
 

Številka 5/6, leto XXI, januar/februar 2020    POROČA 

 
 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE 

ODLIČNI REZULTATI NA TEKMOVANJIH IZ ZNANJA 

ODLIČNI ŠPORTNI REZULTATI  

 

  
 Nika Prahič, 6. a  Anja Bezlaj, 6. b 

 

  
  Svetlana Luković, 6. a  Iza Juvan, 6. a 

 

  
 Rebecca Lana Petrič, 7. b  Elena Mati, 8. a 
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 Pozdravljeni, Ludviki!  

 

Za nami je prvo ocenjevalno obdobje. Bilo je pestro, polno 

lepih trenutkov, ki se bodo čez čas spremenili v 

prečudovite spomine. Upam, da vas je večina dosegla 

svoje pričakovane cilje, torej da ste dosegli željene ocene 

in rezultate na različnih tekmovanjih.  

Dnevi postajajo vedno bolj topli, sončni ter daljši, saj se 

približuje pomlad. V tem mesecu se je zgodilo ogromno 

zanimivih natečajev, potekal je teden pisanja z roko, 

Ludviki smo tudi pridno sodelovali na šolskem 

Prešernovem natečaju. Oddali smo različna likovna ter 

literarna dela in za njih prejeli nagrade, pa tudi priznanja. 

Ta mesec smo slavili našega največjega slovenskega 

pesnika in v njegovo čast smo priredili kulturni proslavi, v 

katerih smo sodelovali učenci različnih razredov.  

Ta mesec je tudi mesec, ko slavimo ljubezen. 

 Mateja Arko  

 

Valentinovo je čas, ko se ljudje lahko zahvalijo svojim 

dragim z majhnimi pozornostmi in srčnimi darili. Izpovejo 

se tudi čustva, ki jih ljudje razvijejo drug do drugega in te 

besede lahko začnejo nekaj lepega .... Začelo se je torej 

drugo ocenjevalno obdobje, zato se moramo potruditi do 

konca. Devetošolci že skrbno izbiramo srednje šole in našo 

poklicno pot.  

Vsem Ludvikom želim veliko volje, truda in veselja do 

učenja, saj bomo to vsi potrebovali do uspešno 

zaključenega šolskega leta. Dajmo, Ludviki! 

Napisala: Zala Ferk Krajcar, 9. b, članica uredniškega 

odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

  
  Zala Ferk Krajcar, 9. b 

 

 MISLI MESECA  
  

… Naš planet Zemlja nujno potrebuje našo pomoč. Če ne bomo naredili velikih sprememb v našem 

odnosu do zemlje v bližnji prihodnosti, bo škoda, ki smo jo naredili temu planetu, trajna in 

nespremenljiva. Oceani bodo uničeni, mesta bodo poplavljena, zrak bo še bolj onesnažen (kakovost 

zraka se bo še spustila), zmanjkalo nam bo hrane in energije ter veliko bo naravnih nesreč.  

… Ampak ni še vse izgubljeno. Moč, da spremenimo naš odnos in rešimo zemljo, je v naših rokah. Vsi 

moramo stopiti skupaj, biti enotni. Vsi se moramo truditi in ne smemo odnehati. Le tako nam lahko 

uspe! … 

 Pia Rumpf, 9. b (odlomek iz nagrajenega prispevka Prešernovega natečaja) 

 

… Ljudje današnjega časa Zemlje ne spoštujemo. Za nas je kar samoumevna. Pa ni! Vse dobrine tega 

sveta na drugih planetih niso dosegljive oziroma jih sploh ni. Na drugih planetih ne bi mogli živeti. To 

sicer vemo, a se tega ne želimo popolnoma zavedati. Od Zemlje želimo vse in še več, čeprav vemo, da 

tega ne smemo in ne moremo dobiti. In če že želimo toliko, bi lahko tudi mi kaj dali. Kajne? Do zdaj 

smo zemlji dali že veliko, a nič koristnega, nič dobrega. Zemlji dajemo le ostanke in odpadke.  

… Imamo že toliko stvari, da ne vemo, kam z njimi. Kar kopičimo jih, dokler nam ne postanejo 

dolgočasne in jih kar odvržemo …  
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… En sam človek ne more rešiti sveta, a na žalost ga lahko uniči. Zato nadaljujmo z delanjem majhnih, 

a dobrih stvari ter z dejanji ljubezni med vsemi ljudmi, ker skupaj nam lahko uspe. Skupaj se lahko 

borimo in rešimo naš edini, prečudoviti svet. 

 Ana Kuprivec, 8. a (odlomek iz nagrajenega prispevka Prešernovega natečaja) 

 

Živim na lepem delu Maribora. Od doma vidim Pohorje, če grem na Pekrsko gorco, pa še Kozjak. 

Naravo imam zelo rada, predvsem pa imam rada morje. 

Z družino se večkrat odpravimo v naravo. Zanimajo me rastline, posebej pa živali, ker jih imam zelo 

rada. Najbolj všeč mi je morje, ker se rada potapljam in vidim podmorski svet. Žalosti pa me, ker naš 

planet postaja umazan. Za to, da je naš planet tako umazan, smo krivi ljudje sami. Če bi vsak človek 

sam pri sebi dobro razmislil, kaj dela z naravo, bi jo lahko ohranili. Preveč je plastike in odpadkov, ki 

jih narava ne more razgraditi. V naši družini že ukrepamo tako, da ločujemo odpadke. V trgovino 

hodimo s platnenimi vrečkami in skrbimo, da kupujemo čim manj pakiranih stvari. Varčujemo tudi z 

energijo in vodo. 

Želim si, da bi me na planetu Zemlja spremljala čista narava, da živali ne bi izumirale, da bi skozi okno 

gledala lepe pohorske gozdove in dihala čist zrak. 

 Marja Hojski, 5. b 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Teden pisanja z roko     

                            Tanja Gojčič 

Muzejski abonma    

                                                                         Jasna Rosi 

 

 

 
Temeljni postopki oživljanja (9. razred) 

                            Brigita Godec Kopčič 

Tehniški dan (4. razred) 

                                                            Nataša Kosi 
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Prešernova proslava                                                          Nataša Luković, Patrik Keuc (7. b) 

 

  
Prešernova proslava                                               Nataša Luković, Patrik Keuc (7. b) 

 

   
Pust na Ludviku                          

                                                                                 Val Lorbek, 8. b, Katja Stajnko, Minka Godec   

 

   

  
Pust na Ludviku                                                                                                    Val Lorbek, 8. b 
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

ANEJ SODEC USPEŠEN NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU »AVSENIK 2020« 

 

V Begunjah na Gorenjskem so se 1. in 2. januarja zbrali 

mladi glasbeniki iz Slovenije in tujine. V diatonični in 

klavirski harmoniki so se pomerili za nagrado Avsenik 

2020. Edinstvenost in poseben pomen Avsenikovega 

tekmovanja harmonikarjev pa je, da se na tem 

tekmovanju izvaja in ocenjuje stil in tehnika igranja na 

harmoniko, ki je najbližji Avsenikovemu stilu, načinu 

in originalni izvedbi. 

Tekmovanja se je udeležil tudi naš učenec Anej Sodec 

iz 6. c in osvojil srebrno priznanje. Čestitamo! 

