
 

Številka 3, leto XXI, november 2019    POROČA 

 
 

 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

LOGIKA: MIRJAM JURŠA, 8. a, PONOVNO NAJBOLJŠA V DRŽAVI 

PRIPRAVE NA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

RAZSTAVA VOŠČILNIC 

VABILO NA BOŽIČKOVANJE V RADVANJU 

 

   
 Amadej Pilih, 4. c   Maša Ilc, 4. c 

 

  
 Maša Meško, 4. c  Urban Knez, 4. c 

 

Ludviki! 

November ali listopad je enajsti mesec v letu in tretji mesec 

šolskega leta. Jesen se počasi spreminja v hladno in temno 

zimo.  Šolsko leto mineva zelo hitro in tako kot prejšnji mesec 

je bil tudi ta mesec poln zanimivih dogodkov.  

Vsi imamo zagotovo pri predmetih že kar nekaj ocen. 

November je bil poln tekmovanj, kot so športna, 

družboslovna in naravoslovna tekmovanja. Odvila se je tudi 

otvoritev razstave medgeneracijskega ustvarjanja »Gondola«. 

V razstavišču Ludvik se je prvič predstavila fotografinja 

Valerija Mikložič z  razstavo KO TRENUTEK POSTANE 

VEČNOST. Potekale so mnoge predstave in nastopi, na 

katerih smo bili prisotni tudi Ludviki. V novembru so 

marsikatere srednje šole odprle svoja vrata učencem, ki se 

bodo letos poslovili in stopili v novo obdobje življenja. Svoja 

vrata pa je odprlo tudi slovensko gospodarstvo. Dan odprtih  
vrat slovenskega gospodarstva je vseslovenski enodnevni  Mateja Arko 

dogodek, ko so podjetja odprla svoja vrata in predstavila poklice ter dejavnosti v podjetju. Letos 

novembra je potekal v Cankarjevem domu 35. knjižni sejem. November je bil res poln zanimivih  
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dogodkov, spraševanj … Vendar ob vstopu v praznični december smo vsi veseli, da smo bili v 

novembru delavni in pridni, saj bodo prazniki veliko lepši, če med počitnicami in v prazničnem vzdušju 

ne bo potrebno razmišljati o šolskih obveznostih. 

 Napisala: Rebeka Roj, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Stevan Stevanovič in Gaj Palčnik, oba 7. a                                                                Vera Kožuh 

Iz poročila z okrogle mize "Varno na poti v šolo", ki je potekala v prostorih MO Maribor v 

dvorani generala Rudolfa Maistra, v petek, 11. oktobra 2019.  Ga. Jožica Trlep je zapisala: 

"Predstavnika učencev OŠ Ludvika Pliberška sta predstavila razloge, zakaj se več učencev njihove 

šole ne odloči, da bi pot v šolo opravili peš ali s kolesom." 

 

  
Šolski radio: Snemanje prispevka za RTV 

Slovenija                                    Sonja Antolič 

Dan dejavnosti: 6. razred     

                                                 Mateja Arko                                                                    

 

  
Popoldanska likovna delavnica                                                                                Violeta Škrabl 
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Devetošolci na dnevu dejavnosti: 

GSKŠ Ruše            Violeta Škrabl 

Športni dan (4. in 5. razred)                                                  

                                                                           Nataša Kosi 

 

   

V šolski knjižnici (bibliopedagoška delavnica, 

dan dejavnosti, 6. razred)         Sonja Antolič 

Izdelovanje prazničnih okraskov in priprava na 

Sejem znanja in ustvarjalnosti 

                                              Danijel Korpar 

 

  
Izdelovanje prazničnih okraskov in priprava na 

Sejem znanja in ustvarjalnosti   

 

                         Mateja Arko, Danijel Korpar 

     

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

LOGIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

V soboto, 19. 10. 2019, je potekalo 34. državno tekmovanje iz logike za učence osnovnih šol v 

organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Potekalo je na 22 osnovnih šolah po 

Sloveniji. Učenci naše šole so se ga udeležili na OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Na državnem 

tekmovanju je našo šolo predstavljalo kar 9 učencev in učenk: 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. 
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Mirjam Jurša ponovno najboljša 

v državi 

Udeleženci tekmovanja iz logike  

                                                                        Danijel Korpar    

Učenci so na državnem tekmovanju dosegli zelo lep rezultat, saj so prejeli eno zlato in štiri srebrna 

priznanja. V kategoriji 8. razredov je Mirjam Jurša ponovila izjemen lanski uspeh in dosegla prvo 

mesto v državi. Na tekmovanju je dosegla 72 od 74 možnih točk (97,3 %). Uspeh sta dopolnili Ana 

Kuprivec in Lana Miuc Zelko, ki sta prejeli srebrno priznanje. 

