
 

Številka 7–10, leto XXI, marec–junij  2020    POROČA 

 
 

 
 

TA ŠTEVILKA JE POSEBNA ŠTEVILKA, POSVEČENA ČASU, KO SMO SE ŠOLALI NA 

DALJAVO, IN ZAKLJUČKU TEGA ŠOLSKEGA LETA.  

 

 

   
 Oskar Repič, 6. b  Larisa Šuran, 2. a  Pino Rumpf, 6. b 

 

  
 Rebeka Roj, 9. b   Zala Ferk Krajcar, 9. b 

 

 

Dragi Ludviki! 

Spet je leto naokoli in pričenjajo se težko pričakovane 

in zaslužene poletne počitnice. To leto je bilo zelo 

drugačno, pestro in zanimivo. V zadnjih tednih smo 

doživeli nekaj zelo nenavadnega, nam do sedaj 

nepoznanega in prilagoditi smo se morali na čisto 

drugačen način življenja in dela. Vsi smo se morali 

soočiti z nepoznanim in se navaditi na spremembe.  

Ob začetku obdobja karantene smo se vsi »lovili« in 

negotovi smo komaj čakali na normalno življenje. A 

bolj kot je to obdobje šlo proti koncu, večji mojstri smo 

postajali ob takšnem delu. Vsi smo se soočili z drugačno 

šolo, s šolo na daljavo, in se pomerili z novimi izzivi ter 

se urili v novih veščinah.   Mateja Arko    
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Upam, da ste čas doma porabili tudi za nekaj, kar ste že dalj časa želeli storiti, a za to »ni bilo časa«, 

predvsem pa upam, da ste preživeli veliko prijetnih trenutkov z vašimi najbližjimi. Prav vsi pa smo 

pogrešali prijatelje, sošolce, učitelje in šolske klopi.  

Ludviki vseh starosti smo v času šolanja na daljavo opravili veliko dela. Le delček tega si lahko ogledate 

in preberete v tokratni, letošnji zadnji številki Ludvik poroča. Ta je že na prvi pogled nekoliko drugačna, 

a drugačno je bilo tudi naše življenje in šolanje v zadnjih nekaj tednih. Prispevke, ki si jih lahko preberete 

in ogledate v tokratni številki, smo ustvarjali učenci od prvega do devetega razreda v času karantene ali 

takoj po njem. 

… Devetošolci pa odhajamo. Prišli bodo novi prvošolčki. Verjamem, da jih boste tudi naslednje šolsko 

leto lepo pričakali in sprejeli medse. Tukaj na Ludviku je bilo lepo, domače. Zgodilo se je nepozabnih 

devet let.  

Ob tem se spomnim svojega prvega dneva, ko sem vstopila v šolo in odšla v prvi razred. Devetošolci so 

se nam zdeli tako odrasli in tako zelo nedosegljivi idoli. Sedaj pa si moramo priznati, da smo mi kar 

naenkrat postali tisti, ki nas mlajši Ludviki še kako opazujejo. Res ne morem verjeti, kdaj je minilo teh, 

na začetku dolgih, devet let! Vsi smo si kdaj pa kdaj zaželeli, da bi minilo hitreje, a zdaj si želim, da bi 

se čas kar malo ustavil. Vem, da se vsi zelo veselimo dolgih počitnic, ko si bomo nabrali novih moči in 

nepozabnih trenutkov. A bolj ko se bližamo koncu, se v meni pojavljajo drugačni, bolj globoki občutki. 

Ob pomisleku na vsa pretekla leta in nepozabne izkušnje ugotavljam, da bom to šolo, sošolce in učitelje 

pogrešala. Če nam je všeč ali ne, je šola naš drugi dom, kjer preživimo veliko časa, včasih zelo dolge 

šolske ure, ki pa so velikokrat tudi zelo zabavne in polne smeha. In res, občutek imamo, da je šola naš 

drugi dom.  

Čeprav smo devetošolci zaradi okoliščin prikrajšani za dve najlepši izkušnji v devetem razredu (valeta 

s plesom in zaključna ekskurzija), mogoče tudi v vseh letih šolanja na tej šoli, vem, da bomo iz šole 

odkorakali z dvignjeno glavo, ponosni, da smo bili Ludviki. Šola nam je na velikokrat zabaven način 

dala veliko znanja, ki ga bomo uporabili v vsakodnevnem življenju in šolanju.  

Kljub temu, da se vsak posebej, nekateri bolj, nekateri nekoliko manj, veselimo novega obdobja v 

srednjih šolah, novih dogodivščin, prijateljev in izkušenj, mislim, da bo vsak izmed nas pogrešal naše 

skupne dni, veliko smeha, prepisovanje domačih nalog v kratkih odmorih, zaskrbljeno pogovarjanje o 

naslednji oceni in nagajanje učiteljem in drug drugemu. Ker smo sklenili nekaj zelo dobrih prijateljstev, 

vem, da naše poti niso popolnoma zaključene in v novem obdobju drug drugega ne bomo pozabili.  

Ob tej priložnosti bi se iz srca rada zahvalila vsem sošolcem, sošolkam, vsem učiteljem, ki so vedno, 

vsak po svoje, skrbeli za nas, nas spodbujali, verjeli v nas in nam vedno priskočili na pomoč.  

Ostanite zdravi. Ostanite Ludviki. Srečno! 

 Stella Arko, urednica Ludvik poroča in članica uredniškega odbora 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 

NAGOVOR GOSPE RAVNATELJICE  

Dragi Ludviki,  

šolsko leto zaključujemo na nenavaden način. Vsak v svoji učilnici, v sklopu svojega razreda in brez 

običajnih aktivnosti ob zaključku šolskega leta. Upam, da tudi vi pogrešate koncerte, prireditve, 

druženja, skupne športne dneve, igre in še kaj. Čestitam vam ob uspešnem zaključku šolskega leta. 

Prepričana sem, da ste dali vse od sebe, da ste svoje obveznosti opravili po najboljših močeh. Ker so 

vam letos kar precej tednov pri opravljanju obveznosti pomagali starši, iskreno čestitam in se 

zahvaljujem tudi vsem staršem za podporo, pomoč in odlično sodelovanje v času prekinitve pouka. V 

ponedeljek so se poslovili naši devetošolci na malo drugačen način kot prejšnja leta. Ko takole 

razmišljam, ugotavljam, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Obdobje, ko smo bili skupaj doma, je vsem 

prineslo nova spoznanja in nas hkrati opozorilo, kaj je pomembno v življenju. Morda pa si bomo zaradi 

tega v prihodnosti drugače zastavljali cilje in prioritete.  
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Kakorkoli že, želim vam lepe, sončne 

počitnice. Vsak dan, ki ga začnete, naj bo 

vaš najboljši dan. Kot pravi pesnik Tone 

Pavček:  

 

Človek ne dozori 

do svojega obraza 

brez smeha in čenčarij 

in ne brez poraza. 

 

Pogumno stopimo v novo stvarnost, ki 

nas bo pričakala jeseni in ne pozabite, da 

s skupnimi močmi, sodelovanjem in 

spoštovanjem drug drugega zmoremo 

prav vse, saj smo Ludviki.   

 Lana Jan Oblak, 1. b 

 ravnateljica: Lidija Todorović 

 

ŠOLSKA SKUPNOST  

Za nami je naporno obdobje velikih preizkušenj, tako za učence, kakor za starše in tudi učitelje.  