 

 Milanka Munda 

 Milanka Munda 

 

 

RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE (»BOBER«): DRŽAVNO TEKMOVANJE 

V soboto, 9. 1. 2020, je na Fakulteti za računalništvo in 

informatiko (FRI) v Ljubljani potekalo državno 

tekmovanje v računalniškem mišljenju, ACM Bober. 

Tekmovanje se je pričelo ob 8.30 zjutraj z zborom 

tekmovalcev. Ob 9.30 se je za skupino tekmovalcev iz 

osnovnih šol začelo štirideset minut dolgo pisanje, sledilo 

pa mu je predavanje o robotiki. Tekmovanje se je z 

razglasitvijo rezultatov zaključilo okrog 13.30. Na 

tekmovanje sem se z naše šole uvrstila edina in na njem 

sem osvojila srebrno priznanje.  

 Mirjam Jurša, 8. a 

Mentor: Nejc Barovič 

 Nejc Barovič 

 

 
 

ASTRONOMIJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

V soboto, 11. 1. 2020, je na Gimnaziji Murska 

Sobota potekalo državno tekmovanje v znanju 

astronomije za Dominkova priznanja. Ob 8.00 smo 

se učenci mariborskih šol zbrali pred Osnovno šolo 

Draga Kobala Maribor in se z avtobusom odpeljali v 

Mursko Soboto. Tekmovanje je potekalo od 10. do 

12. ure, po zaključku pa smo se z avtobusom vrnili 

nazaj v Maribor.  Iz naše šole smo se na državno 

tekmovanje uvrstili Gašper Indihar, Klemen Skuhala 

(oba 8. b) in Tjaša Mlaker (9. a). Vsi smo prejeli 

srebrna priznanja.  

 

 Saša Silič  

 Tjaša Mlaker, 9. a 

Mentor: Saša Silič 



 6 

 

ANGLEŠČINA: OBMOČNO TEKMOVANJE (9. razred) 

15. 1. 2020 je na OŠ Janka Glazerja Ruše 

potekalo območno tekmovanje iz znanja 

angleščine za devetošolce. Tekmovanja 

se je udeležilo 65 učencev iz te regije. 

Kar 14 učencev naše šole se je uvrstilo na 

območno tekmovanje. Ti učenci so: Val 

Bračko, Anej Čanžek, Žiga Kolar, Vid 

Kovač, Tjaša Mlaker, Mark Tominc, 

Vesna Trstenjak (vsi 9. a), Lana 

Koren, Primož Levstik, Rebeka Roj, 

Pia Rumpf, Jure Šalinović, Nika Šef, 

Neja Zupan (vsi 9. b). Na območnem 

tekmovanju so se učenci zelo dobro 

odrezali, saj je sedem učencev dobilo 

srebrno priznanje.  

Učenci, ki so prejeli srebrno priznanje,   Tanja Gojčič 

so: Anej Čanžek, Lana Koren, Pia Rumpf, Vesna Trstenjak, Žiga Kolar, Rebeka Roj in Nika Šef. Žal 

se nobeden tekmovalec ni uvrstil na državno tekmovanje, saj je bil kriterij zelo visok. Na državno 

tekmovanje so se uvrstili samo tisti, ki so izgubili dve točki ali manj, to pomeni, da so morali pisati kar 

96 %. Kljub temu si učenci zaslužijo veliko pohvalo, saj je veliko učencev tekmovalo in kar nekaj jih 

je doseglo zelo lep rezultat.  

Iskrene čestitke vsem! 

 in mentorica Karla Poslek Petrovič 
 

VELESLALOM IN DESKANJE: OBČINSKO PRVENSTVO 

 

V sredo, 29. 1. 2020, smo se z učenci udeležili 

občinskega prvenstva v veleslalomu. Tekmovanje 

je potekalo v lepem sončnem vremenu na snežnem 

stadionu. Kljub ledeni progi so naši učenci dosegli 

dobre rezultate, saj so ekipno deklice dosegle 1. 

mesto, dečki pa 2. mesto. Že naslednji dan so se na 

isti progi pomerili deskarji, ki so dosegli  pri dečkih 

4. mesto, deklice pa 5. mesto. Med posamezniki so 

bili rezultati sledeči:   

                                      Jadranka Foster  

 

VELESLALOM 

deklice 2007/2008 

VELESLALOM 

dečki 2007/2008 

VELESLALOM 

deklice 2005/2006 

VELESLALOM 

dečki 2005/2006 

3. Eva Zala Stergar, 6. c    5.  Žak Štefok, 4. c   2.  Neli Pulko, 9. a  1. Gašper Indihar, 8. b 

9. Alina Pilih Grah, 6. c  16. Erik Kuprivec, 5. b  5. Meta Pohar, 9. a  2. Tin Štros, 9. b 

12. Tina Furman, 7. c   19. Evan Dvoršak, 5. b  7. Sara Stonič, 9. a  14. Matevž Fišer, 9. a 

 21. Patrik Keuc, 7. b   

Deklice, 

kategorizirane 

2006/2007 

Dečki, kategorizirani 

2006/2007 

DESKANJE 

deklice 2005/2007 

DESKANJE 

dečki 2005/2007 

2. Zala Urška Žižek, 7. b 3. Matic Trpin, 7. a  6.Trisha Boltauzer, 5. b 4. Tomaž Jelen, 8. b 

10. Hana Indihar, 7. c 5. Rok Vlaisavljević, 6. a 7. Lina Štrman, 8. a  

11. Živa Tancer, 6. b 6. Žiga Turk Sluga, 6. a   

 7. Urban Ornik, 5. a   
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Čestitamo vsem tekmovalcem. 

 in  Jadranka Foster    

 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: OBČINSKO IN PODROČNO PRVENSTVO 

V sredo, 29. 1. 2020, smo se učenci in učenke od 6. do 9. razreda odpravili na Elektro streljat z zračno 

puško. Na začetku smo vadili in se pripravljali. Vsak učenec je imel na voljo 4 tarče, v katere je lahko 

ustrelil 5 nabojev. Skupaj je lahko prejel 200 točk. Vsi učenci so se dobro odrezali. Učenke Lina 

Lužnic, Lana Miuc Zelko iz 8. razreda in Tajra Petrovič iz 9. razreda so ekipno osvojile 1. mesto in se 

udeležile državnega prvenstva. Dečki so osvojili 6. mesto. Vsem iskrene čestitke. 

 Lana Miuc Zelko, 8. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

JUDO: MEDNARODNI TURNIR »APOLON OPEN« 

 

 

 

Učenec 3. a razreda Kian Kolar je na mednarodnem 

judo turnirju Apolon open, ki je potekal 1. 2. 2020 v 

Hočah, dosegel 3. mesto v svoji kategoriji. 

Čestitamo!  

 in  Katja Stajnko 
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TENIS: ELA PLOŠNIK, 6. b, ODLIČNA DOMA IN V TUJINI  
V začetku januarja se je odvijalo državno prvenstvo v tenisu v kategoriji do 12 let na teniškem klubu 

Branik Maribor. Ela Plošnik, učenka 6. b razreda, je zmagala v kategoriji posamično in v kategoriji 

dvojic (s partnerko Emo Kapus). To je že tretji turnir od treh turnirjev I. kategorije, kjer je Ela osvojila 

prvo mesto.  

