUNGL 

GALUN, 1. A 

 

1. b  RAZREDNIČARKA JANJA KARANOVIČ, DRUGA 

UČITELJICA SARA JANE PETRIČ 
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ŠPORNI DAN UČENCEV 1. RAZREDA 

ODPRAVILI SMO NE POD PEKRSKO 

GORCO. IMELI SMO SE ZELO LEPO. 

LAHKO SMO SE IGRALI. PILI SMO SOK. 

 

ZOJA BUNDERLA, 1. A  
  

 

BILO JE ZABAVNO, KO SMO SKAKALI Z VREČAMI. FANTJE SO IGRALI NOGOMET. 

NEKATERI SO ODŠLI NA PEKRSKO GORCO. 

ZOJA KOLAR, 1. A 

 

 RAZREDNIČARKA JANJA KARANOVIČ, DRUGA UČITELJICA SARA JANE PETRIČ 

 

ŠOLSKI PLES (HALLOWEEN PARTY) 

 

V četrtek, 24. 10. 2019, smo učenci 9. a in 9. 

b priredili zabavo za učence od 6. do 9. 

razreda. Učenci 9. razredov smo v šolo prišli 

ob 16.00, da smo pripravili prostor in ga 

naredili tematskega. Pri opremljanju nam ja 

na pomoč priskočil tudi g. hišnik. Zabava se 

je pričela ob 17.00. Učenci so prihajali v šolo 

skozi vhod 3, pri katerem je stal varnostnik. 

Učenci niso smeli imeti mask in tudi telefone 

so marali pustiti v omaricah. Potrebovali so 

tudi primerno obutev (šolski copati). Imeli 

smo poslikavo obraza. Nekateri učenci 9. 

razredov smo bili zadolženi za prodajo kart, 

glasbo, pijačo ter  

  Violeta Škrabl hrano. 

 

Glasbo so predvajali: Jurij Seljak, 9. b, Matevž 

Fišer, 9. a, in Tomaž Jelen, 8. b. Osmošolci so 

tekmovali v večjem številu udeležbe za točko 

za predajo ključa. Točko je dobil 8. b razred. 

Zabava se je končala ob 20.00. Učenci 9. 

razredov pa smo pomagali pospraviti prostor in 

se po opravljenem delu vrnili domov. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so se udeležili zabave 

in jo pomagali organizirati. Pohvale gredo tudi 

učiteljem, ki so bili dežurni in nam pomagali 

prirediti to zabavo.  

 

 
HVALA!   Violeta Škrabl 

 Gal Mikluš Senekovič, Rebeka Roj, oba 9. b 

Organizatorji: 9. a in 9. b razred z razredničarkama Ribano Višnar in Violeto Škrabl 
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NOČ ČAROVNIC V 2. A 

  
 

 POZOR, POZOR 
 

PREŠERNOV NATEČAJ 2019/2020: RAZPIS 
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PROMETNA VARNOST  

Nova prometna ureditev se je sedaj že ustalila. Začetne težave smo uspešno prebrodili. Učenci pridno 

upoštevajo navodila in uporabljajo pot za pešce. Spoštovani starši, hvala, ker na prostorih, ki so 

označeni za odlaganje in pobiranje otrok, ne parkirate. Včasih je potrebno malo počakati, da lahko 

parkiramo avtomobile na označena mesta, a se izplača, saj vzgajamo z zgledom. Upamo, da bodo 

z deli zunaj dvorišča hitro zaključili in uredili talne označbe. Do takrat bomo s strpnostjo in 

upoštevanjem navodil najbolj pomagali drug drugemu in poskrbeli za varnost otrok.  

Ravnateljica: Lidija Todorović 
 

PRVA GENERACIJA OSEMLETKE: 50 LET VALETE 

 
Tako so se v šoli zbrali učenci in učitelji generacije, ki je pred 50 leti zaključila osnovno šolo. 

Pokukali so v učilnice, se spominjali, kje je kaj bilo, ko so oni obiskovali šolo. Pohvalili so, kako je 

šola urejena danes. To je prva generacija, ki je zaključila osemletko na Ludviku. Srečanje je 

organizirala gospa Olga Poslek, v Žurnalu 24 pa je bil objavljen daljši članek. Čestitamo! 
 

 KNJIGA MESECA (OKTOBER)  
 

 

Ludviki, pridno smo brali in glasovali za knjigo meseca 

(svojo najljubšo knjigo). V skrinjici z glasovi sva jih našli 

kar 37. Tokrat ste vsi bralci glasovalci od 5.  razreda do 8. 

razreda. 