Prepričani smo, da smo si v tem obdobju nabrali veliko novih izkušenj, bolje spoznali sebe in drug 

drugega ter pridobili marsikatero novo spretnost. V imenu šolske skupnosti bi pohvalili vse učence, saj 

so dali vse od sebe in se izkazali za prilagodljive, odgovorne in zanesljive. V veliki večini so se izkazali 

s svojim delom in rednim pošiljanjem opravljenih nalog.  

Zavedamo se, da so tudi starši in skrbniki vložili mnogo energije in podpore otrokom, saj bi v 

nasprotnem primeru marsikatera naloga ostala neopravljena. Resnično smo lahko ponosni na svoje delo 

in sodelovanje v letošnjem šolskem delu, saj smo dokazali, da smo lahko skupaj kos marsikateremu 

izzivu.  Hvala vam!  

V imenu šolske skupnosti vam želiva lepe, dolge in brezskrbne počitnice. 

 mentorici šolske skupnosti: Tamara Farič in Nataša Luković 

 

30. OTROŠKI PARLAMENT (TEMA: MOJA POKLICNA POT) 

Kljub situaciji smo bili na Ludviku pripravljeni na sodelovanje na regijskem otroškem parlamentu, kjer 

bi šolo zastopale Pia Rumpf, Rebeka Roj (obe 9. b) in Tija Rutar (8. a).  

Ključna vprašanja, o katerih smo na parlamentu razpravljali, so bila: 

- življenjske spretnosti v 21. stoletju in skrb zanje na osnovni šoli; 

- spretnosti, pomembne pri iskanju zaposlitve; 

- pričakovanja v zvezi z bodočo službo; 

- razlogi za izbor nadaljnjega izobraževanja. 

 

Učenci naše šole so kot najbolj pomembne življenjske spretnosti za 21. stoletje označili osebnostne, 

medosebnostne, komunikacijske in državljanske spretnosti, produktivnost in digitalno pismenost. Prišli 

so do zaključkov, da bo v tem desetletju najpomembnejša skrb za okolje in družbena odgovornost. 

Menijo, da bi v šoli morali dajati več poudarka medosebnim spretnostim in produktivnosti. Pri iskanju 

zaposlitve so najpomembneješe komunikacijske spretnosti in spodobnost sodelovanja. Za izbiro srednje 

šole se učenci odločajo na podlagi osebnih ciljev, ki jih želijo doseči, in glede na možnosti zaposlitve. S 

svojo bodočo službo si želijo zagotoviti brezskrbno, zdravo in varno življenje zase in za  svoje družine 

ter visoko plačo. Učenci ocenjujejo, da je program karierne orientacije na naši šoli dober, še posebej jim 

je všeč obisk kariernega centra.  

V šolskem letu 2020/21 se v otroškem parlamentu nadaljuje tema Moja poklicna pot. Predlogi našega 

otroškega parlamenta za naslednje leto so: 

a) NA RAVNI ŠOLE (spodbujanje osebnostnih in medosebnostnih spretnosti; spodbujanje 

motivacije, načrtovanja, reševanja problemov, kritičnega mišljenja, odgovornosti, vztrajnosti in 
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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 otroškega parlamenta: Nataša Luković 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (območno) 

 

Območno tekmovanje iz slovenščine 

za Cankarjevo priznanje je potekalo v 

četrtek, 9. januarja 2020, na Srednji 

ekonomski šoli Maribor. Na območno 

tekmovanje se je uvrstilo kar 15 

učencev 8. in 9. razreda naše šole: 

Vlado Hojski, Mirjam Jurša, Ana 

Kovač, Ana Kuprivec, Lanatija 

Ledinek, Tija Rutar (vsi 8. a); Evelina 

Novak (8. b); Meta Pohar, Tjaša 

Mlakar, Luka Poredoš, Aleksej 

Matevž Fišer (vsi 9. a); Neja Zupan, 

Pia Rumf, Rebeka Roj (9. b).  

  Mateja Arko 

Spremljala  nas je naša mentorica Nataša Colja, ter učiteljica Anita Babič. Kmalu po uradnem delu smo 

se odpravili v učilnice, kjer so nas že čakala pripravljena navodila za pisanje. Bili smo zelo vznemirjeni 

in smo že komaj čakali, da svoje znanje in misli prelijemo na papir. Po končanem pisanju nas je v 

jedilnici šole čakala še malica.  

Območno tekmovanje nam je uspelo zelo dobro, saj smo dosegli odlične rezultate. Kar  trije so prejeli 

srebrno Cankarjevo priznanje. Ana Kuprivec in Vlado Hojski sta zasedla 1. in 2. mesto v regiji, Meta 

Pohar pa 3.  

Na državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje smo se uvrstili Ana Kuprivec (8. a), Vlado Hojski (8. 

a) ter Meta Pohar (9. a). To je bilo v soboto, 7. marca 2020, na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica. 

Vsem učencem, ki so sodelovali na Cankarjevem tekmovanju in dosegli odlične rezultate, iskreno 

čestitamo! 

Na fotografiji smo učenci, ki smo se uvrstili na državno tekmovanje ter naša mentorica Nataša Colja. 

 Ana Kuprivec, 8. a 

Mentorica: Nataša Colja 

 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (državno) 

V soboto, 7. 3. 2020, je v Slovenski Bistrici potekalo državno Cankarjevo tekmovanje. Pred samim 

tekmovanjem je potekal kratek program, nato pa smo odšli v predpisane učilnice, kjer so nam razdelili 

pole ter predali navodila. Nato smo pisali na določeno temo 90 minut, ko pa se je čas iztekel, smo 

zapustili učilnico in odšli domov. Iz naše šole smo se tekmovanja udeležili Ana Kuprivec in Vlado 

Hojski iz 8. razreda ter jaz, Meta Pohar (9. a razred). Po uradnih rezultatih sem se uvrstila na 6. mesto, 

kar mi je prineslo tudi zlato priznanje. 

 Meta Pohar, 9. a 

Mentorica: Nataša Colja 
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TENIS: ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE (ELA PLOŠNIK, 6. b) 

 

Po karanteni se je začelo odvijati tudi športno življenje.  

Prvi turnir po karanteni TZ Slovenije je bilo Odprto prvenstvo 

Slovenije do 12 let v Murski Soboti, kjer je bila Ela Plošnik 

zmagovalka turnirja. Bravo Ela! 

 Milica Tušek (mama) in Karla Poslek Petrovič 

(razredničarka) 

  Milica Tušek  

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2020 (37. 

SREČANJE) 

Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor vsako leto objavi javni 

natečaj za program »Mladi za napredek Maribora«. Letos je bilo 37. srečanje. Na natečaju lahko kot 

avtorji raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov sodelujejo učenci od 7. do 9. razreda osnovnih 

šol. Avtorjem pri pripravi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov svetujejo mentorji (strokovni 

delavci šole ali zunanji strokovnjaki).  

Skoraj od samega začetka v projektu »Mladi za napredek Maribora« sodelujejo tudi naši učenci in 

mentorji. Naše raziskovalne naloge in inovacijski predlogi dosegajo visoke in najvišje rezultate. V 

mesecu decembru 2019 je bilo potrebno oddati prijave raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. 

V mesecu februarju 2020 smo opravili šolsko predstavitev raziskovalnih nalog in inovacijskih 

predlogov. To je za mlade raziskovalce zelo pomembno, saj pridobijo še dodatne izkušnje pred javnimi 

zagovori.  Šolski predstavitvi je prisostvovala tudi koordinatorka projekta (ZPM Maribor), gospa Urša 

Žiger. V mesecu marcu 2020 so se pričeli zagovori raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov na 

Srednji lesarski šoli Maribor. Zadnji zagovori nalog pa so že potekali preko aplikacije Zoom na daljavo.   

