
 

Številka 4, leto XXI, december 2019    POROČA 

 
 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

SREČNO, VESELO IN IGRIVO 2020! 
 

 

  
  Hana Žigon, 3. a    Isabella Brčić, 3. a 

 

   
   Jan Hedžet, 4. b    Clara Giulia Massa, 4. a   Marija Repič, 4. a 

 

   
  Gal Ofič, 4. b   Neža Dežman, 4. b   Mark Petrovič, 4. b 
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  Matic Lešnik,  5. c   Lovro Pogačar, 5. c   Leja Gumpot, 5. c   Daša Solomon, 5. c 

 

 

Pozdravljeni Ludviki! 

Za nami je veseli december, ki je s seboj pripeljal 

veliko božičnega in prazničnega vzdušja. To je čas, 

ki smo ga preživeli z bližnjimi. V kuhinjah je dišalo 

po prazničnih dobrotah in odštevali dneve do božiča. 

December je mesec topline, prijateljstva in radosti; 

mesec, ki združuje ljudi in nas spomni, kako 

pomembno je imeti družino in prave prijatelje, ki ti 

stojijo ob strani ne glede na to, kaj se zgodi. Vsi smo 

nestrpno pričakovali praznike, sneg in darila, ki so 

Kian Kolar, 3. a nas presenetila pod smrečico na božično jutro … 

In že smo vstopili v leto 2020, ki nam bo zagotovo prineslo polno novih dogodivščin, priložnosti in 

znanja. Osredotočimo se na to, da bo novo leto takšno, kot si ga želimo: polno sreče, zdravja, veselja 

ter uspehov v šolskih in obšolskih dejavnostih. 

Kljub prazničnemu vzdušju v decembru pa smo imeli učenci veliko obveznosti in dolžnosti v šoli. 

Opraviti smo morali vsa ustna in pisna ocenjevanja, veliko učencev je sodelovalo tudi na različnih 

tekmovanjih iz športnega in predmetnega področja. Na udeleženih tekmovanjih smo dosegli vrhunske 

rezultate. Bili smo tudi na decembrskem športnem dnevu, ko smo lahko izbirali med tremi dejavnostmi: 

drsanje, plavanje ali fitnes. 

Za nami je tudi Sejem znanja in ustvarjalnosti, na katerem smo ponudili izdelke, ki smo jih izdelali na 

tehniškem dnevu. Sejem znanja in ustvarjalnosti je bil zelo uspešen, kot vsako leto do sedaj. Poleg 

izdelkov za sejem smo na tehniškem dnevu tudi izdelovali papirnate okraske, s katerimi smo popestrili 

okna in stene naše šole. Takoj je v šoli celi december bilo moč čutiti praznično vzdušje. V  jedilnici 

smo postavili tudi smrečico in jo okrasili z različnimi ročno izdelanimi snežaki, ki smo jih letos prinesli 

kot »vstopnico« za sejem. 

Pevke iz mladinskega pevskega zbora Ludvika Pliberška smo imele božično-novoletni koncert v bližnji 

cerkvi. 

Imeli smo tudi proslavo za dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. 12. 2019. Na proslavi 

smo se spomnili pomena naše države, naše samostojnosti in našega naroda. 

Nestrpno smo tudi pričakovali zadnji dan pred počitnicami, ko so se učenci od prvega do petega razreda 

odpravili v kino, učenci od šestega do devetega razreda pa smo imeli kulturni dan v naši šolski 

telovadnici, ki smo ga poimenovali Ludviki se predstavimo. 

Člani uredništva Ludvik poroča vam pod mentorstvom Mateje Arko želimo uspešno novo leto 2020.  

 Pia Rumpf, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 LUDVIKI VOŠČIMO  
  

 

»Le živeti, to ni dovolj; imeti moramo sonce, svobodo in 

majceno cvetlico,« je dejal metulj.  

                                               (Hans Christan Andersen) 

 

Dragi Ludviki,  

praznični Ludvik vam prinaša prijetne spomine na 

praznične dni, veliko lepih želja za naprej, zdravje, 

razumevanje, spoštovanje in goro ljubezni. Srečajte 

same prijazne ljudi in bodite prijazni do vseh, ki vam 

križajo poti.   

V novem letu vam želim čim več sonca, obilo svobode in 

da bi prav vsak našel svojo cvetlico.  

Pa srečno.  

 Zala Ferk Krajcar, 9. b Ravnateljica: Lidija Todorović 

 

   
Voščilnice z Ludvika 

 

 

Dragi Ludviki! 

Leto 2019 se je izteklo in pred nami je novo desetletje.  

Upam, da ste izpolnili vaše zaobljube, dosegli zadane cilje in 

preživeli čim več lepih trenutkov z vašimi najdražjimi in 

najbližjimi. Želim vam, da bi bilo tudi to leto polno smeha, veselja, 

uspehov, vzponov in čim manj padcev. V novem letu pa le zberite 

pogum in uresničite tudi tisto željo, za katero do sedaj morda ni 

bilo časa ali poguma ter ste o njej le sanjali. Ludviki, uživajte v 

letu, ki vam prihaja naproti. 

Mi v uredništvu Ludvik Poroča pa se bomo tudi v novem letu 

potrudili in še naprej ustvarjali ter pridno zbirali spomine v našem 

šolskem časopisu. 

 Stella Arko, 9. b, urednica Ludvik poroča 

  
 Voščilnice z Ludvika 
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Dragi Ludviki! 

Leto 2019 se je končalo in začeli smo novo 

obdobje, polno novih izzivov in doživetij. V tem 

letu vam vsem želim veliko uspehov v šoli, 

dobrih ocen in predvsem čimveč dobrih 

rezultatov na tekmovanjih. Ludviki, pokažimo, 

da zmoremo izpolniti vse, kar smo si zadali in 

uresničiti vse naše novoletne zaobljube. 

Še enkrat srečno novo leto in veliko uspeha! 

