V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE:
DOBRODOŠLI V NOVEM ŠOLSKEM LETU
ŠOLSKI KOLEDAR NAŠE ŠOLE
POGOVORNE URE STROKOVNIH DELAVCEV

 Vid Razgoršek, 3. c

 Lana Jan Oblak, 2. b

 Stella Ilešič, 2. c

 Brina Purkeljc, 3. c

 Matija Marolt, 2. b

 Catalina Anastasia
Visočnik, 1. c

 Ela Šoštarič, 3. c

 Tin Adam, 2. b

 Nik Mlinarič, 7. c

POZDRAVLJENI, LUDVIKI!
Pa se je le začelo že dolgo pričakovano novo šolsko leto, ki sem ga jaz, in
verjamem, da tudi vi, zelo nestrpno pričakovali. Kljub številnim ukrepom
smo se ponovno srečal v živo in po dolgem času spet sedli v šolske klopi.
Zaradi korona virusa smo se že prvi dan srečali s številnimi omejitvami
in predpisi, ki smo jim prve dni stežka sledili, zdaj pa smo se že vsi
privadili. Od lani se je spremenilo tudi to, da so lanski devetošolci
zapustili šolo, prvošolčki pa prvič prestopili šolska vrata. Na šoli smo zdaj
najstarejši mi in res ne morem verjeti, da je čas tako hitro minil, saj imam
občutek, da sem še včeraj brezskrbno sedela v učilnici nižje stopnje. Zdaj
 Mateja Arko pa moramo že razmišljati o vpisu na srednje šole in pridno zbirati ocene.

Za nas je to leto še posebej pomembno, saj je naše zadnje leto osnovne šole in upam, da bomo vsi
dosegli to, kar si želimo, in da nam bo ostalo v lepem spominu. Ni minilo dolgo od začetka šolskega
leta, pa je delo že lepo steklo, začelo se je pridobivanje ocen in tudi mnogi učenci so se začeli
pripravljati na tekmovanja na različnih področjih ali pa so se jih že udeležili. Izkazali so se tudi
Ludviki, ki so raziskovali na različnih področjih in na podlagi raziskovalnih nalog odnesli odlične
rezultate. Kar je tudi spodbuda za druge, ki so si temo za novo raziskovalno nalogo v tem šolskem letu
že izbrali ali pa si jo še bodo. Za nami je že prvi športni dan, v okviru katerega smo se učenci zadnje
triade odpravili na Pohorje, istega dne pa je tudi potekalo šolsko tekmovanje v logiki.
Za konec pa vam želim uspešno šolsko leto, mnogo lepih trenutkov in zasluženih lepih ocen, ter
prijetno prebiranje šolskega časopisa Ludvik poroča.

 Ana Kovač, 9. a, urednica Ludvik poroča
Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko

OB Z AČET K U POUK A
Dragi Ludviki,
dobrodošli v novem šolskem letu. Veseli smo, da smo
šolsko leto začeli v živo in ne preko spletnih omrežij ali
virtualnih okolij. Čeprav smo začeli s številnimi
omejitvami, smo se nanje že kar dobro navadili. Potrudili
se bomo, da bomo pouk in ostale dejavnosti izpeljali kar
najbolj običajno. Seveda bomo vsi morali zavihati rokave,
saj moramo nadoknaditi primanjkljaje in čas, ki ga smo
zamudili spomladi. Ne bomo preveč razmišljali o
preteklosti ali prihodnosti, osredotočili se bomo na
sedanjost in če bo iz naših oči sijala sreča, bomo premagali
vse ovire in zmagoslavno prispeli do cilja. Optimizem je
pomembna vrlina življenja. Kadar želimo karkoli doseči, je
optimist zmeraj v prednosti. Kadar si zastavljamo cilje in
 Elena Mati, 9. a tudi takrat, kadar tudi v dežju znamo uživati. Ker vemo.
Po dežju zmeraj posije sonce.

 Ravnateljica: Lidija Todorović

FOT O UT RI NK I

Moj prvi šolski dan
 Milanka Munda

Spletamo prijateljstvo v 2. a
 Janja Karanovič
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Čestitamo!
Mirjam Jurša odlična na državnem tekmovanju
 Brigita Godec Kopčič

Šestošolci opravljajo kolesarski izpit
 Violeta Škrabl

Tehniški dan junija 2020
 Mateja Arko

Petošolci na športnem dnevu
 Urška Kosi

Predavanje »Ne nasilju« (6. razred)
 Vesna Klasinc

Športni dan 1. VIO: Ajdin tek
 Danijel Korpar
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PO ZD R AVLJE NI , PR VOŠOL CI!
PRVI ŠOLSKI DAN
VZNEMIRJENO SEM SE BLIŽALA ŠOLI.
SPREJELE SO ME PRIJAZNE UČITELJICE.
NATO SEM SPOZNALA NOVE PRIJATELJE IN
UČILNICO. NA KONCU SMO SE MALO
POSLADKALI IN SLIKALI S SONČNICAMI. NA
PRVI ŠOLSKI DAN SE BOM ZMERAJ RADA
SPOMINJALA.
VICTORIA KOŠUTAR SIDIQUE, 1. A

 MATEJA ARKO

 ZOJA HOLBL

 MARTIN GUNGL GALUN

 EVA RADENKOVIĆ

 ANABELA STRAŠEK

 in  UČITELJICI 1. a: JASMINA PIŽETA, NATAŠA HUTTER

KAJ SO POVEDALI UČENCI 1. B RAZREDA
O PRVEM MESECU V ŠOLI ...
PRVI ŠOLSKI DAN SEM SE IMEL ZELO LEPO.
KOMAJ SEM ČAKAL, DA PRIDEM V ŠOLO.
TIAN AUDA

 EVA JERIČ

 FILIP KUS

RAD USTVARJAM IN V ŠOLI VELIKO
USTVARJAMO. SONČNICA, KI SEM JO DOBIL
PRVI DAN, ŠE VEDNO NI OVENELA.
FILIP KUS

PRVI ŠOLSKI DAN SEM SI ZAPOMNIL PO
DOBRIH ČOKOLADICAH.
ALEKS DOBRIĆ

 KAJA PRAČEK RAT

 TAI LIPAR

SEM VESELA, KER SEM SPOZNALA VELIKO
PRIJATELJEV.
EVA JERIČ

V ŠOLI JE FAJN, KER SE VEČ NAUČIM IN VEČ
ZNAM.
KAJA PRAČEK RAT

 in  UČITELJICI 1. b: KLARA BERDELAK, TAMARA FARIČ
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 TAJ LAJNŠČEK
VALENTI