24. aprila 2020 so razglasili rezultate. Razglasitev rezultatov je bila tokrat nekaj posebnega. Avtorji in 

mentorji raziskovalnih nalog so lahko razglasitev spremljali preko računalniških aplikacij, voditelji 

razglasitve (med njimi tudi naša nekdanja učenka) pa so bili na Trgu generala Maistra. 

Vse naše prijavljene in oddane raziskovalne naloge in inovacijski predlogi so prejeli priznanja. 

POHORSKA OMLETA – promocija, ohranjanje tradicije in predlogi, inovacijski predlog, 

področje: turizem. 

Avtorici: Vanessa Alia Petrič (9. b) in Tajra Petrovič (9. b). 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič. 

SREBRNO PRIZNANJE in uvrstitev na državno tekmovanje. 

 

MUSLIMANKE IN STEREOTIPI, raziskovalna naloga, področje: sociologija. 

Avtorica: Tjaša Mlaker (9. a). 

Mentorica: Nataša Colja. 

BRONASTO PRIZNANJE. 

 

KURENTI IN KURENTOVANJA, raziskovalna naloga, področje: naravna in kulturna dediščina. 

Avtorica: Meta Pohar (9. a). 

Mentorica: Nataša Colja. 

SREBRNO PRIZNANJE in uvrstitev na državno tekmovanje. 
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FESTIVAL POHORSKIH JEDI, inovacijski predlog, področje: turizem. 

Avtorici: Tjaša Mlaker (9. a) in Meta Pohar (9. a). 

Mentorici: Violeta Škrabl in Ribana Višnar. 

BRONASTO PRIZNANJE in uvrstitev na državno tekmovanje. 

  

KDO PREŽI ZA KLIKOM? Spletne prevare in kako se jim izogniti, raziskovalna naloga, področje: 

računalništvo. 

Avtorica: Jana Zadravec (8. a). 

Mentorja: Nataša Luković in Danijel Korpar. 

BRONASTO PRIZNANJE in uvrstitev na državno tekmovanje. 

 

POMEN BARV, raziskovalna naloga, področje: psihologija in pedagogika. 

Avtorici: Lana Koren (9. b) in Tajra Petrovič (9. b). 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič. 

BRONASTO PRIZNANJE. 

 

NOČNE MORE, raziskovalna naloga, področje: psihologija in pedagogika. 

Avtorica: Ana Kuprivec (8. a). 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič. 

BRONASTO PRIZNANJE. 

 

VPLIV HIDRACIJE NA SPOSOBNOST UČENJA, raziskovalna naloga, interdisciplinarno 

področje: zdravstvo, psihologija in pedagogika. 

Avtorica: Mirjam Jurša (8. a). 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič. 

SREBRNO PRIZNANJE in uvrstitev na državno tekmovanje. 

 

Na državno tekmovanje se uvrstijo naloge in inovacijski predlogi, ki so dosegli vsaj 125 točk in 

jih predlagajo ocenjevalne komisije. 

 

Zagovori raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, ki se bodo uvrstili v drugi krog državnega 

tekmovanja, bodo prav tako potekali preko računalniških aplikacij. 

Datum zagovorov še ni znan. 

 

PONOSNI SMO NA NAŠE RAZISKOVALCE IN NA NAŠE MENTORJE! 

ČESTITAMO ZA VLOŽENO DELO IN DOSEŽKE! 

 koordinatorka projekta: Gordana Šober 
 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

Razstavišče Ludvik je bilo nazadnje za širšo javnost odprto 13. februarja, ko so se s svojimi likovnimi 

in literarnimi deli predstavili naši učenci, ki so prejeli nagrade za Ludvikov Prešernov natečaj. 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. 

Razstava grafičnih del učencev pod vodstvom učiteljice Violete Škrabl in podelitev priznanj za 

Ludvikovo bralno značko za odrasle je žal zaradi epidemije in s tem zaprtja šol in vseh tovrstnih srečanj 

odpadla. Kljub vsemu se Ludviki zahvaljujemo vsem, ki ste brali in bili zgled našim mladim bralcem. 
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 Anita Kirbiš 

 

 

Zaradi situacije, v kateri smo se znašli, pa smo v 

razstavišču Ludvik kljub vsemu v mesecu maju 

razstavo pripravili malo drugače. V sodelovanju 

z avtorico, fotografinjo Anito Kirbiš, smo tako na 

spletni strani šole predstavili foto film z 

naslovom Maribor – Toto naše lepo mesto.  

V razstavišču Ludvik pa smo pripravili še zadnjo 

razstavo v letošnjem šolskem letu. Tudi ta 

razstava je vidna na spletni strani šole. Ponovno 

se bodo predstavili naši učenci, natančneje mladi 

raziskovalci, ki so se več kot odlično odrezali v 

programu ZPM Maribor, Mladi za napredek 

Maribora. Čestitamo.  

 Anita Kirbiš  

 organizatorka razstav Katja Stajnko 

  

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

IZDELOVANJE PTIČJIH HIŠIC (PRED KARANTENO) 

      
  Nataša Hutter  

V 1. B SMO SKUPAJ Z UČITELJICO NATAŠO HUTTER IZDELOVALI PTIČJE HIŠICE. 

TO DELO NI BILO PREPROSTO. 

 

NAJPREJ SMO Z RDEČO TEMPERO POBARVALI TETRAPAK. MORALI SMO GA POBARVATI 

NATANČNO, DA SE NI VEDELO TO, KAR JE BILO NARISANO. POTEM JE UČITELJICA NAREDILA 

LUKNJO ZA NASTAVLJANJE HRANE. VŠEČ MI JE BILO, KO SMO BARVALI PTIČJE HIŠICE. ZANIMA 

ME, KAJ BOMO Z NJIMI NAREDILI. MOGOČE JIH BOMO OBESILI NA DREVESA?  
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VESEL BI BIL, ČE BI SE V NJIH NASELILI PTIČKI. 

 TIN ADAM, 1. b 

 

PRVOŠOLCI IN OBDOBJE KARANTENE 

 

V ČASU KARANTENE SEM SE UČILA Z MAMICO. VELIKO SEM BRALA IN RAČUNALA. Z MAMICO 

IN ATIJEM SEM ODŠLA TUDI NA SVEŽI ZRAK. V POPOLDANSKEM ČASU SEM SE VEDNO IGRALA 

Z IGRAČAMI IN S SVOJIM PTIČKOM PAVLIJEM. KO SMO BILI DOMA, SEM NAJBOLJ POGREŠALA 

PRIJATELJE IN UČITELJICI. 

 

 ELLA BEZENŠEK, 1. a 

 

KO SMO BILI DOMA V KARANTENI, SEM SE VELIKO IGRAL S SVOJO SESTRICO ALISO. Z DRUŽINO 

SMO VČASIH HODILI NA POHORJE, DELALI NA VRTU IN KOLESARILI. DOSTIKRAT SMO SKUPAJ 

GLEDALI FILME. NAJBOLJ VŠEČ MI JE BIL FILM BRODOLOMEC. V ČASU KARANTENE SEM 

NAJBOLJ POGREŠAL ŠOLO. 

 

 LUKA KNEHTL, 1. a 

 

V ČASU KARANTENE, KO SMO BILI DOMA, SMO SE ZABAVALI. Z MAMICO SVA SE TUDI  IGRALA. 