Ela se je intenzivno pripravljala tudi na evropsko prvenstvo v Rakovniku, Češka, kamor je odšla 29. 1. 

2020. Sledi naporna sezona mednarodnih turnirjev po celi Evropi in obisk dveh akademij, na Kitajskem 

in v Ameriki.  

Ela je 11. 1. 2020 prav tako zmagala, in sicer v športnem projektu športne agencije Proelium ter dobila 

naziv Start up bojevnik. 

 
 

 

 

Kot eni najmlajših 

tekmovalk ji je uspelo 

dobiti pogodbo, 

sodelovanje in 

podporo vrhunskih 

strokovnjakov iz 

športa ter mentorja 

Marcosa Tavaresa.  

Ela, iskrene čestitke 

za vse zmage! 

Držimo pesti tudi v 

naprej.  

  
   osebni arhiv Ele Plošnik 

 Milica Tušek (mama Ele Plošnik) in Karla Poslek Petrovič (razredničarka) 

 

INTERESNA DEJAVNOST »KRESNIČKA«: NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE  

V okviru interesne dejavnosti Kresnička smo se v tem šolskem letu pripravljali na naše prvo 

naravoslovno šolsko tekmovanje. Za samo pripravo na to tekmovanje smo morali izvesti tri 

naravoslovne poskuse in jih nato natančno preučiti.  

Šolsko tekmovanje v naravoslovnem znanju Kresnička je potekalo 5. 2. 2020 v učilnici biologije. 

Udeležili so se ga učenci: Neža Dežman in Vitan Majšler iz 4. b, Urban Ornik iz 5. a, Jaša Sabolek 

Miloševič iz 5. b, Matic Lešnik in Nejc Marinič iz 5. c.  

Vsi učenci so se odlično odrezali in se uvrstili v zgornjo 1/5 vseh tekmovalcev v državi, zato so 

prejemniki bronastega priznanja. 

Čestitamo. 

 mentorica Brigita Godec Kopčič 
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ZGODOVINA: OBMOČNO TEKMOVANJE 

V torek, 4. 2. 2020,  je bilo območno tekmovanje iz znanja zgodovine na OŠ Rada Robiča v Limbušu. 

Med 63 udeleženci tekmovanja smo bili: Vid Mesarec, Val Bračko in Neli Pulko (vsi iz 9. a razreda). 

Za tekmovanje smo se dobro pripravili. Vsi trije smo dosegli srebrno priznanje. Vid je bil po rezultatu 

med tremi najboljšimi in se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo 14. marca 2020 v Murski Soboti.  

 Neli Pulko, 9. a 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

PLAVANJE: DRŽAVNO PRVENSTVO  
Od 7. do 9. 2. 2020 je v Kranju potekalo državno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih v 

kategorijah dečki/deklice in ml. dečki/ml. deklice. 

Tekmovanja sva se za Plavalni klub Branik udeležila Nino Gorišek, v kategoriji ml. dečki, in Anja 

Bezlaj, v kategoriji deklice (oba 6. b). Za udeležbo na državnem prvenstvu je bilo potrebno doseči 

predpisane norme, zato se ga lahko udeležijo le najboljši plavalci. Branikovci smo bili zelo uspešni, 

saj smo si v obeh kategorijah priplavali pokal in ohranili mesto med najboljšimi klubi v državi. Anja 

je s svojo ekipo PK Branik dosegla 8. mesto s samo 11 tekmovalci (4 dekleta in 5 fantov).  

Tekmovanje je bilo zelo naporno, vendar sva kljub temu oba z Anjo močno izboljšala osebne rekorde. 

Najboljši rezultat sem dosegel v disciplini 200 prsno, kjer sem se uvrstil med 10 najboljših plavalcev 

v Sloveniji. 

 

  
 Eva Bezlaj                                        Eva Bezlaj     

Po premoru nas plavalce čaka nadaljevanje sezone in poletno državno prvenstvo v 50-metrskih 

bazenih, ki se ga že zelo veselim.  

 Nino Gorišek, 6. b 

 

KOŠARKA: OBČINSKO PRVENSTVO (mlajše deklice) 

 

V mesecu januarju 2020 so se začela 

tekmovanja v košarki za deklice, rojene 2007 

in mlajše. Na Ludviku smo sestavili zelo 

dobro ekipo košarkaric, tako da smo se brez 

težav prebile čez prvo oviro. Na turnirju smo 

premagale ekipi OŠ Tabor 1 in OŠ Leona 

Štuklja. 

V ponedeljek, 10. 2. 2020, pa smo odigrale še 

finalni del turnirja področja Maribor, ki se je 

odvijal v ŠD Lukna. Ekipo smo sestavljale 

deklice iz 6. in 7. razredov pod vodstvom 

trenerja Rajka Kršića in mentorja Vlada 

Bambiča. Odigrale smo le eno tekmo  

 Doroteja Solatnik  
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proti ekipi OŠ Prežihovega Voranca (OŠ Borcev za Severno mejo je zaradi bolezni učenk odpovedala 

tekmovanje). Tekma je bila napeta, vendar smo na koncu premagale nasprotnice in osvojile velik pokal, 

zlate medalje in naslov občinskih prvakinj. 

Tako smo se uvrstile še na področno prvenstvo, ki je bilo 19. 2. 2020 v ŠD Lukna.  

 Tjaša Levstik, 6. b 

Trener: Rajko Kršić 

Mentor: Vlado Bambič 

 

KOŠARKA: OBČINSKO PRVENSTVO (mlajši dečki) 

V mesecu januarju 2020 so 

potekali turnirji v košarki za dečke, 

rojene 2007 in mlajše. Prvi turnir je 

naša košarkarska ekipa mlajših 

dečkov igrala na OŠ Bojana Ilicha 

v Mariboru. Tekmo z njimi so žal 

izgubili. Drugi turnir je potekal na 

naši šoli. Udeležila se ga je samo 

OŠ Borcev za Severno mejo, saj je 

ekipa OŠ Franceta Prešerna 

zbolela oziroma odpovedala. 

Tekmo z OŠ Borcev za Severno 

mejo so zmagali. Finalni turnir je   
potekal v Lukni. Učenci naše šole   Doroteja Solatnik 

so igrali proti OŠ Bojana Ilicha in OŠ Prežihovega Voranca. Obe tekmi so žal izgubili. Skupno so 

zasedli 4. mesto. Čestitamo našim mlajšim dečkom! 

 Pia Rumpf in Zala Ferk Krajcar, 9. b 

Trener: Rajko Kršić 

Mentor: Vlado Bambič 

 

NAMIZNI TENIS: OBČINSKO PRVENSTVO 

Naša šola se je v sredo, 5. februarja,  udeležila občinskega prvenstva osnovnih šol v  namiznem tenisu, 

ki je potekalo v dvorani Tabor, od 8. do 16. ure. Na tekmovanje se je prijavilo 24 otrok naše šole. 

Od 1. do 5. razreda: Matija Vehovar (3. mesto), Urban Ornik, Nejc Peretič, Evan Dvoršak, Jaka 

Verdonik (3. mesto), Noel Brčič, Rok Fevžer, Tin Jugovič, Luka Belina, Lara Poredoš (5. do 6. mesto), 

in Iva Rauš (5. do 6. mesto). 