PRVI ŠOLSKI DAN V 1. C
NAJPREJ
SMO BILI
ZUNAJ,
POTEM SMO
ŠLI V
RAZRED. V
RAZREDU
 Gregor Srnec
SMO POSLUŠALI
PRAVLJICO, JEDLI SMO
ČOKOLADICO IN PILI
POMARANČNI SOK. DOBILI
 Tanja Gojčič SMO ZVEZKE IN RUTICO.
NATO SMO SE SLIKALI IN
PRVI ŠOLSKI DAN SMO SE POPOLDNE ZBRALI PRED
DOBILI SONČNICO. BILO MI
NAŠO ŠOLO. SPOZNALI SMO UČITELJICI IN SOŠOLCE. JE ZELO VŠEČ. ZDAJ MI JE V
PELJALI SO NAS V NAŠO UČILNICO. GOSPA TANJA
ŠOLI ZELO FAJN. IMAM
NAM JE POVEDALA LEPO PRAVLJICO. DOBILI SMO
PRIJAZNE PRIJATELJE IN
ZVEZKE, ČOKOLADO IN VELIKO SONČNICO. ZUNAJ
UČITELJICE.
SMO SE ŠE SLIKALI, DA NE BOMO NIKOLI POZABILI
VITA SRNEC
PRVEGA ŠOLSKEGA DNE.
KIM HERIČ

 JAN LUKIČ  JULIJA VERDONIK

 ULA FINŠGAR

 SARA BABIČ

 LENA BEZJAK

 in  UČITELJICI 1. C: SUZANA BELUŠIĆ, SARA JANE PETRIČ

SK UPNOST UČENCEV
Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi,
ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem mesecu, pohvalimo in spodbujamo
vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo za prihodnji mesec, dajemo pobude za izboljšanje, se urimo v
komunikaciji, strpnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti. Vsako leto uspešno izpeljemo šolski
otroški parlament ter uspešno sodelujemo na medobčinskem ali državnem otroškem parlamentu.
Srečanja se udeležita dva predstavnika oddelka in na predmetni stopnji še člani uredništva LUDVIK
POROČA.
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TEMA letošnjega OTROŠKEGA PARLAMENTA se nadaljuje iz preteklega leta:
MOJA POKLICNA PRIHODNOST
Zlata pravila naše šolske skupnosti:
1. upoštevanje pravil,
2. pozitiven odnos do sebe,
3. odgovoren odnos do drugih in okolice,
4. težnja k prepoznavnosti šole in delovanju učencev v njej,
5. spoštovanje in razumevanje vseh
-ov!
Na vsak problem glejte kot na priložnost. Skupaj ga bomo skušali rešiti!
PREDSTAVNIKI ODDELKOV od 1. do 5. razreda
(šolska skupnost 2020/2021)
ODDELEK
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c

RAZREDNIK
Jasmina Pižeta
Klara Berdelak
Suzana Belušić
Janja Karanovič
Jasmina Borlinić
Milanka Munda
Minka Godec
Mira Kopše
Katja Stajnko
Nataša Kosi
Viktorija Kodrič
Andreja Schwarz
Antonija Krajnčič
Alenka Kuhar
Urška Kosi

PREDSTAVNIK
Victoria Košutar Sidique
Kaja Praček Rat
Julija Verdonik
Matic Blažič
Jaša Jović
Stella Ilešič
Hana Kus
Astrid Krajnc
Miha Marko Matko
Uma Vreže
Lara Brajović
Klara Iršič
Hana Jarh
Maša Krajnc
Katja Čertalič

PREDSTAVNIK
Jaka Keuc
Filip Kus
Dominik Lovrin
Anže Skuhala
Ana Bratušek
Lara Šrumpf
Gal Peruš
Ana Fleisinger
Brina Purkeljc
Kian Kolar
Urban Gulič
Ria Ebrar Savaš
Bine Cizerl
Clara Gullia Massa
Maca Bobnar

SREČANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI
učenci od 1. do 5. razreda:
Predvideni datumi srečanj
(ob sredah – zadnja sreda v mesecu)
30. september
21. oktober
25. november
23. december
27. januar

24. februar
31. marec
21. april
26. maj
16. junij

Skupnost učencev od 1. do 5. razreda
PREDSTAVNIKI ODDELKOV od 6. do 9. razreda
(šolska skupnost 2020/2021)
ODDELEK
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b

RAZREDNIK
Mihaela Sušec Vučko
Nataša Luković
Nataša Colja
Jordana Koren
Karla Poslek Petrovič
Nejc Barovič
Jasna Rosi
Ribana Višnar

PREDSTAVNIK
Matija Vehovar
Jaša Vidovič
Nejc Kocuvan
Taja Hercog
David Šivec
Žiga Žižek
Lena Anošek
Gal Boltauzer
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PREDSTAVNIK
Taja Poštrak
Ema Rudolf Ostič
Nina Marušič
Nina Prahič
Tjaša Čertalič
Nana Berden
Vito Šumak
Luka Gornik

8. c
9. a
9. b

Brigita Godec Kopčič
Metka Vrbančič Osterc
Saša Silič

Til Turk
Ana Kuprivec
Evelina Novak

Tina Furman
Zoja Filipič
Tomaž Jelen

Predsednica šolske skupnosti:
Ana Kuprivec
Namestnica:
Zoja Filipič
Član:
Žiga Ravter
SREČANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI
učenci od 6. do 9. razreda
Predvideni datumi srečanj
(ob ponedeljkih 7.30)
28. september
19. oktober
23. november
21. december
25. januar