Z ATIJEM SVA METALA NA KOŠ PRI BABICI V MARIBORU. PRED IN PO KOSILU SEM OBIČAJNO 

BIL ZUNAJ. ZA ŠOLO SEM OBIČAJNO DELAL PRED KOSILOM, ČE MI KAJ NI USPELO DOKONČATI, 

SEM NAREDIL PO KOSILU. PO KOSILU SEM ŠEL NA TABLICO ZA KAKŠNO URO. DOMA SEM 

NAJBOLJ POGREŠAL PRIJATELJE, DA BI SE LAHKO IGRALI ZUNAJ, PA TUDI ČE NA RAZDALJI. 

 

 ANŽE SKUHALA, 1. a 

 

VRNITEV V ŠOLO  
KO SMO SE VRNILI V ŠOLO, MI JE BILO FAJN, KER SMO SE LAHKO IGRALI S PRIJATELJI. ZUNAJ 

SMO IGRALI NOGOMET. NAUČILI SMO SE ZADNJE ČRKE IN ZDAJ ZNAMO CELO ABECEDO. NI MI 

VŠEČ, DA SEDIMO NA RAZDALJI. SEM SE ŽE NAVADIL NA NOVA PRAVILA, A UPAM, DA BO 

NASLEDNJE LETO SPET VSE PO STAREM. 

 

 DOMINIK GUNGL GALUN, 1. a 

 

KO SMO SE VRNILI V ŠOLO, MI NI BILO TAKO FAJN, KER SO BILA IGRALA ZAPRTA. VŠEČ MI JE 

BILO, DA SEM VIDELA UČITELJICE IN PRIJATELJE. V ŠOLI MI JE BOLJŠE, KER IMAMO TABLO, 

KJER UČITELJICI ZAPIŠETA IN NARIŠETA STVARI, KI JIH PREPIŠEMO. V ŠOLI SE DOBRO 

POČUTIM. VESELIM SE DRUGEGA RAZREDA, BOM PA ŽALOSTNA, KER ME UČITELJICA SARA NE 

BO VEČ UČILA. 

 

 ZALA MILETA, 1. a 

 

ZELO SEM SE VESELILA ŠOLE, KER SE SPET LAHKO S PRIJATELJI IGRAM.VŠEČ MI JE,  DA JE 

POUK TAKO, KOT JE BIL. NOVA PRAVILA ME NE MOTIJO. MOTI ME, DA JE KOSILO TAKO 

HITRO, SAJ SEM ZELO LAČNA, KO SE VRNEM DOMOV. KO SEM BILA DOMA, SEM ZELO 

POGREŠALA UČITELJICE.  

 

 ANJA RUTAR, 1. a 

 

RAZREDNIČARKA: JANJA KARANOVIČ 

DRUGA UČITELJICA: SARA JANE PETRIČ   

 

    

V ČASU KORONA POČITNIC SMO UČENCI 1. B IZKORISTILI ČAS, DA SMO POČELI ŠE KAJ 

DRUGEGA, KOT PA SAMO UČENJE NA DALJAVO: V SVET SMO POSLALI METULJE UPANJA,  
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POMAGALI PRI HIŠNIH IN GRADBENIH DELIH, ZDRAVILI PLIŠASTE ŽIVALI,  

  
TELOVADILI TER VELIKO USTVARJALI. NAŠE IZDELKE SMO S PONOSOM RAZSTAVILI SEDAJ, KO 

SMO SPET SKUPAJ.  

  
 

V ČASU, KO SMO DELALI NA DALJAVO, NAM NI BILO NIČ TEŽKO, LE SOŠOLCE IN UČITELJICI 

SMO POGREŠALI.  

 RAZREDNIČARKA 1. b: JASMINA BORLINIĆ IN DRUGA UČITELJICA: NATAŠA HUTTER 

 STARŠI UČENCEV in NATAŠA HUTTER 

 
BRALNA ZNAČKA NA DALJAVO 

KNJIGO JAZBEC IN STRAŠNI VIHAR SEM VEČKRAT PREBRAL SAM. TUDI MOJA MAMA, KI JE 

SICER UČITELJICA, JE NAMREČ DELALA NA DALJAVO IN NI IMELA VELIKO ČASA ZA TE STVARI. 

POSKRBETI JE MORALA TUDI ZA MLAJŠEGA BRATCA. KO SEM KNJIGO ZNAL DOBRO OBNOVITI, 

SEM JO PRIPOVEDOVAL, MAMA PA ME JE POSNELA. POSNETEK JE NATO OBJAVILA V NAŠI 

SPLETNI UČILNICI. UČITELJICI STA SI GA OGLEDALI IN ME POHVALILI, DA SEM DELO ODLIČNO 

OPRAVIL. BRALNA ZNAČKA NA DALJAVO JE SUPER, KER SE LAHKO IZOGNEŠ TREMI, KI JO 

MORDA IMAŠ PRED SOŠOLCI V RAZREDU.  

 GABER ANŽUR, 1. c 
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ODDAJA ZVEDAVČKI, RADIO MARIBOR, 30. 5. 2020 

 

V ČASU KARANTENE SEM DOMA DELAL ZA ŠOLO S 

POMOČJO STARŠEV IN PO NAVODILIH, KI NAM JIH JE 

POSLALA UČITELJICA. NISMO DELALI ČISTO PO VRSTI, 

AMPAK SMO NAJPREJ NAREDILI SLOVENŠČINO IN 

MATEMATIKO, TO POMENI NOVE ČRKE, PISANJE IN 

BRANJE PA TUDI KAKŠNE RAČUNSKE NALOGE PRI 

MATEMATIKI.  NATO SMO NAREDILI ŠE SPOZNAVANJE 

OKOLJA IN OSTALE PREDMETE.  

ZA TA INTERVJU SEM BIL IZBRAN, KER MI JE UČITELJICA 

REKLA, DA SEM DOBER GOVOREC, SEM PA TUDI 

PREDSEDNIK RAZREDA.  HODIM NA SESTANKE, Z 

RAZREDOM SMO SODELOVALI NA PRIMER PRI 

BOŽIČNEM BAZARJU, TO JE BILO ZAME PRVIČ.  

  
 GABER ANŽUR, 1. c   ARHIV GABER ANŽUR, 1. c 

  

GRIGOR VITEZ: ZRCALCE 

 
 

 
                                                           SARA MARIN, NELI MARIN, EJMAN DŽAMBIĆ, 

                                                         LARA ŠRUMPF, NIK GREBENC, GABER ANŽUR, VSI 1. c 
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PREBRALA SEM KNJIGO ZAJČEK SKOKEC. POTEM MI JE 

KNJIGO PREBRALA TUDI MAMICA. V ZVEZEK ZA 

BRALNO ZNAČKO SEM NARISALA ILUSTRACIJO. KNJIGO 

SEM ŠE DVAKRAT PREBRALA, DA SEM JO ZNALA RES 

DOBRO PRIPOVEDOVATI. MAMICA ME JE POSNELA IN 

POSNETEK DALA V NAŠO SPLETNO UČILNICO 1. C 

RAZREDA. ČEPRAV MI JE BIL TAK NAČIN 

PRIPOVEDOVANJA ZA BRALNO ZNAČKO ZANIMIV, 

VSEENO RAJE KNJIGE PRIPOVEDUJEM V ŠOLI. 

 
 PIA REGORŠEK, 1. c  ARHIV PIA REGORŠEK, 1. c 

 

 

 

ŠOLA OD DOMA 

ŠOLA NA DALJAVO MI JE BILA VŠEČ. ZJUTRAJ SEM LAHKO 

BOLJ DOLGO SPAL. PRED ZAJTRKOM SEM LAHKO GLEDAL 

TELEVIZIJO. PO ZAJTRKU SEM DELAL NALOGE ZA ŠOLO. KO 

SEM NALOGE NAREDIL, SEM LAHKO IGRAL IGRICE IN SE 

VOZIL S KOLESOM. ZVEČER PA SEM LAHKO ŠEL BOLJ POZNO 

SPAT. ŽELIM SI ŠE ŠOLE NA DALJAVO. 