  
  Petra Verdonik   Polona Vehovar      
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Od 6. do 9. razreda: Luka J. Kislinger (9. do 16. 

mesto), Matevž Fišer (5. do 8. mesto); in ostali: 

Luka Poredoš, Tine Majer, Žiga Kolar, Taj 

Črnčec, Tin Štros, Tiano Skrober Babšek, Lina 

Štrman, Ariana Murič, Maša Štrakl, Elena Mati 

in Lara Pinter.  

Ekipa, v kateri so igrali Luka J. Kislinger, 

Matevž Fišer, Lina Štrman in Ariana Murič, je 

dosegla 5. do 8. mesto. Čestitamo! Vsi,  ki smo 

se tekmovanja udeležili, smo si pridobili nove 

izkušnje in bilo je super. 

Napisala: Lara Poredoš, 4. a 

Mentor: Vlado Bambič 

                                                       Maja Mernik  

 

 

PREŠERNOV NATEČAJ 

Naš Prešernov natečaj ima že več desetletno tradicijo in tudi letos ste bili kar se da ustvarjalni in 

domiselni. Letošnja tema natečaja »Rad imam svoj planet« je bila prava iztočnica za vse, ki ste se želeli 

izraziti o njej na različne načine. Zahvala za uspešno izveden projekt gre tako učiteljem kot učencem, 

ki so se prepustili ustvarjalnosti na likovnem in literarnem področju ter hkrati prizadevanju za čisti 

planet. 

Članice ocenjevalne komisije od 1. do 5. razreda so: Suzana Belušić, Janja Karanovič, Mira Kopše, 

Viktorija Kodrič in Urška Kosi; od 6. do 9. razreda pa: Marija Bauman, Mateja Arko, Nataša Colja, 

Violeta Škrabl in Anita Babič. Strokovna komisija je imela med vsemi sodelujočimi težko nalogo, 

vendar se je odločila za dela, ki so najbolj izstopala. 

Podelili smo 52 knjižnih nagrad in kar 101 priznanje.  

 
 Nataša Luković   

Še posebej bi pohvalili učence od 1. do 5. razreda, ki so bili pri ustvarjanju najbolj številčni,  pridobili 

so kar 106 priznanj in nagrad, ter nekoliko manj učenci od 6. do 9. razreda, ki so pridobili skupaj 47 

priznanj in nagrad. 
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 Nataša Luković   

 

Natečaj smo zaključili z razglasitvijo Prešernovih nagrajencev ob slovenskem kulturnem prazniku ter 

podelitvijo knjižnih nagrad v razstavišču Ludvik, ter mu tako dodali še posebno kulturno noto. 

Hvala vsem mentorjem za vodenje in učencem za sodelovanje, prihodnje šolsko leto pa vas ponovno 

vabimo k sodelovanju z novo, svežo in zanimivo temo. 

 koordinatorka Tanja Gojčič  

 

PREŠERNOVE NAGRADE IN PRIZNANJA 2019/2020    

PREŠERNOVA NAGRADA ZA LITERARNO DELO 

HUGO IZLAKAR, 2. A MATIJA VEHOVAR, 5. A VITA ČELIK, 7. B 

MARKO ŠTERBAL, 3. A NINO VIŠIĆ, 5. B REBECCA LANA PETRIČ, 7. B 

LARA BRAJOVIĆ, 3. B MATIC LEŠNIK, 5. C MIRJAM JURŠA, 8. A 

ANA POGRAJC, 3. C TJAŠA LEVSTIK, 6. B ANA KUPRIVEC, 8. A 

NEA VLAJ GOLEŽ, 4. A MIHA MAJER, 6. B EVELINA NOVAK, 8. B 

NEŽA DEŽMAN, 4. B EVA ZALA STERGAR, 6. C META POHAR, 9. A 

 NUŠA PETEK, 7. B PIA RUMPF, 9. B 

 

 

PREŠERNOVA NAGRADA ZA LIKOVNO DELO 

IZABELA LUKETIČ, 1. A ELA ŠOŠTARIČ, 2. C NINA PRAHIČ, 6. A 

IAN MIKLAVC, 1. A KIAN KOLAR, 3. A MANDY MOČNIK, 6. B 

TIN ADAM, 1. B LIA MIKLUŠ SENEKOVIČ, 3. B NELI VIŠIĆ, 6. C 

LANA JAN OBLAK, 1. B MIHA KOCUVAN, 3. C ANA MOTALN, 7. A 

LUCIJAN STRAŠEK, 1. C VAL ANDERLIČ, 4. A SARA TERAŽ, 7. B 

JAŠA JARH, 1. C DOLORES BABIČ, 4. B ANDRAŽ SLAVIČEK, 7. C 

LARISA ŠURAN, 2. A JAKOB MAROLT, 5. A EMA LIZA ŽUNEC, 8. A 

ASTRID KRANJC, 2. B ZARJA PUKŠIČ, 5. B ZOJA FILIPIČ, 8. B 

MALENA GALIĆ, 2. B LOVRO POGAČAR, 5. C VID MESAREC, 9. A 
CHANTAL ADROVIĆ MESAREK, 2. C  

 

TAJRA PETROVIČ, 9. B 

 

PREŠERNOVA NAGRADA ZA LITERARNO IN LIKOVNO DELO 

NIKA TERAŽ, 4. C MACA BOBNAR, 4. C TIJA RUTAR, 8. A 
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PREŠERNOVO PRIZNANJE ZA LITERARNO DELO 

TAI TOMAŽIČ, 2. A LILI ŠEF, 4. B NEJC MARINIČ, 5. C 

LARISA ŠURAN, 2. A VAL TURK, 4. B DAŠA SOLOMON, 5. C 

IDA FINŠGAR, 3. A VITAN MAJŠLER, 4. B ŽIVA POŽAUKO, 5. C 

ALINA SRNEC, 3. A KATJA ČERTALIČ, 4. C ŽAK REBERNAK, 6. A 

SOFIJA LUKETIČ, 3. B LANA OBREHT, 4. C VITO KOLUDROVIČ, 6. A 

URBAN GULIČ, 3. B AMADEJ PILIH GRAH, 4. C TJAŠA ČERTALIČ, 6. B 

MANCA PETEK, 3. C URBAN ORNIK, 5. A PINO RUMPF, 6. B 

KLARA IRŠIČ, 3. C LANA OSTRŠ, 5. A NINO GORIŠEK, 6. B 

JURE ZORENČ, 4. A RENE MEZNARIČ, 5. A ŽIGA RAVTER, 6. C 

LARA POREDOŠ, 4. A ERIK KUPRIVEC, 5. B NIKA POGRAJC, 6. C 

BINE CIZERL, 4. A ROK FEVŽER, 5. B ANA KOVAČ, 8. A 

 

PREŠERNOVO PRIZNANJE ZA LIKOVNO DELO 

NIK PAVLINEK, 1. A LAN NEMANIČ, 3. A MARJA HOJSKI, 5. B 
DOMINIK GUNGL GALUN, 1. A TEJA DUKADINOVIĆ, 3. A ENEJ BATISTIĆ, 5. C 