22. februar
29. marec
19. april
24. maj
7. junij

Skupnost učencev 6. do 9. razreda

 in  mentorici šolske skupnosti Tamara Farič in Anita Babič

ŠOL SK I PARL AM ENT
Prvo srečanje šolskega parlamenta načrtujemo v mesecu oktobru. V prejšnjem
šolskem letu ni bil izveden območni otroški parlament, prav tako ni bil
izveden nacionalni otroški parlament. Glede delovanja in izvedbe srečanj
bomo sledili navodilom ZPM Maribor in sodelovali na spletni platformi
OPIN.ME.
V šolskem letu 2020/2021 se v otroškem parlamentu nadaljuje tema Moja poklicna pot.
Predlogi, ki so jih oblikovali v lanskem šolskem letu našega šolskega parlamenta za to šolsko
leto leto, so:
a) NA RAVNI ŠOLE: spodbujanje osebnostnih in medosebnostnih spretnosti; spodbujanje
motivacije, načrtovanja, reševanja problemov, kritičnega mišljenja, odgovornosti, vztrajnosti
in samoevalvacije; vodenje mednarodnega projekta Erasmus+, z namenom spodbujanja
življenjskih spretnosti pri učencih.
b) NA RAVNI DRŽAVE: večja povezanost med osnovnimi šolami in trgom dela ter
izvajanja programa pridobivanja delovnih izkušenj v različnih poklicih.

 mentorica Anita Babič

ERA SM US+
V letošnjem šolskem letu se bomo ponovno lotili dvoletnega mednarodnega projekta Erasmus+. Kot
glavni koordinatorji bomo sodelovali s tremi evropskimi državami. Partnerske šole prihajajo iz
Nizozemske, Nemčije in Španije. Projekt bodo vodile Violeta Škrabl, Karla Poslek Petrovič, Lidija
Todorović in Nataša Luković ter skupina učencev 7. in 8. razredov.
Sodelovanje Erasmus+ tima na šoli bo potekalo medpredmetno in medgeneracijsko. Naslov projekta
je "ČUDEŽNE RUTICE – čuječnost, spoštovanje, osebni odnos, državljanstvo, jeziki, družbene
spretnosti, umetnost in vrednote v izobraževanju učencev 21. stoletja" (MIRACLE SCARVES MIndfulness, Respect, Attitude, Citizenship, LanguagEs, Social Competence, ARts and Values in the
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Education of Students in the 21st Century). Tema projekta je spoznavanje razlogov in dejavnikov, ki
vplivajo na vse bolj razširjeno apatičnost, nezainteresiranost, raztresenost, anksioznost in občutke
tesnobe pri najstnikih.
MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+

Namen projekta je oblikovati pozitivno in spodbudno
učno okolje, dovzetno za težave, s katerimi se v
današnjem, hitro spreminjajočem se svetu, najstniki
pogosto počutijo izgubljene. Ukvarjali se bomo s
temami in aktivnostmi, pri katerih bodo učenci
pridobili mnoge, za življenje pomembne spretnosti, kot
so spodbujanje lastne vrednosti, vrednot, pridobivanje
 Nataša Luković
socialnih kompetenc in ustvarjanje pristnih
medosebnih odnosov. Poleg tega bodo spoznali zgodovino in kulturo tujih držav ter poglobili svoje
znanje angleškega in nemškega jezika.
Sodelovanje v projektu ponuja dinamično, ustvarjalno in spodbudno učno okolje, v katerem se
učenci učijo drug od drugega in pridobivajo na samozavesti in pozitivni samopodobi. Vse aktivnosti
bodo prilagojene razmeram v vseh štirih državah, po priporočilih nacionalne agencije CMEPIUS in
NIJZ.
 Nataša Luković (koordinatorka projekta Erasmus+)

RAZSTAVIŠČE LUDVIK

Razstavišče Ludvik je 1. septembra po dolgem času spet zasijalo v
svoji pravi luči. Spet so na panojih zažareli izdelki, ki poživijo vstop
v šolo. Tokrat je bila razstava namenjena našim
prvošolcem, ki so polni radovednosti in pričakovanja prvič vstopili
v OŠ Ludvika Pliberška
Maribor. V razstavišču so bili za njih razstavljeni likovni izdelki
lanskih prvošolcev, ki so se za svoje naslednike še posebej potrudili
ter naslikali sovice in šolske torbe.
V razstavišču Ludvik imamo za letošnje šolsko leto pripravljenih
veliko raznolikih in zanimivih razstav. Srčno si želim, da nam jih
bo uspelo izpeljati in tako še dodatno popestriti kulturno in
umetniško dejavnost na Ludviku.
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NAČRT RAZSTAV 2020/2021
DATUM RAZSTAVE

AVTOR/NASLOV RAZSTAVE

SEPTEMBER 2020

RISBICE PRVOŠOLCEV

15. OKTOBER 2020

ANI BELINA (oskrbovanka Doma Danice Vogrinec): slikarska
razstava

19. NOVEMBER 2020

MARJAN HREN: fotografska razstava (Foto klub Maribor)

7. DECEMBER 2020

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER
VOŠČILNICE Z LUDVIKA

21. JANUAR 2021

SARA STONIČ (bivša učenka):
fotografska razstava

18. FEBRUAR 2021

PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE
(likovna in literarna dela)

18. MAREC 2021

- SREČANJE Z UPOKOJENIMI SODELAVKAMI in SODELAVCI
- ZAKLJUČEK LUDVIKOVE BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE
- LUDVIKOVI PORTRETI ALI GRAFIKE (VIOLETA ŠKRABL)

15. APRIL 2021

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG

20. MAJ 2021

JANI VIMPOLŠEK: fotografska razstava

JUNIJ – ni otvoritve

še na ogled majska razstava

 in organizatorka razstav Katja Stajnko

NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI

Ana Kuprivec, 9. a  Nejc
Barovič

LOGIKA: TEKMOVANJE »LOGIČNA POŠAST«
V petek, 29. maja 2020, je potekalo šolsko tekmovanje Logična
pošast za učence od 2. do 9. razreda. V teh izrednih okoliščinah
je tekmovanje za učence od 4. do 8. razreda potekalo na daljavo.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 18 učenk in učencev.
Glavna cilja tekmovanja sta razvijanje logičnega razmišljanja in
popularizacija matematike.
Na šolskem tekmovanju so biserna priznanja dosegli: Uma in Isa
Vreže (3. a), Eva Majcenovič (3. b), Bor Stevanović (4. c), Tia
Turk (5. a), Mirjam Jurša (8. a), Ana Kuprivec (8. a), Lana Koren
(9. b) in Tin Štros. (9. b); bronasta pa: Nejc in Nika Kramberger,
Larisa Šuran, Mia Lorber (vsi 2. a), Ana Fleisinger (2. b), Teo
Lavrinc (3. c), Luka Koren (7. a), Hana Indihar (7. c) in Lana
Miuc Zelko (8. a).
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 11. 6. 2020, se je uvrstilo
10 učencev naše šole.