MOJA MAMA PA DODAJA, DA JI JE LJUBŠA »NORMALNA 

ŠOLA«. IMAM NAMREČ ŠE DVA STAREJŠA BRATA, KI 

HODITA V ČETRTI IN OSMI RAZRED, TAKO DA JE BILO PRI 

NAS DOMA RES ZANIMIVO. 

 NATALIJA BABIČ  LUCIJAN STRAŠEK, 1. c 

 

ŠOLANJE DOMA 
BIL JE 12. 3. 2020, DATUM, KI GA NE MOREM 

POZABITI, SAJ IMA NA TA DAN MOJ ATI ROJSTNI 

DAN. LETOS PA TEGA DATUMA ŠE POSEBEJ NE 

MOREM POZABITI, SAJ SO NAM V ŠOLI POVEDALI, 

DA MORAMO BITI ŽE NASLEDNJI DAN DOMA 

ZARADI CORONA VIRUSA. KAJ TO POMENI, 

SPLOH NISEM RAZUMELA. SPRVA SI NITI V 

SANJAH NISEM MISLILA, DA BOMO TAKOOO 

DOLGOOO DOMA IN DA BOM ŽE RES MOČNO 

POGREŠALA PRIJATELJE IZ ŠOLE, UČITELJICI IN 

UČENJE. K SREČI STA MOJI UČITELJICI MILANKA 

IN TAMARA PRIDNO PRIPRAVLJALI ZAPOSLITEV 

ZA NAS, DA NAM NE BI BILO DOLGČAS. 

PRIPRAVILI STA TUDI ZELO ZANIMIVO SPLETNO  
UČILNICO SEESAW, KJER SMO UČITELJICAMA  TINA MAR 

POŠILJALI FOTOGRAFIJE OPRAVLJENEGA DELA, FOTOGRAFIJE IZDELKOV, KI SMO JIH 

PRIPRAVILI IN S SOŠOLCI SMO SI LAHKO POŠILJALI POSNETKE. UČITELJICI STA NAM 

OPRAVLJENO DELO PREGLEDALI, NAS POHVALILI IN NAPISALI, ČE JE BILO POTREBNO KAJ 

POPRAVITI. V SPLETNI UČILNICI 1. C SO NAS ČAKALI TUDI ZANIMIVI IZZIVI, KOT SESTAVLJANJE 

NAPISA 1. C IZ LEGO KOCK, VPRAŠAJ IZ LEGO KOCK, KRATKOČASNIK, RAZNI FILMČKI IN 

DRUGE NALOGE. IMELI SMO TUDI ŠPORTNI DAN NA DALJAVO, TEHNIŠKI DAN, UČENJE NOVIH 

PESMIC, IZDELOVANJE VELIKONOČNIH DEKORACIJ, IZDELAVO VOZILA IN ŠE MARSIKAJ. ZELO 

SEM BILA VESELA, KO STA UČITELJICI ORGANIZIRALI SPLETNO KONFERENCO ZOOM, KJER 

SMO SE PO NEKAJ DOLGIH TEDNIH KONČNO LAHKO VIDELI S PRIJATELJI IN UČITELJICAMA. NA 

KONFERENCI SMO TUDI RAČUNALI, PONAVLJALI ŠTEVILA, ZAPELI PESMICE, KI SMO SE JIH V 

DELU NA DALJAVO NAUČILI, MALO PA SMO SE TUDI SPROSTILI IN POŠTENO NASMEJALI. BILO 

JE ZELO ZANIMIVO OBDOBJE, IN KLJUB TEMU, DA SO STARŠI PREVZELI VLOGO UČITELJEV, SEM 

SE NAUČILA SEŠTEVATI IN ODŠTEVATI DO 20, ZNAM TUDI LEPO BRATI IN ŠE NEKAJ ZELO 

POMEMBNEGA - SEDAJ ŠE BOLJ CENIM IN SE VESELIM VSAKEGA DNE, KO SEM LAHKO V ŠOLI 

IN SE TAM S PRIJATELJI UČIM IN VESELIM. 

 LARA ŠRUMPF, 1. c 
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VRNITEV V ŠOLO 

 

DOMA SMO BILI RES DOLGO. ZATO 

SEM BILA ZELO VESELA, KO MI JE 

MAMICA POVEDALA, DA BOMO ZOPET 

ŠLI V ŠOLO. MOČNO SEM ŽE 

POGREŠALA SVOJE SOŠOLCE IN 

UČITELJICI. V ŠOLI SMO SE 

RAZVESELILI DRUG DRUGEGA. 

NAJBOLJ VŠEČ MI JE TO, DA SMO V 

ŠOLI VELIKO ZUNAJ.  

 

 BRINA MAJER, 1. c 

 MILANKA MUNDA  

UČITELJICI 1. c: MILANKA MUNDA, TAMARA FARIČ 

 

BRALNI VEČER 

S SESTRO HANO, KI HODI V ČETRTI RAZRED, OBA RADA BEREVA. KO JE BIL BRALNI VEČER, 

SEM BRAL KNJIGO BAMBIJEVI OTROCI. BRALA SVA VSAK V SVOJI POSTELJI. BILO JE SUPER. 

 JAŠA JARH, 1. c 

 

MAMA MI JE POSODILA BRALNO LUČKO. PRIPEL SEM SI JO NA KNJIGO. NATO SEM SI ČEZ GLAVO 

POTEGNIL ODEJO. BRAL SEM KNJIGO ČMRLEK BRUNDEK. KNJIGO SEM BRAL SVOJEMU 

HIŠNEMU LJUBLJENČKU KEPICI. KEPICA JE MORSKI PRAŠIČEK. OBEMA JE ZELO FAJN.  

 FILIP PERNARČIČ, 1. c 

 

S SESTRO SARO SVA SKUPAJ BRALI KNJIGO O PRINCESKAH. BILO NAMA JE PRIJETNO, KO SVA 

SE SKUPAJ STISKALI IN BRALI. 

 NELI IN SARA MARIN, 1. c 

 

BRALA SEM KNJIGO O POLŽKIH. Z MAMO SVA SE ZELO 

POTRUDILI, DA SVA NAREDILI LEPO FOTOGRAFIJO, KO 

BEREM. SKRBNO SVA IZBRALI OBLEKO IN KRAJ 

FOTOGRAFIRANJA. MAMA ME JE FOTOGRAFIRALA Z 

MOJE POSTELJE V PTIČJI PERSPEKTIVI, JAZ PA SEM BRALA 

NA TLEH, NA TEPIHU. ALI NAMA JE USPELO, LAHKO 

PRESODITE SAMI. 

 

 PIA REGORŠEK, 1. c 

RAZREDNIČARKA: MILANKA MUNDA 

 

 
  ARHIV PIA REGORŠEK, 1. c 

 

METULJI UPANJA (2. a) 
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KORONAVIRUS 

Koronavirus je dolgočasen virus, ki vse pokvari. Pred njim je bilo boljše. Lahko smo se igrali in počeli 

vse, kar zdaj ne smemo. Ko je koronavirus prišel, je učiteljica vstopila v razred in nam povedala, da se 

do nadaljnjega šola zapira, sem bil tako žalosten, da bi se kar razjokal. In do zdaj je bilo tako. 