 Aleksej Matevž Fišer, 9. a, član uredniškega 

odbora Ludvik poroča  
 Voščilnice z Ludvika 

 

   
Voščilnice z Ludvika 

 

Dragi Ludviki! 

Upam, da je bilo leto 2019 polno veselja in da 

vam bo ostalo v čudovitem spominu. Nova leta 

pomenijo nove začetke, zato vam v tem letu 

želim kar največ uspehov na vseh življenskih 

področjih in da dosežete vse vaše cilje in da 

uresničite vse vaše sanje.  

Upam, da vam bo novo leto prineslo veliko sreče 

in vam ostalo v lepem spominu! 

 Tjaša Mlaker, 9. a, članica uredniškega 

odbora Ludvik poroča 
 

 Voščilnice z Ludvika 

 

Dragi Ludviki, 

Za nami je še eno leto polno lepih trenutkov, uspehov, 

zabave in seveda tudi trdega dela. Prav to nam tudi daje 

motivacijo, da se bomo v tem letu še bolj potrudili in 

dosegli zastavljene cilje. 

Za nami je tudi desetletje, v katerem smo vse začeli 

obiskovati našo šolo. To desetletje nam je zapustilo 

mnogo neprecenljivih trenutkov, ki jih zagotovo ne 

bomo nikoli pozabili. Upam, da bo to leto vsem prineslo 

veliko sreče, uspehov in zadovoljstva. 

 Nika Šef, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik 

poroča 

 

 

 Voščilnice z Ludvika 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Dan dejavnosti na SERŠ-u (9. razred)                          

 Violeta Škrabl 

Sodelovanje na obletnici doma Danice Vogrinec          

 Samira Dalati 

 

  
Ludviki v gledališču                          

 Karla Poslek Petrovič 

 Nataša Kosi 

 

  
Miklavž na obisku                             

Nataša Hutter 

Koncert pevskih zborov v radvanjski cerkvi                      

                                                                 Nejc Barovič 

 

  
Predavanje o drogah (9. razred)         

                                      Brigita Godec Kopčič 

Športni dan na drsališču                  

                                                 Violeta Škrabl 
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Priprave na praznike v 3. a 

                        Katja Stajnko 

Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti        

                                                   Mateja Arko, Val Lorbek (8. b) 

 

 

  
Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti    

                                                   Val Lorbek, 8. b 

Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti     

 Val Lorbek, 8. b    

 

 

  
Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti  

 Val Lorbek, 8. b    

Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti    

 Val Lorbek, 8. b    
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English club: priprave na Tea party                                      

 Nataša Lukovič 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti                       

 Nataša Lukovič 

 

 

 
 

 
Najlepša darila                            Anta Babič, OPB 4 Voščilnice z Ludvika 

 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

SLOVENŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  

(od 4. do 9. razreda)  

V torek, 12. novembra 2019, je potekalo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje za učence od 

četrtega do devetega razreda. Letos smo brali besedila, ki so povezana s skupnim naslovom Jaz, ti, mi 

vsi. Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor je tekmovalo kar 55 učencev. Bronasto priznanje je 

prejelo 38 učencev od 4. do 9. razreda. Kar 15 učencev 8. in 9. razreda (brali smo roman Igorja 

Karlovška, Preživetje) pa se je uvrstilo na območno tekmovanje, ki bo 9. januarja 2020 na Srednji 

ekonomski šoli Maribor. Čestitamo! 
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4. razred  5. razred 6. razred 

Neža Dežman, 4. b Marja Hojski, 5. b Tjaša Levstik, 6. b 

Maca Bobnar, 4. c Ema Rudolf Ostić, 5. b Nika Pograjc, 6. c  

 Urban Ornik, 5. a Jan Žižek, 6. a 

 Matic Lešnik, 5. c Filip Martin Fleisinger, 6. a 

  Pino Rumpf, 6. b 

Mentorica: 

Andreja Schwarz 

Mentorica: 

Antonija Kranjčič 

Mentorica: 

Marija Bauman 

 

 

7. razred 8. razred 9. razred 

Kaja Gajšek, 7. b Sara Bedrač, 8. b Tjaša Mlaker, 9. a 

Nuša Petek, 7. b Mirjam Jurša, 8. a Meta Pohar, 9. a 

Zala Urška Žižek, 7. b Ana Kuprivec, 8. a Pia Rumpf, 9. b 

Ana Tašner, 7. b Vlado Hojski, 8. a Neja Zupan, 9. b 

Vita Čelik, 7. b Lanatija Ledinek, 8. a Luka Poredoš, 9. a 

Gal Boltavzer, 7. b Tija Rutar, 8. a Rebeka Roj, 9. b 

Rebecca Lana Petrič, 7. b Lana Miuc Zelko, 8. a Aleksej Matevž Fišer, 9. a 

Marvin Petek, 7. b Evelina Novak, 8. b 
 

Lucija Simona Šifrar, 7. b Anja Golob, 8. b  

 Ana Kovač, 8.a  

 Andraž Cenc, 8.a  

Mentorica: 

Marija Bauman 

Mentorica: 

Nataša Colja 

Mentorica: 

Nataša Colja 

 

 
Učenke in učenec z mentorico Natašo Colja, ki so se uvrstili na območno tekmovanje.  

 Mateja Arko                  

 Predsednica šolske tekmovalne komisije: Nataša Colja  

 

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA BOBER 

Med 11. in 15. novembrom je na šoli potekalo šolsko tekmovanje Bober. Bober je mednarodno 

tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno osnovnošolcem in srednješolcem. Njegov namen 

je povečati zanimanje učencev za računalništvo. Pokazati jim želimo, da računalnik ni le orodje za 

komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje besedil ter poslušanje glasbe in gledanje filmov. 

Računalnik je neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov, zaradi katerih računalnikarju ni nikoli 

dolgčas. 
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Šolskega tekmovanja se je udeležilo več kot 110 

učencev in učenk od 6. do 9. razreda. Bronasto 

priznanje je skupaj prejelo 40 učencev in učenk (11 

učencev 6. razredov, 14 učencev 7. razredov, 9 

učencev 8. razredov ter 6 učencev 9. razredov). 