Na državnem tekmovanju so srebrno priznanje prejeli: Nejc Kramberger, Isa Vreže, Eva
Majcenovič, Tia Turk, Mirjam Jurša, Lana Koren in Tin Štors, priznanje pa Uma Vreže in Luka
Koren. Največji uspeh je dosegla Ana Kuprivec, saj je prejela zlato priznanje za doseženo 2. mesto
v državi.
Vsem udeležencem za dosežke iskreno čestitamo.
koordinator tekmovanja: Nejc Barovič
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BMX KOLESARSTVO: PIA PALČNIK (7. a) IN GAJ PALČNIK (8. a)
USPEŠNA DOMA IN V TUJINI
Na prvih letošnjih tekmah za Evropski pokal v Veroni 5. in 6. septembra je učenka 7. a Pia Palčnik,
članica mariborskega kluba BSX racing team, v mednarodni konkurenci deklet osvojila dva odlična
rezultata. Prvi dan je končala na tretjem mestu, drugi dan tekmovanja pa se je po treh odličnih
vožnjah zavihtela na drugo. Tako je trenutno v skupnem seštevku na lestvici visoko na drugem
mestu, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu BMX-tekmovalcu. Na tekmovanju je sodeloval tudi
učenec 8. a, Gaj Palčnik, aktualni slovenski državni prvak, in v najštevilčnejši konkurenci 13-letnih
fantov končal tekmovanje v polfinalni vožnji.
Na državnem BMX-prvenstvu, ki je v začetku septembra potekalo v Mariboru, je Pia Palčnik, 7. a,
postala državna prvakinja v kategoriji dečki 12 let (sploh prvič v zgodovini tega športa je
državna prvakinja deklica, dominirajo seveda fantje). Gaj Palčnik, 8. a, pa je državni
podprvak v kategoriji dečki 13-14 let.
Državni prvak pri članih 30 + pa je tudi njun oče Gregor!
Petra Narat Palčnik
Objava na spletu: https://www.mtb.si/novice/visoke-temperature-in-bmx-vrocica-v-mariboru/

 arhiv Pie Palčnik in Gaja Palčnika
JAHANJE: DRŽAVNO PRVENSTVO V PRESKAKOVANJU OVIR 2020
Državno prvenstvo je potekalo v Kobilarni Lipica. Tja smo
se odpravili v sredo, 17. 9. 2020. Konje smo naložili na
prikolico in se odpravili ob 8. uri zjutraj. Ko smo prišli, smo
najprej odpeljali konje v hleve in jim natočili vodo v vedra.
V hlevih smo morali uporabljati maske. Special (moj konj)
je moral tudi na veterinarski pregled. V četrtek smo se
zbudili ob 6. uri in poskrbeli za konje. Začetek tekme je bil
ob 9.20, zato sem morala biti ob 9. uri v maneži. Vreme je
bilo slabo in je zelo pihalo. Podiralo je tudi ovire, medtem
Angelina Prejac, 8. c
ko smo jih preskakovali. Ko sem se ogrela, so me poklicali
v parkur (maneža z zaprekami). Preskakovali smo zapreke
višine 110 cm. S Specialom sva podrla eno zapreko, na eni
pa je šel mimo.
Naslednji dan sem bila na vrsti že ob 8.30. Ta dan so bile
samo tekme za državno prvenstvo. Preskakovali smo
zapreke v višini 115 cm. Ob 7.30 sem se odpravila
pripravljat Speciala. Tekma je bila v dveh delih. V prvem
delu sem končala nastop brez kazenskih točk. V drugem
delu pa sva podrla eno zapreko.
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Prišel je še zadnji dan državnega prvenstva v preskakovanju ovir 2020. Na vrsti je bilo preskakovanje
zapreke višine 120 cm. Odšla sva v ogrevalni prostor in se ogrela. Bila sem zelo živčna. Ni nama šlo
najbolje, ampak sem vseeno ponosna. Končala sva na 7. mestu. Tako se je državno prvenstvo v
Lipici končalo. Komaj čakam naslednje leto!


Angelina Prejac, 8. c
 osebni arhiv

VESLANJE: MEDNARODNA REGATA V MARIBORU

Hana Indihar, 8. c
V soboto, 19. septembra, je bila 42. mednarodna veslaška regata v Mariboru na Dravi. Začela se
je ob desetih in trajala do dvanajstih. Na tej tekmi sem imela dva nastopa. Prvo tekmo sem imela
v enojcu (čolnu, ki ga vesla ena oseba). Na tej tekmi sem osvojila prvo mesto in prevozila 1000
metrov. Uro kasneje sem imela drugo tekmo. To tekmo sem veslala v dvojnem dvojcu (čolnu za
dve osebi) s soveslačico Laro Čas. Dosegli sva drugo mesto. Preveslali sva 1000 metrov.

 Hana Indihar, 8. c
 osebni arhiv

RAZ I SK OV AL NA DEJAV NOST
54. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE
2020
V septembru 2020 se je zaključilo državno tekmovanje mladih
raziskovalcev. Kljub izzivom pri izvedbi zagovorov zaradi
COVIDa-19 so organizatorji uspešno izvedli državno tekmovanje.
Zagotovo si zaslužijo priznanje!
Avtorji in mentorji naše šole so tokrat posegli po visokih
priznanjih.
DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH RAZISKOVALCEV
(PRVI KROG)
Področje ETNOLOGIJA: KURENTI IN KURENTOVANJA,
avtorica Meta Pohar, mentorica Nataša Colja (BRONASTO
PRIZNANJE).
Področje EKONOMIJA ALI TURIZEM: POHORSKA OMLETA
– PROMOCIJA, OHRANJANJE TRADICIJE IN PREDLOGI,
avtorici Vanessa Alia Petrič in Tajra Petrovič (v tem šolskem letu
že srednješolki), mentorica Brigita Godec Kopčič (BRONASTO
PRIZNANJE).
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DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH RAZISKOVALCEV (DRUGI KROG)
14. in 15. septembra 2020 je potekal drugi krog državnega srečanja mladih raziskovalcev na Fakulteti
za naravoslovje in matematiko Maribor.
Državno tekmovanje je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z
ZPM Maribor.
V drugi krog državnega tekmovanje so se uvrstile tri raziskovalne naloge oziroma inovacijski
predlogi.
Področje RAČUNALNIŠTVO ali TELEKOMUNIKACIJE:
KDO PREŽI ZA KLIKOM? SPLETNE PREVARE IN KAKO SE JIM IZOGNITI,
avtorica Jana Zadravec (9. a),
mentorja Danijel Korpar in Nataša Luković
(ZLATO PRIZNANJE).