ZOJA BUNDERLA, 1. A EVA MAJCENOVIČ, 3. B TIN HARC, 5. C 

ZOJA KOLAR, 1. A TARAS ROJKO, 3. B TINE BEDJANIČ, 5. C 

NIKO CIZERL, 1. B RIA EBRAR SAVAŠ, 3. C NEŽA PODGORNIK, 5. C 

NEJC KAŠAN, 1. B ALYNA TOŠ, 4. A SVETLANA LUKOVIĆ, 6. A 

TAINI PRAPOTNIK, 1. B ZOJA HERIČ, 4. A IZA JUVAN, 6. A 

NELI MARIN, 1. C HANA JARH, 4. A NIKA PRAHIČ, 6. A 

STELLA ILEŠIČ, 1. C CLARA GIULIA MASSA, 4. B PIA PALČNIK, 6. A 

GABER ANŽUR, 1. C MAŠA KRAJNC, 4. B TJAŠA LEVSTIK, 6. B 

LEON POŽGAN, 1. C MARIJA REPIČ, 4. B ANJA BEZLAJ, 6. B 

SELIN LINA KNAFELC, 2. A MAŠA MEŠKO, 4. C NANA BERDEN, 6. C 

MIA LORBER, 2. A NIKOLAJ STRAŠEK, 4. C ALINA PILIH GRAH, 6. C 

ANA FLEISINGER, 2. B TINKARA VELIČKI KRANJC, 4. C MATIC ROMIH, 7. A 

EMA MARTINEC, 2. B NOEL BRČIČ, 5. A TOJA SEDONJA, 7. A 

NINO BIDERMAN, 2. B MATIJA VEHOVAR, 5. A LENA ANOŠEK, 7. A 

BRINA PURKELJC, 2. C JAKOB NOVAK, 5. A REBECCA LANA PETRIČ, 7. B 

AJDA GORIŠEK, 2. C NINO VIŠIĆ, 5. B JAN RAŠKOVIČ, 7. C 

LIA BEŠIĆ, 2. C LILI KOKALJ, 5. B ISABELLA BORDON, 9. A 

LIN PINTER, 2. C JOVANA MILOSAVLJEVIĆ, 5. B  

 

PREŠERNOVO PRIZNANJE ZA LITERARNO IN LIKOVNO DELO 

MILENA BATISTIĆ, 3. C SARA KIARA KNAFELC, 4. B URBAN KNEZ, 4. C 

 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

RAZSTAVIŠČE V JANUARJU 

V četrtek, 23. januarja 2020, je bilo v razstavišču Ludvik odprtje razstave z naslovom Kjer sem doma 

– razglednice iz Slovenije.  Avtorica razstave Suzana Pomer je po poklicu diplomirana ekonomistka. 

S fotografijo se ukvarja ljubiteljsko, saj si na tak način zbistri svoje misli, hkrati pa spoznava nove, še 

neodkrite kotičke naše Slovenije.  Rada potuje in odkriva tuje dežele, a kilometre pridno nabira tudi po 

Sloveniji. Razstava prikazuje prizore in razglede s slovenskih planinskih poti, v vseh letnih časih pa 

tudi nekaj alpskih rastlin in živali. 
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 Slavko Neral     Slavko Neral    

Prireditev sta povezovala Nika Pograjc in Žiga Ravter, učenca 6. c razreda. Kulturni program je bil 

tokrat v znamenju plesa, nastopili sta namreč kar 2 plesni skupini naše šole. Z rajalno gibalno točko se 

nam je predstavila otroška folklorna skupina pod mentorstvom učiteljice Milanke Munda, za kavbojske 

ritem pa so poskrbeli člani country  plesne skupine pod mentorstvom učiteljice Katje Stajnko. 

Posebna zahvala gre gospe Pomer, ki je razstavljene fotografije podarila šoli, zato jih lahko v zameno 

za prostovoljni prispevek, namenjen šolskemu skladu, tudi dobite. Šola bo sredstva izkoristila za 

izgradnjo zunanjih igral. Hvala še enkrat. 

 organizatorka razstav v Ludviku Katja Stajnko 

 

RAZSTAVIŠČE V FEBRUARJU 

V četrtek, 13. 2. 2020, je bila otvoritev razstave nagrajenih del šolskega Prešernovega natečaja. Tema 

letošnjega šolskega Prešernovega natečaja je bila Rad imam svoj planet. Učenci od 1. do 9. razreda so 

tako razmišljali, kaj pomeni imeti rad Zemljo, kako to pokazati in kako to uresničevati. Svoja 

razmišljanja in ideje so več kot odlično predstavili tako skozi besede kot skozi risbe in slike. Komisija,  

 

   
   

 Sara Jane Petrič        Sara Jane Petrič        Sara Jane Petrič       

ki so jo letos sestavljale naslednje gospe učiteljice: Suzana Belušič, Janja Karanovič, Mira Kopše, 

Urška Kosi, Viktorija Kodrič za razredno stopnjo ter  Marija Bauman, Mateja Arko, Nataša Colja, 

Violeta Škrabl in Anita Babič za predmetno stopnjo,  je imela, tako kot vsako leto, tudi letos zahtevno 

delo, saj je morala izbrati najboljše med najboljšimi. Letos je tako priznanje dobil 101 učenec, knjižne 

nagrade pa je iz rok gospe ravnateljice Lidije Todorović in gospe knjižničarke Tanje Gojčič prejelo kar 

52 učencev.  

Kulturni program tokratnega razstavišča sta povezovali Stella Arko in Rebeka Roj, obe 9. b, s svojimi 

točkami pa so ga popestrili naslednji učenci: Anej Sodec (6. c), harmonika; vokalna skupina Ludvik;  
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 Sara Jane Petrič        Sara Jane Petrič       

 

 

mlajša folklorna skupina; Tija 

Rutar (8. a), recitacija lastne 

pesmi; učenci 2. b razreda, 

deklamacija Prešernove pesmi.  

Zelo veseli smo bili množičnega 

obiska staršev, učiteljev in 

drugih obiskovalcev. Ponovno 

Vas vabimo v naše razstavišče v 

četrtek, 19. 3. 2020, ko bo 

skupaj z odprtjem razstave 

grafik naših učencev potekal 

tudi zaključek bralne značke za 

odrasle.  

 
 

  Sara Jane Petrič       

 mentorica razstavišča Ludvik Katja Stajnko 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

MUZEJSKI ABONMA 

 

20. 12. 2019 smo se z muzejskim abonmajem 

odpravili na zanimivo predstavitev trafike ob 

Glavnem mostu v Mariboru. Gospod Jan Malec iz 

muzeja NOB nam je predstavil zgodovinsko 

preteklost obnovljene trafike, v kateri naj bi nekoč 

prodajali tobak, kasneje pa še marsikaj drugega.  

Beseda trafika oziroma kiosk izvira iz perzijske 

besede KUSHK, kar pomeni majhen vrtni 

paviljon. Izvedeli smo tudi, kaj pomeni izraz 

»kaditi kot Turek«. Sedečega Turka smo opazili 

narisanega na sprednjem delu trafike. Nato nas je 

gospod Uroš Dokl iz muzeja NOB s fotografijami  

 Jasna Rosi mariborskih stavb popeljal na zanimiv sprehod čez  

most in v stari del Maribora. Bilo je poučno in zanimivo doživetje. 

 Toja Sedonja, 7. a  

Mentorica: Jasna Rosi 
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PLANINCI LUDVIKI: VEČERNI POHOD NA PEKRSKO GORCO IN OKOLICO 

Planinci iz 2. in 3. razreda smo imeli v četrtek, 16. januarja, večerni pohod na Pekrsko gorco in okolico.  