 Hugo Izlakar  
 

    
Arhitektura: Stolp 

Aleksander Radojičič Hugo Izlakar Tai Tomažič Hana Kus 
 

MOJ DAN V KARANTENI 

Enkrat je nastal virus, ki se imenuje koronavirus. Šli smo v karanteno, ker se država tako določila, ker 

bi se lahko vsi okužili. V trgovini smo morali imeti maske in vsi ljudje so bili panični. Eni so nakupili 

za eno leto, eni pa za en teden, tako kot mi. V času karantene smo imeli pouk preko Zooma. Ko sem 

delal sam, mi je bilo dolgčas in včasih mi je pomagala mami. 

 Matija Liam Lorger 
 

   
Cvetoče drevo Moja sanjska soba 

Selin Lina Knafelc Zala Šegula Lili Koren  
 

   
Mandala 

Lori Preradovič Gal Peruš Tai Tomažič 
 

    

Družabna igra Cvetlica 

Mia Lorber  Sergej Kovač Nejc Kramberger  
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Zbudila sem se in se uredila. Potem mi je mami pripravila za Zoom. Tam 

vidim sošolce in učiteljico. Ko končamo, se z bratom še malo igrava. Po 

kosilu se odpravimo na Pohorje. 

 

 Hana Kus 
 

 David Žel 
 

ČAROBNA KRONICA PRI MUCI IN ZLATEM PAJKU 

Bil je zlat pajek, ki ni bil strašen. Nekega dne si je začel prepevati in zagledal je muco, ki se je igrala s 

kronico. Tudi on se je želel pridružiti igri. Pristopil je do nje in muca se ga je prestrašila. Zbežala je in 

pozabila na čarobno kronico. Zlat pajek se je odločil, da ji bo kronico vrnil. Vzel je kronico in opazil, da 

je čarobna. Želel je izvedeti njeno moč. 

Ko je trikrat pihnil vanjo, je spregovorila: “Skoči name in 

odpeljala te bom k muci.” Zlat pajek je skočil na kronico in 

odletela sta k muci. Potrkal je na vrata in muca je odprla. 

Pajku se je zahvalila in spoznala je, da je prijazen in nič 

strašen. Postala sta prijatelja in se skupaj s čarobno kronico 

odpravila raziskovat svet.  

 Lili Koren 
 

   
Živalska figura iz slanega testa 

Matija Liam Lorger Naja Kandič Nika Kramberger 
 

ČAROBNA KRONICA IN PRIJAZNA MIŠKA 

Nekoč je živela revna družina. Oče in mati nista imela dovolj denarja za hrano in oblačila. Otroka sta 

bila žalostna, saj nista vedela, kako bi pomagala staršem. Nekega dne sta šla v gozd nabirat kostanje. 

Tam sta srečala miško, ki jima je podarila kronico. To je bila čarobna kronica, ki izpolni vsako željo. 

Otroka sta si zaželela, da bi imeli dovolj denerja za hrano in oblačila. S kronico so srečno živeli do konca 

svojih dni. 

 Zala Šegula 

   
Moja sanjska soba 

Lin Toš Mai Urankar David Žel 
 

 in  učenci 2. a 

 starši učencev 2. a 

Razredničarka: Suzana Belušić 
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MOJ DAN V KARANTENI 

 

Nenadoma se je pojavil novi virus. Tako se je 

začela karantena. Moj dan ni bil tako kot sem 

mislila, da bo. Želela sem si, da bo hitro mimo. 

Rešitve sem našla zelo hitro. Prosila sem 

starše, če bi igrali družabne igre. Seveda so 

privolili. Tako smo se zabavali, da nam ni bilo 

dolgčas. Pridno sem delala tudi stvari za šolo.  

 

 Ana Fleisinger, 2. b 

 
Delo 2. b na daljavo preko Zooma. 

  razredničarka Jasmina Pižeta 
 

2. c  
Mi šolarji smo ta pravi, 

učenja na daljavo nič se nismo bali. 

Vsak dan pridno smo se učili 

in se v petek na Zoomu veselili. 

Pri spoznavanju okolja smo svoj fižol sadili 

in se razmnoževanja rastlin naučili. 

 

Pri matematiki števila do 100 spoznali, 

prepis in narek pri slovenščini kot pravi 

korenjaki napisali. 

Veliko smo peli in ustvarjali, 

najbolj pa drug drugega pogrešali. 

Zdaj, ko smo nazaj v šoli, se lepo imamo 

in veliko se zunaj igramo. 

 učenci 2. c                                                                                           
 

  
Sanjska soba, arhitektura 

 Nika Pulko, 2. c 

Utrinki dela na daljavo 

 Anej Berden, 2. c 

 

ČAROBNA KRONICA PRI ZMAJČKU 

Nekoč pred davnimi časi je živel ne prav bogat mlad čevljar. Star komaj 18 let. V njihovem kraljestvu 

je kralj ukazal, da nihče ne sme videti princese. Princesa je prosila očeta: »Kaj pa danes lahko grem 

ven?« Oče je odgovoril: »Ne, ne danes.« Tako je minil še en dan. Naslednji dan je princesa ponovno 

prosila: »Vsaj v trgovino bi želela, oče.« »Ne danes, hčerka,« je odgovoril oče. Tako so minevali dnevi. 

Princeso je prešinila misel: »Oče, kaj pa danes, dolgo že nisem šla ven in videla, kako je v kraljestvu.« 

»No, prav, Elizabeta. Jutri pojdeš ven.« Kralj je ukazal, da morajo vsi zapreti okna, kajti princesa gre na 

pohod po kraljestvu. 

Ampak 18-letni čevljar po imenu Žiga ni dobil obvestila in se je sprehajal po kraljestvu. Ob tem se je 

spraševal, kako to, da ni nobenega na ulici. Takrat je videl princeso in se skril. Čez nekaj časa je prišla 

mimo skrivališča in si snela pajčolan, da je bolje videla. Takoj ko jo je zagledal, je rekel: »Vau, kako 

lepa je!« Princesa je odšla in mladenič je prišel iz skrivališča. Razmišljal je, da bi princeso zaprosil za 

roko. 

Minevali so tedni in takrat je kralj slišal, da obstaja zmaj s kronico, ki ima čarobno moč. Lahko ti uresniči 
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vse želje. Razglasil je: »Kdor bo prinesel krono od zmaja, se bo poročil s princeso!« Tako je čevljar Žiga 

odšel do kralja. Tam je čakala že velika vrsta prostovoljcev. Ko je po dolgih urah čakanja prišel na vrsto, 

je rekel: »Jaz bi se prijavil!« Kralj se je zasmejal: »Ti, prineseš kronico, ha ha ha ha, in da še po vrhu 

uloviš zmaja, ha ha ha. Stavil bi, da niti na goro ne moreš splezati, ko je tako visoko.« »A res? Boste 

videli, da mi bo uspelo!« je odgovoril mladenič. »Saj nimaš niti meča, niti ščita, niti prave obutve 

nimaš,« je rekel kralj. »Kaj šele, da nam pripelješ zmaja in kronico,« in se spet zasmejal: »Ha ha ha.« 

Čevljarček je odšel domov in naredil najboljše in najlepše čeveljčke. Nato je šel do kovača, ga prosil, da 

naredi meč, ščit in oklep. Ko je prišel do zmaja, se je skril za veliko skalo, kjer si je oblekel oklep, nadel 

ščit in meč. Zmaj je spal. 

»Pozabil sem vrvico, pa nič za to. Si jo bom pa izdelal.« je rekel. Na srečo so bili tam zelo veliki listi, 

veliki listi, kot za 20 krav. Tako je zagledal njihovo steblo in nabral tri stebla. Z mečem je dolgo sekal 

stebla. Ampak zmaj je še vedno spal. Steblo je prepletel, prepletena stebla je skril za veliko skalo in se 

prepričal, če zmaj še vedno spi. Nato je odhitel do kronice. Zraven kronice so čakala lepa krila, ki so 

bila ravno prave velikosti zanj. Zato si je mislil, da bo kar odletel s kronico v dolino. 