Področje EKONOMIJA ali TURIZEM:
FESTIVAL POHORSKIH DOBROT,
avtorici Tjaša Mlaker in Meta Pohar (v tem šolskem
letu že srednješolki),
mentorici Violeta Škrabl in Ribana Višnar
(ZLATO PRIZNANJE).
Področje DRUGA PODROČJA:
VPLIV HIDRACIJE NA SPOSOBNOST UČENJA,
avtorica Mirjam Jurša (9. a),
mentorica Brigita Godec Kopčič
(SREBRNO PRIZNANJE).
ČESTITAMO!
LUDVIKI, PONOSNI SMO NA VAS!
Komaj smo si čestitali za dosežke, je pred nami že nov razpis za mlade raziskovalce.
Mladi za napredek Maribora 2021, 38. srečanje.
ROKOVNIK 38. SREČANJA:
ROK ZA PRIJAVO NALOG – 12. 10. 2020
ROK ZA ODDAJO NALOG – 10. 2. 2021
JAVNI ZAGOVORI ODDANIH NALOG – 3. – 13. 3. 2021


Vabljeni! Kar pogumno se lotite raziskovanja!

 Gordana Šober, koordinatorka raziskovalne dejavnosti
 Ribana Višnar, Violeta Škrabl, Brigita Godec Kopčič
RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠOLSKEM LETU 2019/20
V lanskem šolskem letu so se učenci osmega in devetega razreda naše šole med drugim ukvarjali tudi
z zapisovanjem raziskovalnih nalog v okviru vsakoletnega projekta Mladi za napredek Maribora, ki ga
organizira Zveza prijateljev mladine. V prvi polovici šolskega leta so izdelovali pisne izdelke, ki jih je
bilo v ocenjevanje potrebno oddati do sredine februarja. Ko je bilo samo raziskovalno delo za njimi,
so se lotili priprave predstavitev, pri katerih jim je poleg mentorjev svetovala tudi koordinatorka
projekta, ga. Urša Žiger, ki je prisluhnila njihovim šolskim predstavitvam, preden so bile pripravljene
na pravi zagovor. Čeprav nas je kasneje vse presenetilo delo od doma, so v tednih med 4. in 13. marcem
2020 v zadnjem trenutku lahko opravili javne predstavitve pred komisijo na svojem področju ter breme
prvega izbora pustili za seboj.
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Za učence, ki so prestali oba kroga izbora za državno tekmovanje, pa še ni bilo časa za počitek. Med
poletjem so trdo delali, da bi se čim bolje pripravili na zagovore, ki so nastopili v septembru. Zagovori
so potekali na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru 14. ter 15. septembra 2020 pred
državnimi komisijami, h katerim so bili udeleženci dodeljeni glede na področje svojega raziskovanja.
Učenci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, so se na njem borili za srebrna in zlata priznanja ter
uvrstitev na lestvici. Na predstavitvah so se jim z dobrimi nasveti in željami pridružili tudi mentorji.
Sama sem na tekmovanju dosegla srebrno priznanje na drugih področjih, med nami pa je bilo tudi nekaj
učencev, ki so osvojili zlata priznanja.
Vsem udeležencem raziskovalne dejavnosti iskreno čestitamo in upamo, da se bodo raziskovalnega
dela lotili tudi v tem šolskem letu, saj se rok za prijavo nalog nevarno približuje. Verjamemo, da bomo
Ludviki, kakor zmeraj, tudi letos dosegli odlične rezultate, in komaj čakamo, da vidimo, česa se bodo
mladi raziskovalci lotili.

 Mirjam Jurša, 9. a
Mentorica raziskovalne dejavnosti: Gordana Šober

I NT ERV JU
V času pouka na daljavo smo izpeljali kulturni dan, v okviru katerega smo si ogledali slovenski
mladinski film. Izbrala sem Gremo mi po svoje.
Pri slovenščini smo na podlagi tega kulturnega dne pripravili govorni nastop. Med drugim sem
opravila kratek intervju z Žanom Šabedrom, ki je igral enega izmed tabornikov v filmu Gremo mi
po svoje.
Kako si do vloge v filmu sploh prišel?
»Spomladi so se po celi Sloveniji odvijale avdicije za film Gremo mi po svoje. Čisto naključno sem
naletel na reklamo in sem poskusil tudi sam. Ker sem bil režiserju všeč, sem bil sprejet v drugi krog
avdicij, tam je ocenjevanje potekalo strožje. Moral sem prebrati tekst, igrati na inštrumente in
pokazati druge spretnosti.
Kako je bil videti tipični snemalni dan?
»Tipični snemalni dan se je začel z zgodnjim zbujanjem. Takoj smo se napotili v garderobo, kasneje
pa odšli še k frizerju in maskerki. Potem so nas s kombiji odpeljali na set, kjer smo preživeli dan. Ker
nas niso potrebovali pred kamerami ves čas, smo imeli veliko prostega časa.
Osebno si spoznal Jurija Zrneca. Kakšen je Jurij za kamerami?
»Že od nekdaj spremljam Jurija po televiziji in ga vidim zato v neki posebni luči. V resnici je v živo
opravičil moje zanimanje zanj. Zrnec je enostavno eden in edini.
Se je med snemanjem dogajalo kaj takega, kar se pravzaprav veže na snemanje filma, ki ti bo
ostal v prav posebnem spominu?
»Seveda sem se z meni podobnimi igralci družil v prostem času, tako smo večkrat zvečer preiskusili
svoje meje v ledeno mrzli Soči.
Poletje je bilo dolgo, vroče in zato še posebej naporno. Je kdaj prišel dan, ko si enostavno rekel,
da imaš vsega dovolj in bi najraje pustil vse za sabo?
»Proti koncu snemanja se mi je vse skupaj zdelo že zelo naporno, ampak če nekaj delaš s srcem, ti ni
težko. Seveda so bili vmes trenutki, ko bi vse najraje pustil in se zabaval, kot moji vrstniki med
počitnicami, a to so bili le bežni trenutki, ki so hitro minili.«

Kiara Pokleka, 7. c (letos 8. c)
Mentorica: Anita Babič
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I N K AJ SM O ŠE POČEL I …
LIKOVNI KROŽEK
Z učenci pri likovnem krožku že ustvarjamo. Njihove mavrične živali so polne barv in domiselnih
rešitev. Učenci zelo uživajo pri ustvarjanju in že čakajo na naslednjo uro likovnega krožka.