Na planinskem pohodu je bilo zelo lepo in zabavno. Celo pot smo se zabavali, pogovarjali in poslušali 

navodila ter zanimivosti. Hodili smo približno eno uro do vrha. Tam smo pojedli malico, ki smo jo 

prinesli s seboj v nahrbtniku. Občudovali smo mesto in Pohorje, osvetljeno z lučmi. Na poti nazaj smo 

se imeli tudi lepo. Ko smo prišli do šole, so nas že čakali starši. 

Verjemite, bilo je super. Če ne preizkusite, vam bo žal! 

 Lara Brajović, 3. b  

Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi 

 

 

NASTOP VOKALNE SKUPINE LUDVIK 

 

V petek, 24. januarja, smo se 

pevke vokalne skupine 

Ludvik upele na šoli in se 

odpravile v gostišče Černe v 

Razvanju. Tam so nas 

pričakali naši poslušalci. To 

so bili upokojeni ravnatelji 

mariborskih šol. Zelo lepo in 

prijetno je bilo srečati 

ravnatelje in ravnateljice, ki 

so mariborske šole vodili do 

nedavnega. Poslovna 

skupnost mariborskih OŠ je  

 Mateja Arko na ta dan organizirala  

prijetno srečanje in druženje. Naš prispevek je bil predstavljen v  lepi pesmi. Zapele smo jim tri pesmi. 

Prav tako smo jim predstavile Božično pravljico, ki smo jo v mesecu decembru 2019 posnele in 

objavile na spletu. Odziv povabljenih ravnateljev in ravnateljic je bil izjemno topel in prisrčen.  

Zato bi se pevke z zborovodkinjo Metko Vrbančič Osterc rade zahvalile za povabilo na to izjemno lepo 

prireditev in velika zahvala velja tudi učiteljem, ki so nam pomagali s prevozi na lokacijo nastopa.   

 Tija Rutar, 8. a 

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc 

 

FRANCOŠČINA: DELAVNICE Z NARAVNO GOVORKO 

V petek, 13. 12. 2019, smo se odpravili na OŠ Franceta 

Prešerna Maribor, kjer so potekale božično-novoletne 

delavnice v francoščini. Delavnico je vodila učiteljica 

francoščine in naravna govorka Mary Ellen 

Ramasimanana Virtič. 

Za začetek nam je gospa Mary Ellen pripravila kviz, 

kjer smo preizkusili naše znanje o Franciji. Nato nam je 

pripovedovala o tradicionalnem božičnem večeru v 

Franciji, ki se od našega slovenskega razlikuje 

predvsem v tem, da imajo pri večerji več hodov in da je 

večer bolj družinsko obarvan.   
Ob koncu delavnice so nastali čudoviti izdelki:  

naredili smo steklene svečnike in papirnate angelčke, nato smo igrali bingo, nagrada je bila čokolada. 

Sladkali smo se tudi z znanimi francoskimi bonboni Carambar.  

Zelo se veselimo delavnice naslednje šolsko leto! 

 učenci francoščine iz 6. c, 7. b, 8. a, 8. b in 9. c 

Mentorica in  Yanika Agostina Potočnik 
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INTENZIVNE FOLKLORNE PRIPRAVE  

 

Folklorniki smo imeli od 24. 1. 2020 do 26. 1. 2020 

intenzivne folklorne priprave na Pohorju v hotelu 

Tisa. Tam smo trenirali in se zabavali.  

Zjutraj smo vstali, odšli na zajtrk in pospravili sobo. 

Sobe so nam tudi ocenjevali, zato smo se morali še 

toliko bolj potruditi. Nato smo imeli vaje. Pripravili 

smo nov splet in se ga tudi naučili. Tako smo vadili, 

vadili in vadili … Vmes smo malicali, imeli kosilo 

in večerjo. Hrana za kosilo je bila še posebej dobra. 

Zvečer, če smo bili dovolj pridni, sta učiteljici 

dovolili, da lahko gremo v fitnes. Na fitnesu je bilo  

 Milanka Munda zabavno in malo smo se tudi razgibali. V soboto 

zvečer nam je nekaj svojih trikov pokazal Čarovnik Grega. V roke je vzel tudi kitaro in nam zaigral 

nekaj njegovih pesmi. Mi pa smo zapeli z njim.  

Tako so trije dnevi hitro minili. Imeli smo se lepo.  

 Tara Murshed, 6. c  

Mentorica: Milanka Munda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 20. do 24. januarja smo namenili ves teden pisanju z roko ter se tako priključili projektu Teden 

pisanja z roko, ki ga vsako leto organizira Društvo Radi pišemo z roko.  

  
 Sara Jane Petrič  Zahvala: Iris Kraner 

 



 18 

 

Ugotavljamo, da za komuniciranje vse preveč 

uporabljamo telefone, računalnike in tablice, saj je 

sporočanje hitrejše, vendar manj osebno in manj 

spoštljivo. Pisanje z roko uri finomotoriko in je dobra 

miselna vadba, spodbuja aktivacijo obeh možganskih 

polovic in omogoča, da si informacije dalj časa 

zapomnimo.V projektu je sodelovala prav celotna šola: 

učitelji, učenci, njihovi starši, stari starši. Po vsej šoli 

smo občudovali zapise, ugotavljali pisave ter se 

prepričali o unikatnosti in individualnosti vsake izmed 

njih. Uživali smo ob prebiranju lepih misli, najljubših 

reči, vtisov s počitnic … Ogledali smo si zapise v 

kaligrafski pisavi ter ugotavljali rokopise učiteljev, ki 

so nam bili v prav poseben izziv. Med vsemi glasovi, ki 

ste jih oddali v knjižnico, smo izžrebali nagrajenko Lio 

Mikluš Senekovič iz 3. b razreda. 

Hvala vsem za sodelovanje in uspešno izpeljan projekt. 

 

 Katja Stajnko  Tanja Gojčič, koordinatorka projekta 

 

TEDEN PISANJA Z ROKO 

 

V ČASU TEDNA PISANJA Z ROKO NAS JE 

OBISKALA NAŠA BIVŠA UČITELJICA, 

GOSPA ALBERTA BUNDERLA.  

POGOVARJALI SMO SE O TEM, KAKO SO 

PISALI NEKOČ. TUDI SAMI SMO LAHKO 

POSKUSILI PISATI S PERESOM IN 

PERESNIKOM. BILO JE ZELO ZANIMIVO 

IN POUČNO. GOSPE ALBERTI BUNDERLA 

SE ZAHVALJUJEMO ZA OBISK. 

  ELLA BEZENŠEK, 1. A 

 SARA JANE PETRIČ  

 

 

KO JE POTEKAL 

TEDEN PISANJA Z 

ROKO, NAM JE 

GOSPA BUNDERLA 

PRIPOVEDOVALA O 

DOGODKIH IZ 

PRETEKLOSTI. 

PREIZKUSILI SMO SE 

TUDI V PISANJU S 

PENKALOM IN S 

PERESOM. 

 ŽIVA  

ŽNUDERL, 1. A 
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OBISKALA NAS JE GOSPA BUNDERLA IN POVEDALA NAM JE, KAKO JE BILO V 

PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI. POVEDALA NAM JE, DA SO V STARIH ČASIH PISALI S 

PERESI. 