Glasovali ste za naslednje knjige: Živalske novice (Primož 

Suhodolčan), zbirko Novohlačniki (Tomas Brezina), 

Zgodbe za lahko noč za uporniške punce  (Elana Favilli), 

Košarkar naj bo (Primož Suhodolčan), Črni lepotec (Anna 

Sewell), Babica v supergah (Miha Mate) … Izžrebali smo 

Špelo Šrumpf, 6. c, ki bo v knjižnici prejela nagrado. 

 Sonja Antolič  

Prosiva, da glasujete za isti naslov samo enkrat in da se na oddano glasovnico tudi podpišete. Berimo 

in glasujmo tudi v naslednjem mesecu.  

 Tina Furman in Saša Krajnc, 7. c 

Knjižničarka: Sonja Antolič 
 

 NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA  
 

V preteklem mesecu je potekal v Sloveniji tudi Nacionalni mesec skupnega branja, s katerim 

smo se v Sloveniji vključili v evropski projekt  EUReads. 

Glasno smo brali tudi Ludviki v šoli (Radio Ludvik, pri urah slovenščine, v knjižnici smo si 

pripovedovali pravljice …). 

 Ludviki, poskusimo brati  še naprej drug drugemu glasno tudi doma … lepo nam bo.  

Več o projektu si lahko preberete na: 
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https://nmsb.pismen.si/, kjer je dostopen tudi zanimiv film o pismenosti:  

https://www.youtube.com/watch?v=oBT6GFdj0y8&feature=youtu.be in 

https://www.youtube.com/watch?v=I9EQLxwUmwY&feature=youtu.be. 

Učenci tudi letos berejo za Prežihovo bralno značko. Odrasli Ludviki pa 

beremo za Ludvikovo bralno značko za odrasle. Vabljeni k branju. 

 

 knjižničarka Sonja Antolič  
  

 

  
Oblikovala: Sonja Antolič Bralna značka za odrasle: zloženka 

 

 DELO V OKTOBRU IN NOVEMBRU  
 

 

O K T O B E R  N O V E M B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Svet šole: 18.00.   2. 1.  Dan spomina na mrtve. 

2. Rastem s knjigo: 7. r. 5. ZA MUCO ČASA: 17.00. 

4.  PK. 16.00. Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. 6. D-n: 6.razred. 

7. Razdelitev zloženke za Ludvikovo bralno značko. Šolska 

skupnost od 6. do 9. r. 
7. PK: 16.00. Pogovorne ure: 17.00. Svet staršev: 18.00. 

8. ZA MUCO ČASA: 17.00. 11.  Šolska skupnost od 6. do 9. r. 

10. Ura pravljic za učence OPB: Jasna Markuš. 12. T-š: slovenščina – Cankarjevo tekmovanje. 

11. T-š: iz znanja o sladkorni bolezni 13. D-n: 9. razred: GSKŠ Ruše. Karierni sejem: 9. r. 

14. Delavnice: VARNI INTERNET za učence (5., 7., 8., 9. r).                           14. 2. roditeljski sestanek (3. - 9.). T-š: angleščina 9. r. 

15.  Svetovni dan hoje: V šolo pridem peš. Prešernov natečaj: 

razpis. 
16. T-d: iz znanja o sladkorni bolezni: 15.00. Zaključna 

prireditev ob krajevnem prazniku Radvanja. 

16.  T-š: biologija:13.00. 19. 2. roditeljski sestanek (1. in 2. r.). 

17.  Razstavišče Ludvik: Jana Ajlec – fotografije. 21.  Razstavišče Ludvik: Valerija Mikložič - fotografije. D-n: 

7. razred. T-š: NEM. 
19. T-d: logika. 22.  Otvoritev razstave medgeneracijskega ustvarjanja 

"Gondola". 

20. Obisk šole D. Tucovića, Kraljeva  do 24. 10. 2019. 25. T-d: angleščina 8. r. 

21. T-š: angleščina 8. r.  26. Fotografiranje oddelkov. Izobraževanje za učitelje. 

23.  Šolska skupnost (1. - 5. razred). 27.  Šolska skupnost (1. - 5. razred). 

24. Kostanjev piknik za 1. VIO. 29. T-d: biologija. 

28.  Jesenske počitnice → 1. 11. 30. Slovenski knjižni sejem. 

31.  Dan reformacije.   

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

 
Mentorica ludvik poroča: 

Mateja Arko 

Urednica ludvik poroča: 

Stella Arko, 9. b 

Uredniški odbor: 

Lena Anošek, Mirjam Jurša, Ela Lorber (vse 7. a); Jure Edelbaher, Tina Furman, Saša Krajnc (vsi 7. c); 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, Gal Mikluš Senekovič, Pia Rumpf, Nika Šef (vsi 9. b) 

https://nmsb.pismen.si/
https://www.youtube.com/watch?v=oBT6GFdj0y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I9EQLxwUmwY&feature=youtu.be