 Leon Požgan, 2. c

 Matic Blažič, 2.

 Nik Grebenc, 2. c

a
mentorica Violeta Škrabl
“PISANJE” S
PINCETAMI IN
KORUZO

 Sara Jane Petrič

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA: AJDIN TEK 2020
Učenci 1. triade so v sredo, 23. 9. 2020, sodelovali
na Ajdinen teku, ki ga vsako leto organizira Športna
zveza Maribor. Letos je bil datum teka poseben, kajti
ravno z letošnjim letom se je 23. september prvič
obeležil kot dan slovenskega športa.
Zaradi ukrepov NIJZ je vsaka prijavljena šola tek
organizirala v svoji izvedbi. Na naši šoli so učenci
tekli na šolskem igrišču po vnaprej pripravljeni trasi.
Prvi razredi so odtekli 200 metrov, drugi razredi 300
metrov in tretji razredi 400 metrov.
Vsak sodelujoči je dobil majico, vsak, ki je dosegel postavljen cilj, pa je za sodelovanje dobil tudi
medaljo.
Čestitke vsem sodelujočim in posebna zahvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi športnega dne.

Katja Stajnko, organizatorka
 Danijel Korpar
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ŠPORTNI DAN: AJDIN TEK IN POHOD DO PEKRSKE GORCE
DANES SMO IMELI ŠPORTNI DAN. BILO MI JE
ZELO VŠEČ, KER SMO TEKLI IN DOBILI
MEDALJE.

LENA BEZJAK

NAJBOLJ MI JE BILO VŠEČ, KO SMO TEKALI.
DOMINIK LOVRIN

 VIVIEN HOPE BORDON
 in  UČITELJICI 1. C: SUZANA BELUŠIĆ, SARA JANE PETRIČ

ŠPORTNI DAN: POHOD
23. 9. 2020 smo imeli športni dan. Takrat je bil tudi slovenski dan športa.
Najprej smo šli v učilnice, kjer smo vsi dobili rdeče majice. Potem smo šli na igrišče. Tam smo se
razgibali. Kasneje smo navijali za prve in druge razrede. Nato je končno prišel čas, da smo lahko tekli
na 400 metrov tudi 3. razredi. Bilo je zelo napeto. Vsak, ki je prišel na cilj, je od ravnateljice dobil
medaljo. Po teku smo odšli v razrede na malico, po malici pa na pohod.
Hodili smo po pločniku in makadamu. Nato smo prišli
pod Pohorje, malo smo šli skozi gozd in prispeli smo do
učilnice v naravi. Tam smo se igrali, si ogledali slike in
pojedli, kar smo imeli zraven. Potem smo šli proti šoli in
šli na kosilo.
Tako se je končal športni dan. Super je bilo.

Lan Šalamun, 3. c
Razredničarka: Katja Stajnko

 Danijel Korpar
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ŠPORTNI DAN: POHOD NA TRIKOTNO JASO
V sredo, 23. septembra, smo se učenci 4. in 5. razredov
zbrali na šolskem igrišču, kjer smo najprej pojedli
malico. V koloni smo se odpravili na pohod v smeri
Trikotne jase. Pohod je potekal v hrib skozi gozd,
večkrat smo se tudi ustavili in se odžejali ter si odpočili.
Ko smo prispeli na cilj, smo se okrepčali z malico iz
nahrbtnika in lahko smo se tudi igrali. Med igro je čas
zelo hitro minil in kmalu je nastopil čas za odhod.
Odpravili smo se po isti poti proti šoli, kjer smo pojedli
kosilo. Pohod je bil lepo doživetje, saj smo se med hojo zabavali s sošolci, poslušali petje ptic in
žuborenje potočkov. Veselim se naslednjega pohoda s sošolci in učiteljicami.

Uma Vreže, 4. a
 Urška Kosi
Razredničarka: Nataša Kosi
ŠPORTNI DAN: POHOD PO POHORJU (od 6. do 9. razreda)

8. a

8. c

V četrtek smo imeli učenci od 6. do 9. razreda športni dan. Osmošolci
in devetošolci smo se zbrali ob 8.10 pri Spodnji postaji Pohorske
vzpenjače. Z gondolo smo se odpeljali do hotela Bellevue, ki se nahaja
na nadmorski višini 1042 metrov, od koder smo se odpravili še 400
metrov višje, proti Arehu. Na poti smo imeli nekaj krajših postankov,
da smo se lahko okrepčali. Ob prihodu na cilj smo ob klepetu s sošolci
in sošolkami pojedli še preostale dobrote, ki smo jih imeli v svojih
nahrbtnikih. Na koncu smo za spomin naredili še skupinske fotografije.
Veselo smo se odpravili nazaj proti gondolam in se z njimi odpeljali v
dolino. Tako se je zaključil športni dan, na katerem smo se vsi zabavali.