Na državno tekmovanje, ki bo potekalo 18. 1. 2020 

v Ljubljani, se je uvrstila Mirjam Jurša iz 8. a 

razreda. 

 

  

 Nejc Barovič 

 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (9. razred) 

14. 11. 2019 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za devetošolce. Tekmovanja 

se je udeležilo 40 učencev. Kar 14 učencev se je uvrstilo na območno tekmovanje, ki bo 15. 1. 2020 

na OŠ Janka Glazerja Ruše. Ti učenci so: Tjaša Mlaker, Mark Tominc, Vid Kovač, Vesna Trstenjak, 

Žiga Kolar, Val Bračko, Anej Čanžek (vsi 9. a), Lana Koren, Jure Šalinović, Rebeka Roj, Primož 

Levstik, Pia Rumpf, Nika Šef, Neja Zupan (vsi 9. b).  

Vsi našteti so tudi prejeli bronasto priznanje. Poleg njih pa so bronasto priznanje prejeli še: Aleksej 

Matevž Fišer, Vid Mesarec, Urška Grujič, Eva Permozer, Meta Pohar (vsi 9. a), Lara Arnuš, Inja 

Groznik, Jurij Seljak, Luka Vidmar, Tin Štros, Vanessa Alia Petrič. Bronasto priznanje je prejelo kar 

25 učencev, in sicer vsi tisti, ki so dosegli 75 % in več.  

Čestitke vsem! 

 mentorica Karla Poslek Petrovič 
 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. razred) 

 

25. 11. 2019 je ob 15.00 potekalo državno tekmovanje iz 

znanja angleščine za osmošolce. Tekmovanje je potekalo na 

OŠ Laporje. Tekmovanja so se udeležili trije učenci naše 

šole, in sicer: Zoja Filipič, Ajdin Kujuković in Mirjam Jurša. 

Tekmovanje je potekalo na zelo zahtevni ravni. Naši učenci 

žal niso dosegli visokih rezultatov, so pa kljub temu prejeli 

bronasto priznanje in že sama uvrstitev na državno 

tekmovanje je vredna pohvale.  

Osmošolci, ki so letos prejeli bronasto priznanje iz znanja 

angleščine so: Zoja Filipič, Ajdin Kujuković, Mirjam Jurša 

in Tija Rutar. 

Čestitke vsem! 

Mentorica: Karla Poslek Petrovič 

 Karla Poslek Petrovič  
 

BIOLOGIJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

Na državnem tekmovanju iz znanja biologije o človeški ribici so sodelovali Sara Bedrač, Tija Rutar 

in Niki Fišer.  Prejmejo bronasto Proteusovo priznanje.  

 mentorica Brigita Godec Kopčič 
 

 

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

Na naši šoli je letos potekalo tudi tekmovanje iz znanja zgodovine. Naslov letošnjega tekmovanja se 

je glasil Prazgodovina na Slovenskem – ob 90-letnici arheoloških izkopavanj dr. Srečka Brodarja v 

Potočki zijalki. Priprave na tekmovanje so potekale ob torkih in sredah zjutaj, od 7.30 do 8.15. 

Tekmovalci smo imeli ogromno literature, ki smo jo morali odlično poznati. Sodelovalo je 14 učencev, 



 10 

med katerimi jih je 5 prejelo bronasto priznanje. Prejemniki bronastih priznanj so: Vid Mesarec, Val 

Bračko, Neli Pulko, Vid Kovač (9. a) ter Ana Kovač (8.a). Prvi trije pa gredo še naprej na regijsko 

tekmovanje, ki bo potekalo 4. 2. 2019. Čestitke vsem sodelujočim tekmovalcem. 

Zapisala: Evelina Novak, 8. b 

Mentorica: Jasna Rosi 
 

 

 

 

NAŠA MLADA PLESALKA ZOJA BUNDERLA JE V 

ZAGREBU DOSEGLA 1. MESTO V PLESNEM 

TEKMOVANJU. ZOJA, ISKRENE ČESTITKE. 

 

  JANJA KARANOVIČ 

RAZREDNIČARKA: JANJA KARANOVIČ 

DRUGA UČITELJICA: SARA JANE PETRIČ 

 JANJA KARANOVIČ 

 

BADMINTON: OBČINSKO IN PODROČNO PRVENSTVO 

 

Po uspešnem nastopu na občinskem prvenstvu sta Mandy Močnik 

in Erik Kuprivec (oba sta zasedla 1. mesto v svojih kategorijah) 

nastopila in zastopala šolo še na področnem prvenstvu v 

badmintonu. 

 Mandy je med nekategoriziranimi deklicami 2007 zasedla 1. 

mesto, Erik je nastopil med kategoriziranimi in tudi med 

nekategoriziranimi fanti 2007 in obakrat zasedel 3. mesto. 

  

 Dodo Kuprivec 

 

Pripis uredništva:  

Iskrene čestitke, Mandy in Erik, za odlične športne uspehe!  

  Dodo Kuprivec      

 

NOGOMET: OBČINSKO IN REGIJSKO TEKMOVANJE  

Tekmovanje je potekalo v športnem centru Draš 19. 12. 2019. Šolsko ekipo smo sestavljali: Gal Mikluš 

Senekovič, Val Bračko, Marin Galič, Maj Čertalič, Marko Breskvar, Jurij Seljak, Anej Gabor, Luka 

Poredoš, vsi devetošolci. Sprva smo dosegli 1. mesto na občinskem tekmovanju, nato smo se uvrstili 

na regijsko tekmovanje. Na tem tekmovanju smo dosegli 2. mesto in se uvrstili na področno 

tekmovanje. Na področnem tekmovanju smo odigrali dve tekmi. Uvrstili smo se na 4. mesto. 