V kategoriji 9. razredov sta srebrno priznanje prejeli Lana Koren in Meta Pohar, malo pa je zmanjkalo 

Tjaši Mlaker in Tinu Štrosu. 

Vsem učencem in učenkam iskrene čestitke za odlične rezultate na državnem tekmovanju.  

 Nejc Barovič  

Mentor: mag. Nejc Barovič   
 

BMX KOLESARSTVO: ODPRTO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL  

 

Na zadnji dan pouka pred počitnicami sta se Gaj Palčnik, 7. 

a, in Pia Palčnik, 6. a, udeležila šolskega prvenstva v dirkanju 

s kolesi BMX. Odprto prvenstvo ljubljanskih osnovnih šol v 

disciplini BMX race je organiziral KD Rajd. Poleg 

ljubljanskih so bili na startu tudi osnovnošolci iz primorske in 

štajerske regije. Udeležba je bila rekordna (50 prijavljenih 

osnovnošolcev in osnovnošolk). 

Pia je osvojila prvo mesto in postala slovenska šolska 

prvakinja, Gaj pa je med sedmošolci, osmošolci in 

devetošolci zasedel četrto mesto. 

 
Vir: 
https://mtb.si/novice/8774-odprto-prvenstvo-ljubljanskih-osnovnih-
sol-z-rekordno-
udelezbo.html?fbclid=IwAR1dFvpalFW9NXdVH35YjWWCSiTjrHj

U-tzbijOnbGpetS8SSBvy02zrzLk   

 in  Gregor Palčnik 

 

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (fantje, 8. in 9. razred) 

V sredo, 6. 11. 2019, so imeli fantje občinsko tekmovanje iz košarke. V ekipi so bili: Gajšek Filip, 

Galič Marin, Levstik Primož, Vidmar Luka, Železnik Maj, Val Bračko, Hojski Vlado, Maksim Strašek, 

Černčič Jaka in Gal Mikluš. Tekme smo odigrali na Osnovni šoli Bojana Ilicha. Proti njim so izgubili 

za dve točki razlike, proti Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta pa samo za eno. 

 Lina Lužnic, 8. a 

Mentor: Vlado Bambič 

 

 

https://mtb.si/novice/8774-odprto-prvenstvo-ljubljanskih-osnovnih-sol-z-rekordno-udelezbo.html?fbclid=IwAR1dFvpalFW9NXdVH35YjWWCSiTjrHjU-tzbijOnbGpetS8SSBvy02zrzLk
https://mtb.si/novice/8774-odprto-prvenstvo-ljubljanskih-osnovnih-sol-z-rekordno-udelezbo.html?fbclid=IwAR1dFvpalFW9NXdVH35YjWWCSiTjrHjU-tzbijOnbGpetS8SSBvy02zrzLk
https://mtb.si/novice/8774-odprto-prvenstvo-ljubljanskih-osnovnih-sol-z-rekordno-udelezbo.html?fbclid=IwAR1dFvpalFW9NXdVH35YjWWCSiTjrHjU-tzbijOnbGpetS8SSBvy02zrzLk
https://mtb.si/novice/8774-odprto-prvenstvo-ljubljanskih-osnovnih-sol-z-rekordno-udelezbo.html?fbclid=IwAR1dFvpalFW9NXdVH35YjWWCSiTjrHjU-tzbijOnbGpetS8SSBvy02zrzLk
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KOŠARKA: OBČINSKO PRVENSTVO ZA OSNOVNE ŠOLE  

Tekmovanje iz košarke za dekleta je potekalo 11. 11. 2019 na Osnovni šoli Tabor I. V ekipi so Neja 

Zupan, Tajra Petrovič, Tija Šoštarič Karič, Lana Zupan Žitnik, Tjaša Smonkar, Larisa Zadravec, Tjaša 

Levstik, Kaja Gajšek, Zala Žižek in Nina Novak. Prvo tekmo proti Osnovni šoli Franc Rozman Stane 

so izgubile za dvajset točk razlike. Drugo tekmo proti Osnovni šoli Tabor I pa le za eno točko.  

 Lina Lužnic, 8. a 

Mentor: Vlado Bambič    
 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (9. razred) 

 

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine je 

potekalo v četrtek, 14. 11. 2019. Udeležili smo se 

ga učenci devetih razredov. Tekmovanje se je 

pričelo ob 13. uri in pisali smo 60 minut. Učenci, 

ki so se uvrstili na območno tekmovanje in ki so 

prejeli bronasto priznanje, še niso znani. 