8. b

Tina Furman, 8. c

9. b

9. a
 Mateja Arko
Organizator: Vlado Bambič
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DAN DEJAVNOSTI: MESTNI PARK, AKVARIJ-TERARIJ, MUZEJ NOB (7. razred)
V petek, 25. septembra 2020, smo se učenci
sedmih razredov odpravili v center Maribora,
kjer smo izvedli naravoslovni dan. Najprej smo
odšli v mestni park, kjer smo obiskali Akvarij –
terarij. Izvedeli smo veliko zanimivosti o vodnih
in kopenskih živalih, tudi takih, ki ne živijo pri
nas. Oskrbnik živali nam je pokazal, kako hranijo
sive piraje. To so mesojede ribe, ki živijo v rekah
Južne Amerike. V terariju smo opazovali
tigrastega pitona, ki se je levil. Najbolj zanimiv
pa je bil kameleon, ki se nam je skril med listje.
Po ogledu akvarija smo šli v Muzej narodne osvoboditve Maribor (NOB), kjer smo se najprej
pogovarjali o dogodkih v času svetovne vojne. Skozi tragične zgodbe smo spoznali, da je uporaba
igrač v obliki pravega orožja neprimerna in da bi se morali izogibati nasilju. Z različnimi aktivnostmi
smo se učili, kako lahko na miren način rešujemo nesporazume, spore, težave …
Naravoslovni dan smo nadaljevali s sprehodom v
mestni park. Spoznavali smo različne vrste dreves,
ki rastejo v parku. Nekatera drevesa je občina
dobila kot darilo in so jih nasadili v mestnem
parku. Zanimivost mestnega parka je kostanjev
drevored, ki je star že 148 let, tako kot naša šola.
Poleg dreves divjega kostanja je v parku tudi
veliko ostalih listavcev in iglavcev. V bližini
akvarija stoji tudi glasbeni paviljon, ki so ga
postavili pred 130 leti z namenom, da se bi tam
zbirali glasbeniki. Po končanih ogledih smo se z
avtobusom vrnili v šolo.
Naravoslovni dan mi je bil zelo všeč, pokvaril ga ni niti dež.

Tjaša Levstik, 7. b
 Nejc Barovič
Organizatorka: Jasna Rosi
PREVENTIVNA DEJAVNOST: PREDAVANJE O NEVARNOSTIH UPORABE DROG (9.
razred)
Učence devetega razreda naše šole je v ponedeljek, 28. septembra
2020, pri pouku obiskal g. Janez Pravdič, kriminalist. Zanje je
pripravil predavanje na temo nevarnosti uporabe drog, tako
dovoljenih kakor prepovedanih. Namen predavanja je bil osvestiti
mlade, ki bi lahko kmalu začeli posegati po substancah te vrste, o
tveganjih, ki jih njihova zloraba prinaša. Nekdanji policist iz
Velenja je s pretresljivimi primeri predstavil posledice, ki jih
imajo nekatera najpogosteje uporabljena mamila na zdravje,
njihovo klasifikacijo ter zanimivosti o njih, pa tudi zakone, ki
razne opojne substance obravnavajo. Predavanje, ki je trajalo eno
šolsko uro, je vsaj nekaterim učencem zagotovo osvetlilo pogled
v življenje odvisnikov in jih v prihodnosti odvrnilo od tega, da bi
eksperimentirali z mamili. Ludviki se predavatelju iskreno.
 Anže Krajnc
zahvaljujemo za vložen čas in zanimivo predstavitev
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 Brina Rottmann, vsi 7. b  Mandy Močnik



Mirjam Jurša, 9. a
Organizatorka: Maja Mernik

KNJI ŽNIC A
KNJIGA MESECA (september)
Knjige mesece septembra ni bilo težko izbrati, saj to ni
nobena druga kakor Harry Potter. Knjige Harryja Potterja
čudežno izginjajo s polic knjižnice, a že ko se vrnejo,
ponovno najdejo svoje bralce, starejše ali mlajše.
J. K. Rowling je napisala presenetljivo dogajanje v
čarovniškem svetu. Trije prijatelji Harry Potter, Hermiona
Granger in Ron Weasley se borijo proti zlobnemu coprniku
Mrlakensteinu. Ali jim ga bo uspelo premagati v največji
čarovniški vojni? Tega še ne vemo, a vsekakor upamo, da.
Vabimo vas, da glasujete za svojo knjigo meseca, tisto, ki vam je še posebej zanimiva in bi jo radi
priporočali drugim. Kot že veste, ob koncu meseca izžrebamo nagrajenca.
Prijetno branje tudi v novem šolskem letu.

Hana Jarh, 5. a, in Isabella Brčić, 4. a
 mentorica Tanja Gojčič
NAŠA MALA KNJIŽNICA
Letošnje šolsko leto 2020/21 bomo prvič sodelovali v mednarodnem bralnem projektu Naša mala
knjižnica in se tako pridružili k sodelovanju več kot 200 slovenskim šolam.
Z njim želimo privzgajati čut za bralno kulturo, spodbuditi
branje, dvigniti bralno pismenost ter hkrati spoznavati različne
kulture.
Učenci bodo v podaljšanem bivanju 1., 2., 3. in 4. razreda
prisluhnili izbranim zgodbam, se pogovarjali in poustvarjali v
zabavnem Ustvarjalniku.
Za popestritev se bodo vključili tudi Mladi knjižničarji, ki
bodo na svoj izviren način predstavili zgodbe ter tako učence
še bolj pritegnili k radovednosti in branju.
 in  koordinatorka Tanja Gojčič

SVEŽE IZ KNJIŽNICE
Juhuuuu! V knjižnico so prispele mnoge knjižne novosti, ki že čakajo na radovedne bralce. Kot
vedno se najde za vsakogar nekaj. Pa poglejmo v našo bogato zbirko.
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V njej najdemo mnogo zanimivih knjig za cicibane, pionirje in mladino, pa seveda knjige s poučno
vsebino ter vedno čarobne pesmi Nika Grafenauerja, ki letos praznuje 80. letnico.
Zbirko dopolnjujejo tudi nove knjige v angleškem jeziku ter
navihana zbirka Lumpov iz 4. a.
Na spodnjih fotografijah se ti razkrijejo podrobnosti, zato si
jih dobro oglej ter brž pohiti v knjižnico, da jih ujameš med
prvimi.

 in  knjižničarka Tanja Gojčič

DEL O V OK T OBRU I N NOV EM BRU
OKTOBER
DA
N

1.

1.
5.
8.
12.
15.

16.
17.
19.

21.
26.
30.
31.

NOVEMBER

DEJAVNOST

DA
N

DEJAVNOST

Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. Svet šole: 2.
18.00.
Bralni maraton.
PK. 16.00.
Oddaja prijav RN/IP. Razdelitev zloženke za
Ludvikovo bralno značko.
Razstavišče Ludvik: ANI BELINA - slikarska razstava.
Svetovni dan hoje: V šolo pridem peš. Prešernov
natečaj: razpis.
T-š: iz znanja o sladkorni bolezni.
T-d: logika.