Ampak takoj, ko je zgrabil kronico in krila, je na zmaja padel veliki list. Zmaj je kihnil, čevljarček je 

mislil, da se bo zmaj prebudil. Zato je odvrgel kronico in krila in stekel za skalo. Takrat pa se je domislil: 

»Zmaj ne bi bil vesel, če bi videl, kako mu kradem zlato.« Zato si je mislil, da bo zmaju  nastavil past. 

Uporabil je prepleteno vrv iz stebel listov in jo je postavil pred vhod tako, da se bo zanka takoj nadela 

na njegov vrat. Nato je začel ropotati. Z mečem je trkal na svoj ščit, da bi prebudil zmaja. »Juhu, juhu, 

kakšen lenuh si zmajček.« Zmajček je rekel: »Kaj? Da sem jaz lenuh? Boš videl, kaj pomeni biti lenuh 

v mojem želodcu!« Pričel ga je loviti. In tako je zmaj stekel naravnost v čevljarčkovo past, kjer je tudi 

obtičal. 

Zmaj je poskušal s svojim ognjenim dahom dobiti čevljarčka, kar pa ni uspelo. Zato je čevljarček  zapel: 

»Hajli, hajlo, zmajčka sem ujel. Hajli, hajlo, zmajček ni prav pameten. Hajli, hajlo, zmajček ni prav 

pameten.« To je zmaja tako razjezilo, da je pihnil in puhnil ogenj iz nosa. Pričelo se mu je kaditi iz 

njegove glave. 

Čevljarček ni bil zloben, ni želel, da zmaj zgori. Zato je vzel svojo vodo in jo polil po njegovi glavi. 

Zmaj se mu je zahvalil in čevljarček je rekel: »Kaj pa naj bi naredil, sicer bi zgorel.« Tako sta postala 

prijatelja, in to celo najboljša. Čevljarček je izpustil zmaja in mu povedal, zakaj je prišel.  Ob tem se mu 

je tudi opravičil za nevšečnosti: »Oprosti, zmaj, nisem imel drugega izhoda, videl sem prelepo princeso 

in želel sem si, da je moja. Kralj je razglasil, da tisti, ki prinese kronico, lahko dobi roko njegove hčere. 

To je želel zato, da dobi moža, ki ne bo samo  stekel vstran,  ko bo v nevarnosti,« je razložil čevljarček. 

»No, prav,« je rekel zmaj. »Pustim ti vzeti kronico, saj si vendar moj prijatelj.« 

»Ampak bom lahko prišel na tvojo poroko s princeso?« je vprašal zmaj čevljarčka. Čevljarček je 

odgovoril: »Seveda, saj si moj prijatelj, tako kot si ti že sam rekel. Zmaj je vprašal: »Te odpeljem v 

dolino, da ne boš dolgo pešačil?« »Slekel bom oklep, da ne bom pretežak.« Nato je čevljarček zmaju 

kazal pot.  

»Stoj! Moram ti dati čarobno flavto, da takrat, ko me boš želel videti, boš samo zaigral na flavto,« je 

rekel zmaj. »Res je, večkrat me pokliči. Tudi ti si moj edini prijatelj in vedno bom prišel, ko me boš 

potreboval.« »Hvala, tako mi res ne bo ničesar manjkalo,« je odvrnil čevljarček. 

Poslovila sta se in čevljarček je odšel kralju izročit krono. Kralj je vprašal: »Kako pa naj vem, da je 

krona prava in da je krona od zmaja?« Čevljarček je zaigral na flavto. 

Kralj je tako začudeno gledal, da ni vedel, kaj naj govori. Čevljarček je priklical zmaja. Vsi so se 

prestrašili. Kralj je takoj velel, da napadejo zmaja. Čevljarček pa je rekel: »Ne! Stojte! Ne pustim! Zmaj 

nam naj pove.« Zmaj je odgovoril: »Zakaj bi napadali čevljarčkovega prijatelja, ste kaj zamerili 

čevljarčku?« Kralju je odstranil cmok iz grla in je rekel: »Neeee, neeee, zagotovo ne, saj se bo čevljarček 

poročil z mojo hčerjo Elizabeto.« Čevljarček vpraša kralja: »Gospod kralj, ali so lahko zmaj in drugi 

zmaji povabljeni na poroko?« »Seveda lahko pridejo,«  je odgovoril kralj. 

Tako so zmaji prišli na poroko in princesa Elizabeta in čevljarček Žiga sta se poročila. Na poroki so 

ljudje in zmaji skupaj rajali. Žiga je čez leto dni postal kralj. 

Ne bom rekla, da so živeli srečno do konca svojih dni, saj jih čaka še veliko prigod. 

Nadaljevanje sledi ... 

 Eva Novina z mamico, 2. c 

Razredničarka: Klara Berdelak 
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PREMAGAJMO KORONO 

Nevidno in neslišno  

se priplazi v naše telo, 

brez vsakega povabila, 

brez šepeta na uho.  

Spravlja nas v skrbi, 

ampak vedno je rešitev, 

za vsako od stvari.  

Dosti je ljudi,  

ki virus jih skrbi. 

In kdor pravil se ne drži,  

hitro zaradi virusa lahko zboli.  

Zdaj o teh pravilih govorim ti: 

roke umij in razkuži si, 

v trgovini masko in rokavice 

nadeni si.  

Najmanj, kar lahko storimo je, 

da doma obsedimo, 

beremo, se igramo in učimo, 

po nepotrebnih opravkih ne 

hitimo. 

 

Naj vam bo v poduk zgodbica ta, 

ki mi jo je povedala prijateljica: 

»Moja mama je zdravnica, 

od doma se je odselila, 

da jaz in ati virusa ne bi dobila.« 

Prijateljica ni jokala, 

saj je vedela,  

da bo mama bolnim pomagala.  

Zdaj povem vam zaključek ta, 

zelo močno želim si,  

da bi se tudi tvoja ati in 

mamica 

zdrava iz službe vrnila 

in ne bi nikoli korona virusa 

dobila.  

 Isa in Uma Vreže, 3. a 

Razredničarka: Katja Stajnko 
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SODELOVANJE TRETJEŠOLKE 

NA LIKOVNEM NATEČAJU 
 

V obdobju pouka na daljavo je Galerija Božidar Jakac 

Kostanjevica na Krki razpisala likovni natečaj 

#Ostanidoma in ustvari cvetoče krošnje.  

Na natečaj je sliko poslala tudi Sofija Luketič, učenka  

3. b razreda naše šole. Sofija je zelo ustvarjalna, kar 

dokazujejo njeni likovni izdelki. Med delom na 

daljavo je svojo ustvarjalnost izkazovala na različnih 

področjih in izdelala krasne izdelke. 

 

 razredničarka 3. b Minka Godec 
 

 

 

     
Kevin Cvetko in 

čarovnica 

Sofia Love Bordon in 

njeno človeško telo 

Urban Gulič je 

ustvarjal s krompirjem. 

Julija Cafnik telovadi 

v dnevni sobi. 

 

   
Lan Vošnik pri živalski jogi Maj Lampret je bil z družino v 

časopisu Večer. 

Vitjan Ul si je za naloge 

prislužil pokal. 

 

    
Luka Belina je med nalogami 

tudi lovil ribe. Bravo, Luka! 

Leona Eberhart na 

športnem dnevu 

Eva Majcenovič 

vabi v Pariz. 