 Zala Ferk Krajcar in Pia Rumpf, 9. b 

Mentorica in  Karla Poslek Petrovič 

 

SLADKORNA BOLEZEN: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Državno tekmovanje iz sladkorne bolezni je potekalo v 

soboto, 16. 11. 2019, v Murski Soboti. Zjutraj smo se zbrali 

na glavni avtobusni postaji Maribor in se z avtobusom 

odpravili do Murske Sobote. Ko smo prišli, so nas mentorji 

najprej registrirali, nato pa smo dobili malico. Za tem je 

potekal krajši kulturni program, ki ga je pripravila Zveza 

diabetikov Slovenije. Ob 11. uri smo pričeli s tekmovanjem, 

ki je trajalo 45 minut. Državnega tekmovanja smo se udeležile 

tri učenke devetih razredov: Meta Pohar in Tjaša Mlaker iz 9. 

a in Pia Rumpf iz 9. b. Meta Pohar je dosegla 33 od 40 možnih 

točk, Tjaša Mlaker 34 in jaz 36. Vse smo prejele srebrna 

državna priznanja. Iskrene čestitke.  

 Pia Rumpf, 9. b  

Mentorica: Brigita Godec Kopčič  Mateja Arko 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

V četrtek, 21. novembra 2019, je bilo razstavišče Ludvik ponovno prizorišče odprtja fotografske 

razstave. Valerija Mikložič se nam je predstavila s svojimi uličnimi fotografijami, razstavo pa je 

poimenovala Ko trenutek postane večnost. Srečanje avtorice s to vrsto umetnosti nekako sovpada z 

njenimi potovanji. Ko je začela potovati, je namreč ogromno razmišljala o tem, kako bi svoja doživetja, 

predvsem pa doživete trenutke, približala ljudem, ki takrat niso z njo. Želja po fotografiji je bila 

ogromna in tako je za svoj rojstni dan od svojih domačih dobila fotoaparat. Od takrat jo spremlja 

  
 Slavko Neral       Slavko Neral      
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povsod.  Avtorica se je posebej zahvalila svoji mentorici Maji Šivec in vsem domačim, ki verjamejo 

vanjo ter jo pri njenem hobiju podpirajo.  Izredno vesela je bila, da smo jo Ludviki povabili in pripravili 

čudovit kulturni program.  

V tokratnem programu so s svojim petjem navdušili člani angleškega pevskega zborčka (English 

Choir), pod vodstvom učiteljice Karle Poslek Petrovič. Prvič pa se je občinstvu predstavila učenka 4. 

a razreda Iva Rauš, ki je z igranjem na prečno flavto poskrbela za glasbeno poslastico.  

Za povezovanje programa in prijeten pogovor z avtorico sta tokrat poskrbeli Stella Arko in Nika Šef, 

učenki 9. b razreda.  

V decembru Vas razstavišče Ludvik vabi na Sejem znanja in ustvarjalnosti, na katerem boste našli 

ogromno izdelkov naših učencev, prav tako pa si boste lahko ogledali razstavo prazničnih voščilnic ter 

jih tudi kupili.  

 organizatorka Katja Stajnko 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

KOSTANJEV PIKNIK 

Na dan kostanjevega piknika smo se zbrali v razredu. Maličarji so odšli v jedilnico po malico, ki smo 

jo nato skupaj pojedli. Nato smo se dogovorili, kaj bomo počeli. Med dogovarjanjem smo hitro narisali 

svoje predloge, ki smo jih dobili med gledanjem videoposnetka in skupaj izbrali sliko. Odšli smo v 

garderobo, vzeli čevlje in se obuli. Zunaj na igrišču smo risali s kredami, bilo mi je všeč. Naslednja 

naloga je bila izdelava z listi. Vse skupaj je spremljala glasbena spremljava. Preostanek piknika smo 

jedli kostanj in plesali. Bilo je lepo. Zabava se je končala s pospravljanjem. Škoda, da ni trajalo dlje in 

da je to moj zadnji kostanjev piknik. Nato se je ta naravoslovni dan čisto do konca končal, kot da bi se 

izklopil.  

 Klara Iršič, 3. c 
 

Najprej smo pojedli malico, potem smo se dogovorili, kaj bomo narisali v krog. Vsi smo imeli različne 

ideje, zato smo ideje združili. Šli smo ven in se zbrali okrog naše mize. Igrala je glasba. Učiteljica je 

povedala, kaj bomo počeli. Potem smo šli risat s kredami. Meni se je zdelo naše najlepše. Zopet so 

rekli, naj začnemo z drugim delom. Naša učiteljica je šla, zato smo se morali sami znajti. Iz listov smo 

naredili smejkota. Potem smo se posladkali s kostanji in sokom. Zraven je igrala glasba. Ko smo 

pojedli, smo zaplesali. Bilo je zelo zabavno. Ob koncu piknika smo morali vse pospraviti in oditi v 

razred. Želim si še enkrat imeti kostanjev piknik. 