 Gal Mikluš Senekovič, 9. b, in Val Bračko, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

V sredo, 4. 12. 2019, je bila naša šola spet praznično obarvana. Sejem znanja in ustvarjalnosti ter z 

njim prodaja božično-novoletnih voščilnic z Ludvika, sta ponovno privabila starše, babice, dedke, 

morda še koga, da smo z njihovo pomočjo učenci in zaposleni šole dosegli zastavljen cilj, za kar se 

Vam še posebej zahvaljujemo. S prodajo izdelkov smo namreč želeli zbrati čim več denarja v šolski 

sklad, saj bomo z izkupičkom dokupili nova igrala na šolskem igrišču.  
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Seveda pa je pomemben del tega popoldneva predstavljalo druženje, morda kakšen prigrizek ali topel 

čaj, videti pa je bilo ogromno nasmejanih obrazov, kar nas zelo veseli.  

  
  Katja Stajnko        Katja Stajnko      

V razstavišče Ludvik so tokrat vabile mnoge barvite voščilnice, ki so nastale izpod rok naših učencev 

v sklopu dnevov dejavnosti, likovne umetnosti in v podaljšanem bivanju.  

Zato še enkrat hvala prav vsem zaradi katerih je naš sejem uspel. Hvala staršem, učencem, učiteljem 

in vsem delavcem Ludvika. 

  organizatorka razstav v Ludviku Katja Stajnko      

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI: DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 

(16. NOVEMBER) 
Z namenom ozaveščanja javnosti, poudarjanja nevarnosti nestrpnosti in odzivanja z obnovljeno zavezo 

je UNESCO leta 1995 16. november razglasil za mednarodni dan strpnosti. 

In ker Ludviki težimo k varnemu in spodbudnemu učnemu okolju ter spodbujamo prijateljstvo, smo se 

prijavili na projekt Izobraževalnega centra Eksena, katerega vodilo je, da strpnost ni nekaj 

samoumevnega in površinskega, ampak se je vanjo treba poglabljati in se o njej izobraževati, hkrati pa 

ji je treba posvečati stalno skrb ter jo nenehno negovati. In to vodilo je zelo blizu tudi Ludvikom.  

Namen projekta je bila promocija mednarodnega dneva strpnosti ter ozaveščanje otrok o različnih 

oblikah nestrpnosti ter hkrati spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in 

sodelovanja.  

 

 

   Nataša Luković in Tamara Farič 
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Cilj projekta pa je bil otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo problematiko 

nestrpnosti in spoznajo pomen strpnosti.  

Mednarodni dan strpnosti je namreč priložnost, ko lahko ponovno ozavestimo pomen strpnosti in 

posledice nestrpnosti ter še bolj odločno stopimo v zavzemanje za strpne odnose, skozi to pa v celovito 

uresničevanje človekovih in otrokovih pravic.  

Tema letošnjega projekta je bila Past upravičene nestrpnosti. V mesecu novembru smo dan strpnosti 

(16. november) na naši šoli obeležili tako, da so učenci že od začetka meseca novembra pri urah šolske 

skupnosti (učenci od 1. do 5. razreda so izdelali tudi plakat), razrednih urah ali pri urah OPB-ja najprej 

spregovorili o strpnosti, nestrpnosti in pasteh upravičene nestrpnosti. 20 učencev od 1. do 3. razreda 

ter 15 učencev od 4. do 8. razreda se je nato odločilo tudi aktivno sodelovati na natečaju, in sicer s 

svojimi likovnimi in literarnimi prispevki, ki so bili razstavljeni na hodniku, ki vodi do telovadnice. 

Nekaj izbranih izdelkov smo poslali tudi na natečaj, ki ga pripravlja Izobraževalni center Eksena. 

Vsem učencem in mentorjem, ki so sodelovali na natečaju, se še enkrat iskreno zahvaljujeva. 

 Koordinatorki projekta: Nataša Luković in Tamara Farič 

 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

  
  Val Lorbek, 8. b      Val Lorbek, 8. b    

 

 

V sredo, 4. 12. 2019, smo v šolski telovadnici 

priredili sejem. Otroci z razredniki smo izdelali 

veliko različnih izdelkov in jih prodali na sejmu. 

Postavili smo se v vlogo prodajalcev in 

obiskovalcem bazarja ponujali naše izdelke. 

Naredili smo veliko voščilnic in piškotov. Tudi 

naše kuharice so se zelo potrudile in nam 

pripravile okusne prigrizke. Zbrali smo veliko 

prostovoljnih prispevkov. Najpomembneje pa je 

to, da smo v to vložili veliko truda, ki se je 

obrestoval. 

 Val Lorbek, 8. b    
 Lana Miuc Zelko, 8. a 

 

  



 13 

 Val Lorbek, 8. b      Val Lorbek, 8. b    

 

PRIPRAVE NA PRAZNIKE IN VTISI S SEJMA ZNANJA IN USTVARJALNOSTI V 3. A  

Na praznike se v našem razredu različno 

pripravljamo. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo s 

sošolkami izdelale velikega mariborskega 

snežaka za na vrata. Zanimiv je bil tudi tehniški 

dan, ko smo delali po skupinah in ustvarjali 

vrečke iz blaga ter krasili ploščice za podstavke.  

 Isa Vreže, 3. a 

V 3. a smo za sejem iz ploščic izdelovali 

praznične podstavke, barvali smo tudi vrečke. 

Prodali smo vse in veliko smo zaslužili za igrala.  

 Nino Perkovič, 3. a 

 

 

 

 

Všeč mi je, ker imamo lepo 

okrašena okna s snežaki. Zdaj 

se imamo še posebej lepo v 

našem razredu. Čeprav se kdaj 

skregamo, se imamo radi. Za 

sejem smo barvali vrečke, 

izdelovali podstavke in 

voščilnice.  