1.

T-š: angleščina 8. r. Šolska skupnost 6. do 9. razred.
Izobraževanje: Varstvo pri delu in požarna varnost ob
16.00.
T-š: biologija. Šolska skupnost (1. - 5. razred).
Jesenske počitnice → 1. 11.
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9.
razreda, ki bodo opravljali NPZ.
Dan reformacije.

20.

T-š: slovenščina: Cankarjevo tekmovanje.
Razstavišče Ludvik: MARJAN HREN - fotografska
razstava. D-n:7. r :TPO ...
Lutkovni abonma 1. VIO.

21.
23.
25.

T-d: iz znanja o sladkorni bolezni.
T-d: angleščina 8. r. Šolska skupnost 6. do 9. razred.
Šolska skupnost (1. - 5. razred).

26.

Fotografiranje oddelkov. Izobraževanje za učitelje. Tš: NEM.

5.
9.
12.
16.

17.
19.

Dan spomina na mrtve.
PK: 16.00. Pogovorne ure: 17.00. Svet staršev: 18.00.
Šola v naravi: 3.razred; Debeli Rtič 13. 11.
T-š: angleščina 9. r.
T-š: Bober  20. 11.

Sistematski zdravstveni pregledi po razporedu zdravstvenega
doma. Kostanjev piknik za 1. VIO.
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:
Ana Kovač, 9. a
UREDNIŠKI ODBOR:
Tjaša Levstik (7. b); Eva Zala Stergar (7. c); Lina Kuronja, Stevan Stevanović (oba 8. a); Vita
Čelik, Kaja Gajšek, Lucija Šifrar, Lin Pukšič (vsi 8. b); Tina Furman (8. c); Mirjam Jurša,
Lanatija Ledinek, Elena Mati, Lana Miuc Zelko (vse 9. a); Anja Golob, Val Lorbek, Evelina
Novak (vsi 9. b)
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POGOV ORNE URE ST ROK OV NI H DEL AV CEV
IME IN PRIIMEK
Mateja ARKO
Anita BABIČ
Vladimir BAMBIČ
Valentina BARIŠIĆ
Nejc BAROVIČ
Marija BAUMAN
Suzana BELUŠIČ
Klara BERDELAK
Jasmina BORLINIĆ
Nataša COLJA
Anja ČUBRIĆ
Melita DJORDJEVIĆ
Tamara FARIČ
Jadranka FOSTER
Brigita GODEC KOPČIČ
Minka GODEC
GOJČIČ, Tanja
Nataša HUTTER
Janja KARANOVIČ
Vesna KLASINC
Viktorija KODRIČ
Mira KOPŠE
Jordana KOREN
Vikica KOROŠEC
Nataša KOSI
Urška KOSI
Vera KOŽUH
KRAJNČIČ, Antonija
Alenka KUHAR
Nataša LUKOVIĆ
Metka MAJCEN
Patricija MAJERIČ
Bojana MIHOCEK PEKLAR
Maja MERNIK
Milanka MUNDA
Janez PERŠAK
Sara Jane PETRIČ
Jasmina PIŽETA
Mateja PODLESEK
Karla POSLEK PETROVIČ
Jasna ROSI
Andreja SCHWARZ
Saša SILIČ
Blanka SLAPNIK
Milan SORŠAK
Katja STAJNKO
Mihaela SUŠEC VUČKO
Violeta ŠKRABL
Gordana ŠOBER
Ida ŠUMAK
Lidija TODOROVIĆ
Maja TOŠ
Martina VIDOVIČ
Ribana VIŠNAR
Metka VRBANČIČ OSTERC

DAN
OD
SRE
9.10
TOR
10.15
TOR
9.10
PET
11.05
SRE
9.10
SRE
11.05
PON
11.05
SRE
11.05
TOR
10.15
ČET
10.15
PET
8.20
PON
11.05
PET
9.25
TOR
11.05
PET
9.10
TOR
11.55
ČET
11.05
PON
12.45
ČET
11.05
TOR
11.55
SRE
11.05
PON
9.25
PET
10.15
TOR
11.55
PET
9.25
TOR
10.15
PON
9.10
PET
10.15
PON
10.15
PET
9.10
TOR
11.55
TOR
11.55
TOR
9.10
PON
9.10
SRE
11.05
TOR
9.10
TOR
8.20
PON
11.05
po dogovoru
PET
10.15
TOR
9.10
SRE
9.25
ČET
10.15
PON
12.45
PON
10.15
PET
10.15
SRE
11.05
ČET
11.05
TOR
11.05
SRE
10.15
PON
9.10
PON
10.15
ČET
11.55
PET
11.05
ČET
10.15

20

DO
9.55
11.00
9.55
11.50
9.55
11.50
11.50
11.50
11.00
11.00
9.05
11.50
10.10
11.50
9.55
12.40
11.50
13.30
11.50
12.40
11.50
10.10
11.00
12.40
10.10
11.00
9.55
11.00
11.00
9.55
12.40
12.40
9.55
9.55
11.50
9.55
9.05
11.50
11.00
9.55
10.10
11.00
13.30
11.00
11.00
11.50
11.50
11.50
11.00
9.55
11.00
12.40
11.50
11.00

Spoštovani starši,
v času ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 bodo pogovorne ure potekale v prilagojenih okoliščinah.
Redne popoldanske pogovorne ure bodo v živo potekale le izjemoma in v predhodnem dogovoru z učiteljem.
Z učitelji lahko kontaktirate po telefonu, preko elektronskih naslovov ali sporočil v e-Asistentu.
Redne popoldanske pogovorne ure in dopoldanske pogovorne ure so možne:
- po elektronski pošti za nujna sporočila in organizacijo
- po telefonu
- osebno
- preko spletne povezave
Učitelj bo presodil, kakšna oblika je potrebna. Vse podrobnosti se boste dogovorili z učiteljem po elektronski pošti ali v sporočilih v e-Asistentu.
Učitelji bodo se potrudili, da bodo na sporočila odgovorili takoj, ko bo to možno, najkasneje pa v petih dneh.
Prepričani smo, da bomo tudi na ta način uspešno in iskreno sodelovali.

ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