 Milena Batistić, 3. c 

Mentorica: Mira Kopše 

 

MPZ LUDVIK: NASTOP NA KOMEMORACIJI OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

25. 10. 2019 smo se pevci in pevke vokalne skupine mladinskega pevskega zbora Ludvik udeležili 

komemoracije ob dnevu mrtvih na sosednji šoli Leona Štuklja. V dopoldanskem času smo se na šoli 

najprej upeli, potem pa sprehodili do spomenika za njihovo šolo. Peli smo ob spomeniku padlim 

partizanom in ustreljenim talcem iz časa druge svetovne vojene, ki so se borili in dali življenja za 

svobodo našega naroda in ozemlja. Skupaj s pevci Osnovne šole Leona Štuklja Maribor smo zapeli 

pesmi Počiva jezero v tihoti. Naša vokalna skupina pa se je na koncu predstavila še s prekmursko 

ljudsko Ne ouri, ne sejaj. Starejši so imeli govor o časih, ko smo se Slovenci borili za naše ozemlje, 

seznanili so nas o težkih okoliščinah in načinu preživetja v času vojne, skupina učencev iz sosednje 

šole pa je pod mentorstvom svojih učiteljev pripravila recitacije. 

 Rebeka Roj, 9. b 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc  

 

OBISK PRVE GIMNAZIJE MARIBOR 

V četrtek, 7. 11. 2019, smo učenci devetih razredov imeli možnost, da obiščemo Prvo gimnazijo 

Maribor. Za obisk smo se lahko prijavili prostovoljno. Prva gimnazija Maribor vsako leto vabi učence 

osnovnih šol na tradicionalne Klasične dneve.  
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Skupaj s profesorji in dijaki klasične gimnazije smo ustvarjali v tematskih delavnicah in tako izvedeli 

več o šoli, predvsem pa o klasičnem programu, ki poteka na šoli. Dobili smo veliko informacij o poteku 

pouka, o predmetih, o različnih smereh, o profesorjih in nasploh o šoli. Vsi prijavljeni smo bili 

vključeni v jezikovno delavnico Živa latinščina, da se seznanimo s tem jezikom, ki je obvezen v 

programu klasične gimnazije.  

Obisk nam je pomagal pri odločitvi za gimnazijo in smer gimnazije. Veseli smo, da nam Prva gimnazija 

omogoča seznanitev z njihovim delom na tak način.  

Ta obisk mi je bil zelo všeč, saj mi bodo pridobljene informacije pomagale pri odločitvi za gimnazijo.  

 Stella Arko, 9. b 

Organizatorka: Maja Mernik 
 

DAN DEJAVNOSTI: GSKŠ Ruše, KARIERNI SEJEM (9. razred) 

V sredo, 13. 11. 2019, smo imeli devetošolci naravoslovni dan. Dan smo začeli v šoli, od koder smo 

se z avtobusom odpeljali v GSKŠ Ruše, kjer smo se razdelili v tri skupine. Obiskali smo tri delavnice, 

na katerih smo se spoznali s poklici kemijskega in farmacevtskega tehnika; pri prvi smo sami izdelali 

kremo za pordelo kožo, pri drugi smo opazovali različne reakcije elementov in spojin in pri tretji smo 

se spoznali z zdravilnimi rastlinami in njihovo uporabo, na koncu pa smo o teh rastlinah rešili še kviz, 

v katerem smo preizkusili naše na novo pridobljeno znanje. Ko smo končali z delavnicami, smo se 

odpravili v Lukno, kjer je potekal Karierni sejem. Tam smo se lahko pogovarjali z dijaki in profesorji 

na različnih srednjah šolah in se spoznali z nekaterimi podjetji in s poklici, ki jih lahko tam opravljamo. 

Po koncu ogleda smo se vrnili v šolo, kjer se je dan zaključil. 

 Tjaša Mlaker, 9. a 
 

V sredo, 13. novembra 2019, smo si v okviru naravoslovnega dne ogledali GSKŠ Ruše in obiskali smo 

karierni sejem, sejem poklicev in izobraževanja. 

Naravoslovni dan smo pričeli ob 8. uri (zbrali smo se v šoli in dobili malico). Ob 8.15 pa smo se z 

avtobusom odpeljali v Ruše. Tam so nam najprej predstavili programe, športne objekte, seznanili so 

nas z dejavnostmi in s šolo. Nadaljevali smo z delavnicami, ki so nam jih pripravili. Sodelovali smo v 

kemijski delavnici, pri kateri smo izvedli različne poskuse. Spoznali smo tudi farmacijo (teoretično in 

praktično), kjer smo naredili otroško mazilo. Nato smo imeli delavnico o zdravilnih rastlinah in 

zeliščih, pri kateri smo si pomagali s kvizom Kahoot.  