 

 Alina Srnec, 3. a 

 

 

 

 Katja Stajnko   Katja Stajnko 

 

 Zbrala in uredila: Katja Stajnko 

 

 

K PRAZNIČNEMU VZDUŠJU 

SPADA TUDI PEKA PIŠKOTOV. 

MI, 1. B, SMO SE DELA LOTILI 

KAR V ŠOLI. NAREDILI SMO 

SVALJKE, JIH UPOGNILI V 

ROGLJIČKE IN ODNESLI V 

GOSPODINJSKO UČILNICO, DA 

SO SE SPEKLI. SEVEDA SMO 

JIH TUDI BREZ TEŽAV 

POJEDLI! 

 

 JASMINA BORLINIĆ 

 

 
  NATAŠA HUTTER        NATAŠA HUTTER      

 

OBLETNICA DELOVANJA DOMA DANICE VOGRINEC  

Dom Danice Vogrinec, enota Tabor, je v četrtek, 12. 12. 2019, slavil 30. obletnico delovanja. Ob tej 

priložnosti so pripravili svečano prireditev, na katero so prišli gostje iz cele Slovenije in tudi 

predsednik, gospod Borut Pahor. 
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V znak sodelovanja s krajem smo Ludviki 

sodelovali v špalirju z baklami za slovesen 

sprejem gostov na prireditev. Prisotnih je bilo 

tudi nekaj učencev v spremstvu mentorice RK 

Viktorije Kodrič. 

 Viktorija Kodrič, mentorica RK 
     

 
  Samira Dalati 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK SERŠ MARIBOR (9. razred) 

  
 Violeta Škrabl  Violeta Škrabl 

 

  
 Ribana Višnar  Ribana Višnar 

 

VOKALNA SKUPINA LUDVIK: SNEMANJE BOŽIČNE PRAVLJICE 

 

Zadnji dnevi v novembru so naši 

vokalni skupini Ludvik prinesli 

veliko novih izkušenj. K 

sodelovanju nas je povabil gospod 

Franci Falant in gospa Suzana Roj. 

V dogovoru z našo učiteljico 

glasbe in vodstvom šole ter starši 

smo skupaj soustvarili Božično 

pravljico v izvedbi naše vokalne 

skupine. Tovrstna izkušnja za nas  

  Mateja Arko     pevske je bila zelo pestra, zanimiva  

in poučna. Ta dejavnost je zahtevala veliko zbranosti, natančnosti in osebne samozavesti. Snemanje 

nam je to tudi ponudilo. Gospod Falant, avtor glasbe, je na šolo pripeljal snemalni studio in potem se 
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je začelo delo v učilnici zgodovine. Gospa Suzana Roj nam je celi popoldan nudila moralno oporo, ob 

njej pa seveda tudi naša učiteljica glasbe. Okrog 17. ure popoldan se je naše delo zaključilo in največja 

pohvala in nagrada za nas je bila pohvala snemalne ekipe.  

Sedaj je naše delo že objavljeno na spletu, s pesmijo Božična pravljica in video posnetkom smo 

neizmerno zadovoljne.  

Snemalni petek nam bo ostal v zelo lepem spominu, neprecenljiva izkušnja in občutek/spoznanje, da 

se je za dobre stvari vredno potruditi in delati. 

Hvala vsem, ki ste nas pri našem delu podpirali in verjeli v nas. 

  Zala Ferk, članica vokalne skupine 

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc 

 

DAN DEJAVNOSTI: ODVISNOST, SPOLNE BOLEZNI, SPOZNAVANJE SEBE  (8. razred) 

V petek, 13. 12. 2019, smo se osmi razredi naše šole udeležili naravoslovnega dne na temo kemičnih 

in nekemičnih odvisnosti, spolnih bolezni ter spoznavanja samega sebe. Dan smo začeli ob 8.20 zjutraj, 

ko smo se zbrali v učilnicah, v katere smo bili določeni po razporedu, ki smo ga prejeli dva dni prej. 

Po posameznih delavnicah smo krožili skupaj s svojimi oddelki. Naravoslovni dan je skupno trajal pet 

šolskih ur, in skupaj z učitelji smo obdelali tri glavne teme. Prva tema, ki smo jo obravnavali, so bile 

okužbe s spolnimi boleznimi, predvsem AIDS. Kasneje smo se z gospo pedagoginjo pogovorili o 

različnih vrstah odvisnosti, predvsem pa smo se usmerili v lažje droge, kot je marihuana, in težje droge, 

kot sta heroin in kokain. Skozi poseben učni list, pripravljen s strani šolske pedagoginje, smo 

spoznavali sami sebe in svojo samopodobo, saj ima ta velik vpliv na našo odločitev, kadar nam kdo 

ponudi kakšno opojno substanco. Dan dejavnosti je potekal na naši šoli brez zunanjih predavateljev, 

vse izvajane dejavnosti sta pripravili gospa Maja Mernik, šolska pedagoginja, in gospa Brigita Godec 

Kopčič, učiteljica biologije. Verjamem, da smo se iz njunih predavanj veliko naučili o tem, kako 

poskrbeti za svojo varnost, kar je izjemno pomembno v obdobju našega odraščanja, ko prehajamo v 

svet odraslih. Učiteljicama smo zelo hvaležni in si želimo, da bi se na šoli izvajalo še več takšnih dni. 

  Mirjam Jurša, 8. a 

Organizatorka: Brigita Godec Kopčič 

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED BALETNE PREDSTAVE KEKEC (od 4. do 6. razreda) 

 

Najprej sem mislila, da mi ne bo všeč, ker ne 

maram baleta. Spoznala sem, da sem se motila. 

Predstava je bila res čudovita. Všeč mi je bilo, da 

v njej ni bilo nasilja in žalostnih prizorov. 

Najljubši lik mi je bila Mojca.  

Vesela sem, da sem videla to predstavo. Zdaj 

imam drugačno mnenje o baletu. 