  IZABELA LUKETIČ, 1. A 

 

DELO V 1. A 

PRVI RAZRED JE SUPER. RAČUNAMO DO DESET, NAPIŠEMO ŽE NEKAJ BESED IN 

SPOZNAVAMO LUDVIKOV SVET. 

 VITO PAL, 1. A 

RAZREDNIČARKA: JANJA KARANOVIČ 

DRUGA UČITELJICA: SARA JANE PETRIČ 

 

   
 HANA ŽIGON, 3. a  ISABELLA BRČIĆ, 3. a  KIAN KOLAR, 3. a 

 

PROSLAVI OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

V petek, 7. februarja 2020, smo pripravili proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer smo slavili 

našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Nastopali smo dvakrat, prvič na proslavi, namenjeni 

učencem od 1. do 4. razreda, kasneje pa še na proslavi, ki so si jo ogledali učenci od 5. do 9. razreda. 

Proslavi sta se pričeli s slovensko himno, sedmo kitico Zdravljice, ki jo je zapel mladinski pevski zbor. 

Po himni so Stella Arko (9. b), Luka Poredoš (9. a) in Neža Dežman (4. b) pričeli z uvodnim govorom.  

  
 Patrik Keuc, 7. b, Nataša Luković  Patrik Keuc, 7. b, Nataša Luković 

Nato je nastopil harmonikar Anej Sodec (6. c). Temu je sledil nagovor ravnateljice Lidije Todorović. 

Naslednji se je predstavil angleški pevski zbor, ki je nastopil s pesmijo Don`t give up on me. Zasedba 

se je povečala, saj se vedno več učenk in učencev od 6. do 9. razreda želi pridružiti. Sledila je 

dramatizacija o življenju in delu Franceta Prešerna; nastopale so devetošolke: Rebeka roj, Minja Cvikl, 

Neja Zupan. V nadaljevanju je Zala Ferk Krajcar (9. b) zapela Prešernovo pesem O, Vrba. Učenke  
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 Patrik Keuc, 7. b, Nataša Luković  Patrik Keuc, 7. b, Nataša Luković 

osmega razreda Ana Kovač, Anja Golob in Mirjam Korpar so deklamirale eno najbolj poznanih 

Prešernovih pesmi Povodni mož. Prireditev je popestril tudi osmošolec Enej Ibrahimović, ki je, oblečen 

v frak, predstavljal Franceta Prešerna ter deklamiral in recitiral nekatere njegove pesmi. Nastopili so  

 

 

tudi učenci 2. b razreda s podoknico Luna 

sije. Nato je osmošolka Mirjam Korpar 

samostojno in v celoti deklamirala 

Turjaško Rozamundo. Za konec sta Zala 

Ferk Krajcar in Rebeka Roj zapeli 

priredbo Zdravljice. Na kitari ju je 

spremljal Tomaž Jelen (8. b). Sledila je 

podelitev Prešernovih nagrad za literarna 

in likovna dela. Od 1. do 5. razreda so bili 

učenci najbolj ustvarjalni, saj so prejeli kar  

 Patrik Keuc, 7. b, Nataša Luković 106 priznanj in nagrad. Učenci od 6. do 9.  

razreda pa so pridobili 47 priznanj in nagrad. 

Naši učenci pa so pod mentorstvom učiteljice Violete Škrabl tudi pridno ustvarjali na likovnem 

natečaju Plakat miru, ki ga sponzorira Lions klub Zarja. Predstavnici Lions Kluba sta se udeležili naše 

druge proslave za učence od 5. do 8. razreda. Gospa Bojana Kmetec Rošic in gospa Darja Praunseis 

sta nekaterim učencem podelili priznanja. Zahvaljujemo se Lions klubu za podeljene nagrade in za 

sodelovanje z našo šolo. Nagrajencem in mentoricam pa iskrene čestitke. 

   
 Larisa Zadravec, 8. b  Žanej Verbnjak, 8. b    Miha Lunežnik, 8. a 
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Za tehnično plat proslave so 

odlično poskrbeli osmošolci: Val 

Lorbek, Lan Lavrinc in Tomaž 

Jelen. Ob tej priložnosti se 

zahvaljujemo vodstvu za novo 

tehnično opremo, nove mikrofone, 

ki naše nastope še izboljšajo.  

Proslava ob slovenskem kulturnem 

prazniku je bila zelo dobro 

pripravljena in organizirana. 

Učenci so z veseljem pomagali,  

 Nika Gliebe, 8. a  Tinka Žižek, 8. a nastopali in tako tudi predstavili  

svoje talente. Proslava je bila zelo poučna, saj smo se veliko naučili o našem največjem slovenskem 

pesniku Francetu Prešernu in njegovem življenju ter njegovih delih. 

 Rebeka Roj, Pia Rumpf, obe 9. b 

Mentorici in organizatorki proslav: Mateja Arko, Jasmina Pižeta 

 

TEHNIŠKI DAN 4. B RAZREDA 

 

V četrtek, 20. 2. 2020, smo imeli tehniški dan. Naredili smo 

vodno kolo in kompas.  

Nekaterim je bilo delo težko, drugim pa ne. Nekateri so se bali 

dela z električnim vrtalnikom in topilnikom stiropora, a so 

kmalu ugotovili, da je delo zabavno. Vsi smo pridno delali in 

si tudi pomagali. Ko smo končali, smo preizkusili vodno kolo. 

Vsem je uspelo in bili smo zadovoljni. 

Dan je bil krasen in upam, da se bo kdaj ponovil. 

 

 Lucija Mitrović, 4. b 

 

 Nataša Kosi  

 

5. B RAZRED 

V 5. b je  delovno in vedno  zelo pestro. Učenci radi literarno ustvarjajo, sodelujejo na literarnih 

natečajih in nasploh so vedno polni domišljije. Pred novim letom smo se veliko pogovarjali  o petardah, 

o poškodbah pri nesrečah in brali smo zgodbo Aksinije Kermauner Usodna novoletna zabava. 

Zaključek zgodbe v berilu je bil žalosten … tak, kot se zgodi, če se učenci igrajo s petardami. So pa 

učenci 5. b pisali nadaljevanja zgodbe in nekaj jih objavljamo. 

 

Tudi sicer učenci radi literarno ustvarjajo, radi 

pišejo zgodbe ter nadaljevanja zgodb, ki jih 

beremo v razredu. Nekaj nadaljevanj 

objavljamo. 

Prav tako so učenci 5. b literarno in likovno 

sodelovali pri projektu Rad imam svoj planet  

in nekaj  besedil objavljamo v Ludviku. 

Je pa 5. b eden izmed bolj živahnih oddelkov 

na naši šoli in veliko časa namenimo reševanju 

sporov, medsebojnih konfliktov in se skupaj 

trudimo, da v razredu ustvarjamo prijetno in 

kulturno vzdušje,kjer se bodo tako učenci, kot  

 razredničarka Alenka Kuhar tudi učitelji počutili varno in prijetno. 
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Pri razredni uri smo naredili plakat z svojimi željami in zapisi s tem, kaj bo vsak posameznik naredil, 

da bo nam vsem v razredu lepše. Sprejeli smo določene sklepe in vsi učenci so se pod sklepe podpisali,  

plakat pa smo obesili v razredu na vidno mesto.  

 in Alenka Kuhar 

 

Usodna novoletna zabava  (nadaljevanje zgodbe) 

… Poklicali so rešilca. Tjaša je bila zelo žalostna za Klemna, Miha pa je le zgroženo opazoval Klemna. 