 

Ob 12.15 smo se odpeljali iz Ruš v Maribor, kjer smo 

obiskali karierni sejem v Športni dvorani Ljudski vrt 

»Lukna«, Mladinska ulica 26, ki ga organizira Mestna 

občina Maribor v partnerskem sodelovanju z Zavodom za 

zaposlovanje, Območno obrtno-podjetniško zbornico 

Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico in Univerzo v 

Mariboru. Različne srednje šole so imele postavljene 

stojnice, pri katerih so bili profesorji in dijaki, ki so nam 

povedali nekaj več o posameznih šolah. Prejeli smo tudi 

veliko zloženk in letakov. Z ogledom smo končali ob  

 Violeta Škrabl 14.00, pred šolo pa smo se vrnili okrog 14.30.  

Naravoslovni dan je bil zelo poučen in zabaven, večini devetošolcev je izredno pomagal pri izbiri 

srednje šole. 

 Pia Rumpf, 9. b 

Organizatorki: Maja Mernik in Ribana Višnar 
 

OBISK PRI GASILCIH (1. RAZRED) 

DOBILI SMO POVABILO, DA PRIDEMO H GASILCEM. NAUČILI SMO SE NEKAJ NOVEGA, 

IN SICER KAKO POMAGATI PONESREČENIM OSEBAM IN GASITI POŽAR. PRESTRAŠILA 

PA NAS JE GASILSKA SIRENA IN ODHITELI SMO NAZAJ V ŠOLO. 

 HANA KOSTOV 
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ŠPORTNI  DAN: DRSANJE (4. in 5. razred) 

V sredo, 13. novembra, smo imeli športni dan. Zbrali smo se v razredu, kjer smo pojedli malico in se 

pogovorili o obnašanju na drsališču. Nato smo se peš odpravili do Ledne dvorane. Hodili smo pol ure. 

V garderobi smo se preobuli v drsalke,  nadeli čelado, oblekli rokavice in že smo drsali. Bilo je zelo 

zabavno. Učiteljice so nam postregle topli čaj, katerega so pripravili v šolski kuhinji. Drsali smo lahko 

dve šolski uri. Ko je potekel čas drsanja, smo se odpravili peš proti šoli. Bili smo utrujeni in bolele so 

nas noge. Po končanem športnem dnevu smo odšli na kosilo. 

 Maša Krajnc, 4. b, Alja Smerdel, 4. b  
  
DAN DEJAVNOSTI: MATEMATIČNE DELAVNICE - UPORABA ŽEPNEGA RAČUNALA, 

NARAVOSLOVJE -TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA, ISKANJE NARAVOSLOVNIH 

INFORMACIJ – PREDSTAVITEV ČLANKA (7. razred) 

   

   Brigita Godec Kopčič 

Organizatorji: učitelji matematike, zunanji sodelavci službe Nujne medicinske pomoči, Brigita Godec 

Kopčič 
 

PROJEKT SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO: SEM PRIJATELJ, ZATO IMAM 

PRIJATELJE 

Letos smo se v skupini podaljšanega bivanja 4 odločili, da se priključimo projektu Spodbujajmo 

prijateljstvo. 

   
 Anita Babič  Anita Babič 

Najprej smo prebrali zgodbico Bobek in barčica in ob pogovoru o njej navedli številne ideje, ki so se 

nam ob zgodbici porodile. 

Zapisali smo jih na plakat, da jih ne pozabimo in skozi šolsko leto jih bomo poskušali čim več izpeljati. 

Za začetek smo ustvarjali s kredami in zlagali ladjice iz papirja. 

Ker si želimo, da bi vsi vedeli, kaj pomeni biti dober prijatelj in da bi vsi imeli res veliko prijateljev, 

smo se odločili, da vas bo vsaki teden na vhodnih vratih v šolo pričakalo novo sporočilo o tem, kaj je 

dobro narediti za nekoga drugega. Želimo si, da naloge izpeljejo tako učenci kot tudi zaposleni in vsi, 

ki vstopajo v našo šolo. 

 in mentorica Anita Babič   

 

INTERESNA DEJAVNOST ANGLEŠKI PEVSKI ZBOR  
Na naši šoli že drugo leto zapored poteka interesna dejavnost angleški pevski zbor, English Choir. Te 

dejavnosti se nas z veseljem udeležuje 14 učencev predmetne stopnje, od tega dva dečka. Pri urah se 
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sprostimo ob petju poljubnih angleških pesmi, ki jih 

radi predstavimo tudi drugim učencem in delavcem 

naše šole na različnih prireditvah. To interesno 

dejavnost radi obiskujemo, saj se zabavamo in ob tem 

še dodatno bogatimo naše znanje angleščine. Mentorica 

dejavnosti je učiteljica angleščine, gospa Karla Poslek 

Petrovič.  