 

 Neža Dežman, 4. b 

 Karla Poslek Petrovič      

 

 

  

 

ŠOLA V NARAVI V DOMU ŠKORPIJON (3. razred) 

Peljali smo se z avtobusom. Ko smo prišli v sobe, smo preoblekli postelje in se razpakirali. Imeli smo 

lokostrelstvo in se naučili ciljati v tarčo. Zunaj je bilo mrzlo, zato nas je zelo zeblo. Imeli smo celo 

preživetje v naravi. Nabrati smo morali veliko dračja, debelih palic ter tankih palic za dve pesti, šele 

takrat smo lahko zakurili ogenj. Žal naši skupini ni uspelo zakuriti ognja, ker smo imeli premalo dračja. 

Zvečer smo šli v učilnico. Izvedeli smo veliko o vesolju. Nisem si mislila, da so odkrili tako veliko 

zvezdo. Kako je sploh tako velika? Ugotovili smo, kako najdemo zvezdo Severnico. Izvedela sem celo,  
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da je ena zvezda tako velika, da bo čez nekaj let počila in se spremenila v veliko luknjo. Zjutraj smo 

se morali zelo toplo obleči, kajti zunaj je bilo mrzlo. Odpravili smo se h konjem. Pripeljali so dva 

konja, ena je bila kobila, drugi pa je bil konj. Kobili je bilo ime Bibi, za konja pa se ne spomnim, kako 

mu je bilo ime. Jaz sem jahala kobilo Bibi. S konjem smo šli le tri kroge. Pri jahanju moraš imeti ravno 

hrbtenico. Še predenj smo jahali, smo konja skrtačili in božali. Šli smo v gozd in iskali rastline po 

navodilu učitelja. Meni se je zdelo, da je bilo zadnjo rastlino najtežje najti. Gledali smo skozi 

mikroskop. Nisem si mislila, da lahko tako majhna stvar, tako poveča vid. Naučila sem se, da lahko 

veliko drugačnih vrst komarjev povzroči veliko različnih bolezni. Mikroskop se mi je zdel neka 

posebna stvar. Pogovarjali smo se o vremenu, izdelali smo vetrovke. Odpravili smo se ven in jih 

 

  
  Katja Stajnko Mira Kopše 

preizkusili. Šli smo na nočni pohod v Avstrijo z lučkami. Naučili so se, kje je sever, jug, vzhod, zahod 

in se orientirati po zemljevidu. Izdelali smo mini hišo iz palčk, žal se nam je podrla.  

Adijo, dom Škorpijon, se vidimo naslednje leto! Komaj čakam, da grem še enkrat v šolo v naravi. 

 Ria Ebrar Savaš, 3. c 

 

UČENCI 3. RAZREDOV O ŠOLI V NARAVI …  

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo igrali nogomet na ledu in ko je učiteljica brala pravljico. (Anej 

Bombek, 3. a) 

Ko smo zakurili ogenj, je bilo zelo razburljivo. ( Hana Žigon, 3. a) 

Poskusili smo prižgati ogenj, pa nam ni najbolje uspevalo. Všeč mi je bilo tudi jahanje, ker sem prvič 

jahal. ( Marko Šterbal, 3. a) 

S konjem mi je uspelo iti čez ovire. ( Leonardo Stopar, 3. a) 

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo jahali konje in šli na kmetijo. Živali na kmetiji so bile zelo zanimive. 

Imeli so deset konjev.  (Julija Cafnik, 3. b) 

Všeč mi je bilo, ko smo iskali škrata Rolfija v gozdu in na lokostrelstvu. (Vitjan Ul, 3. b) 

Meni je bilo najbolj všeč jahanje konjev in lokostrelstvo. Nikoli ne bom pozabila, ko smo šli na nočni 

pohod in gledali zvezde. (Leona Eberhart, 3. b) 

 in razredničarka Mira Kopše 

 

BOŽIČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV 

V sredo, 18. 12. 2019, so pevski zbori naše ponovno priredili pevski koncert v Radvanjski cerkvi. 

Priprave za koncert so se začele že v mesecu oktobru in v zadnjih 14 dnevih stopnjevale, da smo 

ohranjali pevsko kondicijo ter pilili zadnje podrobnosti. Kljub zdravstvenim težavam pri pevkah in 

pevcih, ki so se v zadnjih nekaj tednih pojavljale, smo koncert uspešno izvedli. 
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 Mateja Arko 

Koncert so začeli naši najmlajši Ludviki iz prvih in drugih razredov. Predstavili so se s pesmimi, ki v 

predpraznične dni prinašajo in nam osvetljujejo njihove najbolj iskrene, iskrive in otroške misli ter 

želje. Za njimi so se predstavili Ludviki tretjih, četrtih in petih razredov. Njihov izbor pesmi je temeljil 

 
 

na zahtevnejši izbiri in izvedbi programa. Oba zbora je vodila in na klavirju spremljala zborovodkinja 

Metka Vrbančič Osterc. 

 
 Mateja Arko 
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Po otroških pevskih zborih so se nam po nekaj letih ponovno predstavili pevke in pevci šolskega 

angleškega pevskega zbora. Zapeli so dve pesmi in s svojim ubranim petjem navdušili poslušalce v 

prepolni cerkvi v Radvanju. Mentorica angleškega pevskega zbora je gospa Karla Poslek Petrovič. 

Koncert so nadaljevala dekleta vokalne skupine Ludvik, ki na šoli deluje projektno. Pod vodstvom 

gospe Metke Vrbančič Osterc so dekleta v decembrskih dnevih zelo uspešno posnele skladbo Božična 

pravljica, na glasbo gospoda Francija Falanta in besedilo  gospe Suzane Roj. Skladba je izjemno 

prijetna, spevna, vsebuje izjemno lepo sporočilo praznikov in pevke skupine Ludvik so jo tudi zelo 

lepo predstavile radvanjski publiki. 