Nini je dejal: »Jaz sem kriv, kajti jaz sem prvi omenil petarde.« Nina je rekla: »Nisi ti kriv,« in ga 

objela. Klemna so odpeljali v bolnišnico. Takoj ko so Klemena pripeljali v bolnišnico, je pritekla mama 

in ga ljubeče objela. Naslednji dan so h Klemnu prišli sošolci in mu izročili različna darila. Prva je k 

njemu pritekla Tjaša. Vprašala ga je: »Kako se počutiš?« »Pred seboj vidim le temo.« Ko je hotel nekaj 

povedati, je začutil Tjašine ustnice na licu. Rekla mu je, naj dobro okreva in kljub Klemnovi slepoti je  

postala njegova punca. Tudi sošolci so mu zaželeli dobro okrevanje. Čez nekaj dni je Klemen prišel v 

šolo. Sošolci so ga bili veseli, skupaj so se zabavali. A Klemen bo za vedno ostal slep. Sošolci zdaj 

vedo, kaj se zgodi, če nisi previden s petardami. 

 

 Jaša Vidovič, 5. b 

 

Takoj so poklicali mamo in reševalce. Čez pet minut so reševalci prišli po Klemna, mama pa v bolnico, 

kjer ga je pričakala. Klemna so takoj dali na preiskave. Naslednji dan so izvedeli, da … … Klemen ne 

bo več spregledal. Čez nekaj časa se je začel učiti Braillovo abecedo. Klemen je od tistega trenutka 

vsak teden moral hoditi na preiskave. Izpisal se je iz šole in prepisal v šolo z otroki, kot je on. Za 

naslednjo novo leto je povabil Tjašo in ji povedal, da je zaljubljen v njo in ona mu je odvrnila enako. 

In na to novo leto je dobil Klemen svoj prvi poljub. 

 

 Erik Kuprivec, 5. b 

 

 

 POZOR, POZOR 
 

NOVI KOŠI V TELOVADNICI 

Koši v naši telovadnici so bili res že zelo stari, je ugotovil tudi gospod Aleš Weiksler, ati našega učenca 

in predstavnik v Svetu staršev. Na sestanku Sveta staršev je postavil nekaj vprašanj in nas presentil z 

donatorjem, ki ga je našel. Podjetje NETBID GMBH, Palais Collalto, Am Hof 13/2/DG, z Dunaja je 

doniralo celoten znesek za prenovo naših košev.  

  

 

  
Koši pred prenovo Koši po prenovi                   Lidija Todorović 

 

Iskrena hvala gospodu Alešu Weikslerju za prijazno pomoč in podporo.  

 ravnateljica Lidija Todorović 
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 KNJIGA MESECA (FEBRUAR)  
 

Tudi v februarju so učenci pridno glasovali za knjigo meseca. Skupno je bilo oddanih 68 glasov. 

Učenci od 1. do 5. razreda so oddali 30 glasov. Dve knjigi sta imeli enako število glasov. Zmagali sta 

Guinnessova knjiga rekordov in Harry Potter.  

Učenci od 1. do 6. razreda pa so glasovali s kar 38 glasovi. Knjige Deček na črnem konju, Garfield in 

Leti, leti, leti so imele enako število glasov. Zaradi enakega števila glasov so vse knjige meseca! 

Izžrebali smo Laro Poredoš iz 4. razreda, ki je glasovala za knjigo Lili v Deželi dinozavrov in Lariso 

Kovač iz 6. razreda, ki je glasovala za knjigo Pastirci. Čestitamo! 

 

 Pia Rumpf in Gal Mikluš Senekovič, oba 9. b 

Mentorica: Tanja Gojčič 

 

    
 Matija Marolt, 1. b  Nejc Kašan, 1. b  Ana Bratušek, 1. b  Niko Cizerl, 1. b 

 

KNJIŽNA NOVOST MESECA (februar) 

 

Naša šolska knjižnica je iz meseca v mesec 

bogatejša, saj izberemo knjige, ki jih radi 

prebirate in za katere verjamemo, da jih boste 

z veseljem na mah prebrali. 

Na fotografiji je le nekaj knjižnih novosti, ki 

jih najdeš skupaj z ostalimi novostmi v 

posebnem delu knjižnice. 

 

 Tanja Gojčič 

 

 Tanja Gojčič  

 

 
Mentorica Ludvik poroča: 

Mateja Arko 

Urednica Ludvik poroča: 

Stella Arko, 9. b 

Uredniški odbor: 

Lena Anošek, Ela Lorber (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, Pia Rumpf, Nika Šef (vsi 9. b) 
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 DELO V JANUARJU, FEBRUARJU IN MARCU 
 

J A N U A R  F E B R U A R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1.  Novo leto. 2. 4.  T-o: zgodovina. 

2.  Novo leto. 5.  T-š: fizika. T-š: naravoslovje - Kresnička. 

3.  

Pouka prost dan. 

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

RS: Od prijave do vpisa v srednjo šolo (9. r.); 

Skupna pogovorna ura za 1. razred: predstavitev 

opisne ocene. 

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

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

 

7.  Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom. 

10. Zaključek razpisa za Prešernovo nagrado šole. 8.  Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 

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

abonma 1. VIO - prva skupina. 

10. Šolska skupnost od 6. do 9. razred. 

14. Lutkovni abonma 1. VIO - druga skupina. 13. Razstavišče Ludvik: Prešernovi nagrajenci šole. 

15. T-o: angleščina 9. r. 14.  Informativni dan za učence 9. razreda. 

16. D-k: SNG Mb: Planinska roža 7. do 9. r. 15.  Informativni dan za učence 9. razreda. 

20. T-š: kemija. Plavalni tečaj 3. r.   31. 1. 2020. 18. RS: 7. razred šola v naravi. 

23. Razstavišče Ludvik: Suzana Pomer – fotografije. 19. Šolska skupnost (1. - 5. razred). 

28. 1. srečanje s šolskimi novinci. 24. Zimske počitnice do 28. 2. 

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

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 

 

 

M A R E C  

DAN DEJAVNOST 

3. 2. Šolska skupnost 6. do 9. razred. 

3.  3. RS: 2. razred. 

4. Svet šole ob 18.00. 

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

6.  Izid kataloga izbirnih predmetov. 

7. T-d: slovenščina - Cankarjevo tekmovanje. 

9. Šola v naravi 7. razred. Predstavitve izbirnih predmetov za učence 6. razreda. 

10. 3. RS: 3. razred. 

11. 3. RS: 6. razred NPZ izbirni. T-š: Vesela šola. 

12. 3. RS (8. razred). T-d: nemščina. 

14.  T-d: zgodovina. 

17. T-d: angleščina 9. r. 

18. 3. RS: 4. razred. Lutkovni abonma 1. VIO. 

19. T-š: matematika. Razstavišče Ludvik: Srečanje z upokojenimi sodelavci, zaključek Ludvikove bralne značke za odrasle, 

razstava učenci. 

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

26. Rok za prijavo na razpis projekta Erasmus+ KA2. 

27. T-p: fizika. 

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

 
 