 Stella Arko in Nika Šef, 9. b 

Mentorica: Karla Poslek Petrovič 

 Karla Poslek Petrovič  
 

LIKOVNA DEJAVNOST: POPOLDANSKE DELAVNICE ZA MOTIVIRANE UČENCE IN 

NJIHOVE STARŠE 

 

V četrtek, 14. 11. 2019, so potekale ustvarjalne delavnice za učence od 4. 

do 9. razreda in njihove starše. Zbrali smo se v likovni učilnici ob 15.15. 

Najprej nam je učiteljica povedala, kaj lahko delamo in potem smo si 

pripravili delovna mesta. Izdelovali smo iz gline. Lahko si izdelal 

podstavek za milo, podstavek za kuhalnici in lončke. Če pa si želel, pa si 

lahko naredil tudi kaj po svoje. Naučili smo se tudi novo likovno tehniko 

valjanih plošč. Delavnice smo se udeležili učenci iz 7. c ter iz 6. razreda, 

starši se delavnice tokrat niso udeležili. Na delavnici nas je večina naredila 

dva izdelka. Nekateri pa so tudi naredili kakšen kip iz gline. Končala se je 

ob 17.30. Do takrat smo pospravili vse stvari. Delavnica je bila super.  

 Violeta Škrabl      

 Hana Indihar, 7. c 

Mentorica in organizatorka: Violeta Škrabl 
 

DAN DEJAVNOSTI: MATEMATIČNE DELAVNICE, NEVARNOSTI SPLETA, 

BIBLIOPEDAGOŠKA DELAVNICA (6. razred) 

   
 Brigita Godec Kopčič  Brigita Godec Kopčič  Brigita Godec Kopčič 

 Sonja Antolič, Brigita Godec Kopčič 

Organizatorji: učitelji matematike, Sonja Antolič, Danijel Korpar  
 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V petek, 15. 11. 2019, je potekal vsakoletni projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Tradicionalni zajtrk, 

ki se ga udeležimo vsako leto, je sestavljen iz črnega kruha, masla, medu, mleka ter jabolk. Vsa živila 

so pridelana v Sloveniji, kar ozavešča učence o pomembnosti lokalno pridelane hrane. Projekt se že od 

leta 2011 izvaja na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, podporniki projekta pa so tudi Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 

in še mnogo drugih organizacij. Za vse udeležence je, kakor vsako leto, stroške nakupa živil financirala 

Republika Slovenija. Projekta pa zagotovo ne bi bilo niti brez sodelovanja živilsko pridelovalnih 

podjetij, kmetijskih podjetij in zadrug, kmetov in čebelarskih društev. Vključenih je bilo tudi veliko 

trgovskih centrov, saj je bilo v določenih primerih nemogoče, da bi pridelke dostavili donatorji sami. 

V projektu je sodelovalo 828 osnovnih šol in 707 vrtcev po vsej Sloveniji, med njimi tudi naša šola. 

Učenci smo se, kakor vsako leto, v učilnicah zbrali že dobre pol ure pred običajnim začetkom pouka, 
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ter skupaj s svojimi razredniki uživali v doma pridelani hrani, ki si jo sicer tako malokrat privoščimo. 

Ludviki si želimo, da Tradicionalni slovenski zajtrk ne bi bil samo dogodek, ki se zgodi enkrat na leto, 

marveč bi nam takšen način prehranjevanja prišel čim bolj v navado. Kajti, nikakor ne smemo pozabiti, 

da se zdrav duh lahko nahaja samo v zdravem telesu. 

Vir: https://www.tradicionalni-zajtrk.si/o-projektu/projekt/ 

 Mirjam Jurša, 8. a 

 

RADIO LUDVIK: SNEMANJE ZA RTV SLOVENIJA (TEMA: TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK) 

V petek, 15. 11. 2019, smo imeli po slovenskih šolah in seveda tudi 

na naši šoli tradicionalni slovenski zajtrk. V šolo smo učenci ta dan 

prišli ob 7.45 in  dan začeli s pripravljenim zajtrkom: s črnim 

kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom. Vse na našem 

krožniku je bilo zelo okusno, zdravo in pridelano na kmetijah 

lokalnih kmetov. Tradicionalni slovenski zajtrk je zelo pomemben 

zaradi spodbujanja uporabe domačih pridelkov in podpiranja 

lokalnih pridelovalcev in tudi zato, da se osveščamo o   
pomembnosti čebel za ljudi, saj bi brez njih preživeli le štiri leta.To                        Sonja Antolič 

je v znanstvenih krogih znano že dolga leta. 

Tega dne pa smo imeli na šoli tudi improvizirani radijski studio in gospod Petelinšek  z Radia Maribor 

je kar iz pisarne gospe ravnateljice vodil posebno oddajo z gosti. Sodelovali smo seveda tudi Ludviki. 