 
  Mateja Arko 

Koncert so nadaljevali pevci in pevke MPZ in predstavili svoj program. Tudi njihovo petje je publika 

izjemno toplo sprejela ter nagradila z velikim aplavzom. Prvi del pevskega programa je temeljil na 

accapela programu, drugi del pa nas je na klavirju spremljala zborovodkinja, gospa Metka Vrbančič 

Osterc.  

 
 Nejc Barovič     

Tik pred zaključkom koncerta so se prvič na božičnem koncertu predstavile Ludvikove učiteljice, ki 

so v mesecu decembru na nekaj pevskih vajah naštudirale krajši božični program. Ob klavirski 

spremljavi gospe Metke Vrbančič Osterc so prijetno presenetile publiko in pevce MPZ ter požele lep 

aplavz. 

Ob koncu je vse prisotne nagovorila gospa ravnateljica Lidija Todorović in izrekla nekaj lepih misli ob 

prihajajočih praznikih. Nagovoru se je pridružil tudi gospod župnik. 

Pevci MPZ in zbor učiteljic so koncert zaključili s petjem skladbe Sveta noč. 

Program so vodile: Lana Miuc Zelko, Ana Kuprivec, Tija Rutar in Maša Štrakl.   

  Lana Miuc Zelko, 8. a 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc 
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PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

23. decembra smo imeli šolsko proslavo, ki je bila posvečena dnevu samostojnosti in enotnosti. 

Spomnili smo se na dan, ko smo bili Slovenci zelo enotni in smo se odločili za samostojno pot v svet.  

V čast domovini smo učenci in učitelji pripravili različne točke. Nastopil je pevski zbor učiteljic, 

majhni in malo večji folklorniki, ki so nam odlično zapeli in zaplesali, pevski zbor učencev z Božično 

pravljico, videli smo plesni nastop ob Kekčevi pesmi in skupino Fit Kids ter angleški pevski zbor. Lepo 

je zaplesala tudi kantri skupina in petošolci, ki so nastopili s Ferari polko. 

Ob koncu smo si zaželeli še prijetne in zasnežene ter ljubeče, pa vesele praznične dni. 

  

 Mateja Arko  Nataša Luković     

 Maca Bobnar, 4. c 

Mentorica: Andreja Schwarz 

Organizatorki: Andreja Schwarz, Antonija Krajnčič 

 

DAN DEJAVNOSTI: LUDVIKI SE PREDSTAVIMO (od 6. do 9. razreda, 23. 12. 2019) 

V torek, 24. decembra smo Ludviki uživali v predprazničnem vzdušju, ki so ga popestrili tudi učenci 

na prireditvi Ludviki se predstavimo. V telovadnici so na odru zablesteli mnogi posamezniki in 

skupine, ki so z nastopi  predstavili svoja znanja, veščine, svoje talente. 

Občudovali smo domišljijo in talente. 

Navdušeni smo bili nad ustvarjalnostjo učencev.   

Učenci, čestitamo Vam za vse  pogumne,  čarobne, božične, pevske, instrumentalne, scenske, plesne, 

samostojne in skupinske točke. 

Takih in podobnih prireditev si v bodoče želimo vsi, nastopajoči in gledalci, ki smo uživali v vaših 

zgodbah. 

 Maja Mernik 

  
 Sara Stonič, 9. a      Sara Stonič, 9. a     

Dragi Ludviki,  

kot vsako leto sem tudi letos z zanimanjem spremljala pripravljen program. Moram priznati, da ste tudi 

tokrat svojo nalogo odlično opravili. Prav vse točke so bile zanimive in ustvarjalne, vaši nastopi pa 

izredni. Posebej bi pohvalila obe točki, ki sta šteli za predajo ključa in sta ju pripravili  osmošolci. 
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Devetošolcem pa čestitke za jasno prestavitev kriterijev in strogo ocenjevalno komisijo, ki je svoje 

delo vzela resno in ga odlično opravila. Ne smemo pozabiti na mladega DJ-a Patrika Keuca, ki je s 

pomočjo staršev, predstavil s čim se ukvarja v prostem času, našim učencem pa omogočil še nekaj 

minut sprostitve in spontane zabave. Želimo si še več takšnih prireditev, saj smo resnično uživali.  

 Lidija Todorović 

 

  
 Sara Stonič, 9. a      Sara Stonič, 9. a     

 

   
 Sara Stonič, 9. a      Sara Stonič, 9. a     

Organizatorki: Vera Kožuh, Mateja Arko 

 

 POZOR, POZOR 
  

 

Od 1. januarja je naša knjižničarka, gospa Sonja 

Antolič, mlada upokojenka. Pri nas je delala od leta 

1997. Skupaj smo previharili marsikateri vihar in 

uspelo ji je postaviti knjižnico, v katero so učenci 

in učitelji radi zahajali. V teh letih je knjižnica 

postala pravo središče šole in v zadnjih letih tudi 

multimedijski prostor, ki ga bomo še naprej 

negovali in ohranjali.  

 

Draga gospa Sonja Antolič,  

želimo vam, da najdete čas zase in za vse, kar vas 

veseli.  

 

Učenci in delavci šole z ravnateljico Lidijo 

Todorović 

 Mateja Arko  
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NOVE MAJICE ZA OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

 
 

 

 

 

 

Po zadnjem setanku Sveta staršev, kjer smo se med 

drugim pogvarjali tudi o novih majicah za pevski 

zbor, je gospo ravnateljico poklical gospod Marko 

Ledinek, oče naših učink, in sporočil, da bo njegovo 

podjetje doniralo majice za celoten otroški pevski 

zbor z vezenim logotipom. En, dve tri … in majice so 

že tukaj.  

Gospodu in podjetju se za prisrčno donacijo iskreno 

zahvaljujemo. Učenci in učenke bodo na naslednji 

reviji že v v novih majicah.  

                                  Ravnateljica: Lidija Todorović 

 
 Mateja Arko                                      uredništvo Ludvik poroča         

 

 

 

 

 

Izšla je nova Zimska Ledina!  

Uživajte v branju! 