Sodelovali smo učenci: Urban Ornik, 5. a, Anisa Gerlušnik, 7. a, Inja Groznik, 9. b, Tjaša Mlaker, 

Matevž Fišer, Meta Pohar iz  9. a. Prav vsi smo imenitno odgovorili na zastavljeno novinarjevo 

vprašanje in dokazali, da o zdravi prehrani in o namenu akcije tradicionalni zajtrk vemo res zelo veliko. 

V oddajo sta bili vključeni tudi naša ravnateljica, gospa Lidija Todorović in učiteljica gospodinjstva in 

sodobne prehrane, gospa Brigita Godec Kopčič. 

 Tjaša Mlaker, 9. a 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

MEDGENERACIJSKO USTVARJANJE »GONDOLA«: NASTOP OB OTVORITVI 

RAZSTAVE V DOMU DANICE VOGRINEC  
V petek, 22. 11. 2019, je bila v Domu Danice Vogrinec otvoritev razstave na temo »GONDOLA«. 

Otroci vrtca Studenci, enota Radvanje,  starostniki Doma Danice Vogrinec in učenci OŠ Ludvika 

Pliberška so v ta namen ustvarjali že oktobra, tokrat pa smo vsi skupaj poskrbeli za kulturni program.  

Prireditev, ki jo je povezovala učiteljica in predsednica TD Radvanje Minka Godec, je potekala v 

sklopu prireditev krajevnega praznika MČ Radvanje. Naši učenci so sodelovali z gledališko igro, katere 

mentorica je Nataša Colja, prav tako pa se je predstavila country plesna skupina pod vodstvom 

mentorice Katje Stajnko.  

Tovrstna medgeneracijska druženja nas zmeraj bogatijo in hvaležni smo, da smo Ludviki lahko 

sodelovali.  

 mentorica plesne skupine Katja Stajnko  
 

 

V petek, 22. 11. 2019, smo učenci gledališke skupine 

nastopali za varovance Doma Danice Vogrinec z igrico 

Meta in Tjaša v šoli. Ob 8.40 smo se odpravili iz šole v 

Dom Danice Vogrinec. Tam so ob otvoritvi razstave 

Medgeneracijsko sodelovanje nastopili tudi otroci iz 

Vrtca Studenci enota Radvanje, ki so skupaj z 

vzgojiteljicami zaplesali in zapeli otroške pesmi. Iz naše 

šole so nastopili tudi četrtošolci, ki obiskujejo Country 

skupino, in nam zaplesali. V igrici so sodelovali: Rebecca 

Lana Petrič (7. b), Zoja Filipič (8. b), Aleksej Matevž 

                                     Katja Stajnko Fišer, Tjaša Mlaker, Luka Poredoš, Meta Pohar (vsi 9. a), 

https://www.tradicionalni-zajtrk.si/o-projektu/projekt/
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Vanessa Alia Petrič, Tajra Petrovič, Rebeka Roj in Neja Zupan (vse 9. b). Za zvok sta poskrbela Tomaž 

Jelen in Val Lorbek (oba 8. b). Na koncu se je predstavil še pevski zbor Doma Danice Vogrinec, ki 

nam je zapel pesem V dolini tihi. 

 Aleksej Matevž Fišer, Tjaša Mlaker in Meta Pohar, vsi 9. a  

Mentorica gledališke skupine: Nataša Colja 
 

DAN DEJAVNOSTI: PRIPRAVA NA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI  

(za učence od 6. do 9. razreda) 

  

V ponedeljek, 25. 11. 2019, je na 

šoli potekal dan dejavnosti, na 

katerem smo se pripravljali za 

sejem znanja in ustvarjalnosti in na 

okraševanje šole. Delo se je pričelo 

ob 8.20, zbrali smo se v matičnih 

učilnicah. Učenci smo pričeli 

izdelovati različne izdelke za 

sejem. Izdelovali smo tudi 

dekoracijo za okna in hodnike šole. 

 Danijel Korpar     Na koncu so nastali zelo zanimivi 

izdelki, ki si jih boste lahko ogledali in kupili na našem Sejmu znanja in ustvarjalnosti, ki bo potekal v 

sredo, 4. 12. 2019. Dan dejavnosti smo končali ob 12.40. 

Šola je bila na koncu dneva dejavnosti lepo praznično okrašena. 

 Zala Ferk Krajcar, Gal Mikluš Senekovič, oba 9. b 

Organizatorka: Violeta Škrabl 
 

 POZOR, POZOR 
  

VSTOPNICA ZA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI JE SNEŽAK 

Snežak je lahko izdelan iz naravnih ali umetnih materialov 

in lahko ima zapisano lepo misel, besedo ali voščilo … 

Nekaj idej.  

Vir: https://www.pinterest.com/pin/289778557267220969/  

https://www.pinterest.com/pin/269090146472999081/ 

https://www.pinterest.com/pin/151503974955306531/ 

Snežaka prinesete s seboj na Sejem znanja in ustvarjalnosti, 

kjer ga boste obesili na našo jelko v jedilnici šole. 

Prisrčno vabljeni! 

 
 

 Violeta Škrabl                               Snežaka izdelala: Tina Furman, Jakob Brbre, oba 7. c 

                                                                                                                               Mateja Arko    

 

VABILO NA BOŽIČKOVANJE V RADVANJU 

Turistično društvo Radvanje vas vabi na že tradicionalno Božičkovanje v Radvanju. Letos bo prireditev 

v drugačni obliki, saj ne bo na Radvanjskem trgu. Božiček pride v malo dvorano Draš centra v torek, 

10. 12. 2019 ob 17. uri. Tam ga bodo pričakali otroci iz Vrtca Studenci, enota Radvanje, ter pevski 

zbor OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Pevka Claudia bo otroke zabavala s svojimi pesmicami in skupaj 

boste pričakali Božička, ki ima v svoji vreči vedno nekaj sladkega. Vabljeni! 

 Minka Godec 
 

 KNJIGA MESECA (OKTOBER)  
 

Spet je mesec naokoli in tudi ta mesec smo Ludviki pridno brali. Nekaj učencev je želelo svoje 

najljubše knjige deliti z drugimi in oddali so svoje glasove za knjigo meseca.  

https://www.pinterest.com/pin/289778557267220969/
https://www.pinterest.com/pin/269090146472999081/
https://www.pinterest.com/pin/151503974955306531/
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Oddanih je bilo veliko glasov, kar 60. Od tega so šesti razredi oddali kar 43 glasov, peti razredi so 

oddali en glas, prav tako tudi osmi. Na razredni stopnji pa je glasoval le en razred, 4. a, ki je oddal 15  

 

glasov. Knjiga meseca je Živalske novice, napisal jo je 

Primož Suhodolčan. Za to knjigo je glasovala tudi  Špela 

Šrampf iz 6. c. 

Knjiga meseca, ki sva jo izžrebali za razredno stopnjo, je 

Moj prijatelj Piki Jakob; Piki ima vročino, za katero je 

glasovala tudi nagrajena učenka 4. a razreda, Nina Dronjak.  

Veseli sva, da se je ta mesec zbralo se posebej veliko glasov, 

kar pomeni, da branje na naši šoli postaja vse bolj 

priljubljeno. 

Vse Ludvike spodbujava k branju še naprej. 

  Mateja Arko  

Upava, da bodo prihodnji meseci polni branja in s tem bogatenja našega besednega zaklada.  

 Stella Arko in Nika Šef, 9. b  

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 DELO V NOVEMBRU IN DECEMBRU 
 

N O V E M B E R  D E C E M B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1.  Dan spomina na mrtve. 2. 2.  Predavanje: Droge 9. r. 

5. ZA MUCO ČASA: 17.00. 3.  D-k: SNG: 4. do 6. r: Kekec.  Za muco časa: 17.00.  

T-š: zgodovina. 

6. 
D-n: 6.razred. 

4.  Razstavišče Ludvik: Sejem znanja in 

ustvarjalnosti ter voščilnice z Ludvika ob 17.00.  

7. PK: 16.00. Pogovorne ure: 17.00. Svet staršev: 18.00. 5.  PK: 16.00. Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. 

11.  Šolska skupnost od 6. do 9. r. 6. D-n: 8. r. 

12. T-š: slovenščina – Cankarjevo tekmovanje. 9. Šolska skupnost 6. do 9. r. 

13. D-n: 9. razred: GSKŠ Ruše. Karierni sejem: 9. r. 10. D-š: 6. do 9. r. 

14. 2. roditeljski sestanek (3. - 9.). T-š: angleščina 9. r. 11. ŠN: 3. Razred. 

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

prireditev ob krajevnem prazniku Radvanja. 

14. Božičkovanje na radvanjskem trgu. 

19. 2. roditeljski sestanek (1. in 2. r.). 18. Božično novoletni koncert pevskih zborov. Šolska 

skupnost (1. - 5. razred). 

21.  Razstavišče Ludvik: Valerija Mikložič - fotografije. 

D-n: 7. razred. T-š: NEM. 

23. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti. 

22.  Otvoritev razstave medgeneracijskega ustvarjanja 

"Gondola". 

24. D-k: 1. do 9. r. 

25. T-d: angleščina 8. r. 25. Božič.Novoletne počitnice do 2. 1.   

26. Fotografiranje oddelkov. Izobraževanje za učitelje. 26. Dan samostojnosti in enotnosti. 

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

29. T-d: biologija.   

30. Slovenski knjižni sejem.   

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, Val Lorbek, Lina Lužnic, Tija Rutar, Lana Miuc Zelko (vsi 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) 

 

 