 

 

Mentorica: Nataša Colja                      
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ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

Spoštovani starši, učenci in delavci šole! 
Na šoli ponovno začenjamo akcijo zbiranja zamaškov, ki je bila za krajši čas prekinjena. Tokrat 

zbiramo za družino iz Poljčan, natančneje za dečka Luko, ki je star 6 let in ima cerebralno paralizo IV. 

stopnje. Preko zdravstva dobi Luka eno terapijo na teden, kar je premalo za kakršenkoli napredek, zato 

obiskuje privatne  terapije, kjer pa stane ena od 35 do 50 eurov.  Da bi mu lahko omogočili  čimveč 

dodatnih terapij  in s tem  tudi čim bolj samostojno prihodnost, Vas prosimo za pomoč. 
Ker se je ponovno našlo podjetje, ki odkupuje zamaške, smo se odločili, da akcijo zbiranja zamaškov 

nadaljujemo. Na vas se obračamo v upanju, da nas boste tudi vi v tej akciji podprli. 

Vsak zamašek šteje! 

 
 

Spoštovani, 

z zbiranjem zamaškov boste pomagali 6-letnemu 

Luki iz Poljčan  

pri njegovih terapijah, ki jih potrebuje zaradi 

cerebralne paralize. 

Zahvaljujemo se vam za vsak zamašek. 

 

Možna je tudi DONACIJA na TRR  pri NKBM 

preko 

 Območnega združenja Rdeči križ Slovenska 

Bistrica, 

TRR:   SI56  0443  0000  0433  025          

  REFERENCA: SI00  83777946 

NAMEN: LUKA BRAJLIH 

LUKOVI  STARŠI  
 

 

 

Zbirajo se zamaški sokov, mleka, tekočih jogurtov, začimb, 

kislega zelja, šamponov in gela za tuširanje, tekočih pralnih 

praškov, mehčalcev in čistil … 

 

 mentorica RK Viktorija Kodrič 

 

  
 Gal Mikluš Senekovič, 9. b  Tiana Dolenc, 9. b 
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  Lara Arnuš, 9. b  Zala Ferk Krajcar, 9. b 

 
 

 

 KNJIGA MESECA (DECEMBER)  
 

Tako kot vsak mesec doslej, smo tudi v decembru Ludviki pridno brali in glasovali za knjige, ki jih 

priporočamo v branje tudi drugim učencem. Učenci od 1. do 4. razreda so oddali skupaj 46 glasov. 

Največ glasov je bilo oddanih za knjigo Primoža Suhodolčana, Živalske novice. Učenci od 6. do 9. 

razreda pa smo oddali skupaj 16 glasov. Največ glasov je bilo oddanih za knjigo  Primoža 

Suhodolčana, Košarkar naj bo, in zbirka knjig 5 prijateljev. 

Izžrebali smo bralko Laro Poredoš, 4. a, in  Lariso Kovač iz 6. c. Nagradici prejmeta v knjižnici. 

Ludviki, lepe, tudi bralne praznike vam želimo. 

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

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 

 

 UREDNIŠTVO SPOROČA …   
  

Gospa Sonja Antolič se je upokojila. Ob tej priložnosti smo devetošolci, ki delujemo pri Ludvik poroča, 

gospe Antolič pripravili presenečenje in se ji zahvalili za vse. 

 

 

 

Gospa Antolič, šolska knjižnica je prijeten, 

prijazen in topel prostor, kjer smo skupaj z 

vami preživeli številne neprecenljive 

trenutke. Pogrešali vas bomo.  

 

                                      Vaš Ludvik poroča 

 

 

 Tjaša Mlaker, 9. a 

 

 Zala Ferk Krajcar, 9. b  

Mentorica: Mateja Arko 
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 Mateja Arko  Mateja Arko 

 

 DELO V DECEMBRU IN JANUARJU 
 

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

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 2.  Predavanje: Droge 9. r. 2. 1.  Novo leto. 

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

T-š: zgodovina. 

2.  Novo leto. 

4.  Razstavišče Ludvik: Sejem znanja in ustvarjalnosti 

ter voščilnice z Ludvika ob 17.00.  

3.  
Pouka prost dan. 

5.  PK: 16.00. Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. 9.  PK: 16.00. Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. 

Svet staršev: 18.00. T-o: Cankarjevo tekmovanje. 

6. D-n: 8. r. 10. Zaključek razpisa za Prešernovo nagrado šole. 

9. Šolska skupnost 6. do 9. r. 13. Šolska skupnost od 6. do 9. razreda. Lutkovni 

abonma 1. VIO - prva skupina. 

10. D-š: 6. do 9. r. 14. Lutkovni abonma 1. VIO - druga skupina. 

11. ŠN: 3. Razred. 15. T-o: angleščina 9. r. 

14. Božičkovanje na radvanjskem trgu. 16. D-k: SNG Mb: Planinska roža 7. do 9. r. 

18. Božično novoletni koncert pevskih zborov. Šolska 

skupnost (1. - 5. razred). 

20. T-š: kemija. Plavalni tečaj 3. r.   31. 1. 2020. 

23. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti. 23. Razstavišče Ludvik: Suzana Pomer – fotografije. 

24. D-k: 1. do 9. r. 28. 1. srečanje s šolskimi novinci. 

25. Božič.Novoletne počitnice do 2. 1.   29. Šolska skupnost (1. - 5. razred). 

26. Dan samostojnosti in enotnosti. 30. Ocenjevalna konferenca: 1. do 9. r. 

  31. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. Oddaja zloženk 

za Ludvikovo bralno značko. D-n: 9. r.  Skupna 

pogovorna ura za 1. razred: predstavitev opisne 

ocene. 

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, 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, Val Lorbek, Evelina Novak (vsi 8. b); Aleksej 

Matevž Fišer, Tjaša Mlaker (oba 9. a); Stella Arko, Zala Ferk Krajcar, Gal Mikluš Senekovič, Rebeka Roj, Pia Rumpf, 

Nika Šef (vsi 9. b) 