Nejc Golob je slikal z 

naravnimi barvami. 
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Tjaž Krajnčevič na 

športnem dnevu 

Sofija Luketič je 

izdelala zemljevid. 

Lara Brajovič in njeno 

človeško telo 

Lia Mikluš Senekovič 

je izdelala uro. 

 

 

    
Martin Mrđa je izdelal 

veliko čarovnico. 

Taras Rojko pripravlja 

testo za preste. 

Eva Žunko in njen 

metulj 

Gašper Vadnjal je imel 

športni dan na snegu. 

 

 Učenci 3. b                                                                                                 

 Starši učencev 3. b 

Razredničarka: Minka Godec 
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UTRINKI 3. C RAZREDA 

 

 

 
Vid Kuronja Mija Solomon Vid Rotman 

 

   
Ana Pograjc Klara Iršič Miha Kocuvan 

 

   
Manca Petek Ria Ebrar Savaš Vid Lukačič 

 učenci 3. c                                                                                                 

 Starši učencev 3. c 

Razredničarka: Mira Kopše 

 

NARAVOSLOVNI DAN PRI BABICI  
Danes vam bom povedal, kako sem izpeljal naravoslovni dan pri babici, torej kako sem dobil tako lepe 

cvetove rož, liste in fotografije. Pa začnimo!  

Te naloge nisem mogel opraviti doma, saj sem bil doma sam in nisem mogel iti sam v gozd. Ker bi 

popoldan v vsakem primeru moral iti k babici na kosilo, sem to izkoristil in k njej odšel malo prej. Pri 

babici je zelo veliko lepih rož, veliko dreves ter zelo velik vrt. Tam sem nalogo opravil skupaj z babico, 

ki mi je povedala, kateri cvet na njenem vrtu lahko odtrgam in kateri najbolj paše. Najprej sva nabrala 
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vse materiale in jih potem začela postavljati na belo podlago za sliko. 

Potem sva začela fotografirati. Nekajkrat nama jih je odpihnil veter, »a 

kaj čemo«. Potem nama je končno vse uspelo! Recimo: mavrica,  

 hrapavost (od najmanjše do največje hrapavosti), odtenki zelene … No, zelo lepo je izpadlo! Najbolj 

pa mi je bila všeč mavrica iz cvetov. Ostanite zdravi, lepo se imejte in se vidimo! 

   

  Jure Zorenč, 4. a 

Vrt: Marija Stonič in Radovan Stonič 

Razredničarka: Viktorija Kodrič 
 

 

 

MOJA DRUŽINA 

Moja sestra rada odbojko igra, 

tudi ko se meni ne da. 

Moj ata rad kolesari 

in doma vse popravi. 

Moja mama rada potuje 

in mene obožuje. 

Naša psa rada lajata 

in še raje se sprehajata. 

Jaz rada sestri nagajam 

in na plesne vaje zahajam. 

Moja družina se rada zabava 

in živi tam, kjer teče reka Drava. 

 

 Lili Šef, 4. b 

Razredničarka: Nataša Kosi 

  
 Alja Smerdel, 4. b  Gal Ofič, 4. b 

  
 Marija Repič, 4. b  Pascal Keuc, 4. b 

 

   
 Tim Hvalič, 4. b  Mark Petrovič, 4. b   Sara Ruby Reš, 4. b 
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»CUKRČKI« IZ KARANTENE 

V 4. c razredu je 24 otrok. V času karantene so pridno ustvarjali in njihova učiteljica je bila vesela 

lepih izdelkov. Poimenovala jih je »Cukrčki iz karantene«.  

 

 

Moja mama je večkrat robata, je kot ata. 

Ampak, ko me objame, je vsa zlata. 

 

Tu je še babica, ki ni kot mamica. 

Ni mlada in ne bogata, 

je pa moja babica, ki je vsa zlata. 

 

Še mucko, prašičke in kužka imamo, 

da se z njimi lahko poigramo. 

Mi smo res klapa, ki nam vedno vse rata. 

 

 Tijan Kramer 

Okrog naše mize sedi pet ljudi 

in vsak bolj drugačen se mi zdi. 

Ata je velik in strog, 

včasih mislimo, da je bog. 

Mama veliko kuha in čisti, 

pravi, da smo pri redu vsi isti. 

Nikola je neroden kot slon, 

zmeraj gleda v svoj telefon. 

Stevan igra šah 

in ga nikoli ni strah. 

Jaz sem mali Bor 

in sedaj rabim odmor. 

 

 Bor Stevanovič 
 

AVTOPORTRETI 

   
 Nika Teraž           Katja Čertalič                                                            Naja Hat 

 

V naši hiši smo trije, ko se nam Čili skrije. 

Potem je cel halo, ker ga domov ni bilo. 

Kje se spet potika, po smeteh kje stika? 

Ati sede v avto, mami pokliče naokrog, 

če mogoče kdo ve, kje je naš gospod. 

Drugo jutro na vratih pozvoni soseda, 

ker k njej je šel seveda. 

Odkar smo naši družini Čilija dodali, 

naše življenje ni vanilja. 

Po stanovanju se vozi z rolko, 

svoj rep lovi, kot da bi plesal polko. 

Pospravljeno stanovanje 

so za nas neuresničene sanje. 

Ati in mami hodita v službo, 

midva s Čilijem pa si delava družbo. 

 

  Maša Meško 

Moj ata je velik in močan, kot Krpan. 

Hiter kot blisk in težave reši na vrisk. 

 

Ima lepe rjave oči 

in ko te pogleda, 

se kar zaiskri. 

 

Včasih je jezen, 

se vprašam, zakaj? 

Verjetno, ker Gal mu 

nagajal je tedaj. 

 

Lasje kratki so kot trava, 

prsti pa veliki in debeli, 

kot da bi te medvedi objeli. 

 

  Gal Gosar 
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  Ema Oroš                                                         Naja Velagič   Neja Žerjavič                                                                               Dion Jahiri 

 

Z atijem počneva veliko stvari, 

včasih igramo košarko v tri, 

včasih igramo nogomet, 

da nam le rata gol zadet. 

Ko z bratoma se ravsam, nas v sobe nažene, 

to malo me prizadene, 

a hitro pozabim, saj v sobi za klavir pograbim. 

Moj ata rad brenka na kitaro, 

nič se motiti ne pusti, 

tako najlažje mamo ujezi. 

Potem jo lepo pogleda 

in pospravi po kuhinji. 

 Nikolaj Strašek 

Moj bratec starejši je od mene, 

njemu Jaka je ime, 

je velik fant od fare, 

v srednjo šolo hodi že. 

Rad bi bil kot mali Messi, 

zato žogo brca rad, 

kadar zunaj pa dežuje, 

mu računalnik zapolni dan. 

Rad me jezi iz dneva v dan, 

ko pa rabim pomoč, 

mi vedno stoji ob strani. 

 

 Tinkara Velički Krajnc 

 

Glavo krasijo mu svetli lasje, 

ki počasi izgublja jih že. 

Ima okrogel obraz, 

koničast nos in modre oči, 

ki pomirjajo vse ljudi. 

 

Moj ati je pravi junak, 

v ulici pozna ga vsak. 

Je prijazen, vesel 

in ko pogledaš ga od strani, 

mu trebušček malo ven stoji. 

 

Visok je za dva 

in za tri je močan, 

ker telovadi vsak dan. 

Kadar pa jaz kaj ušpičim, 

se razjezi in me v sobo napoti. 

  KLEMEN VOHL 

Z atijem sediva v kabinetu, 

skupaj brskava po spletu. 

Z njim mi čas hitreje mine, 

on glava je družine. 

Mamici v kuhinji pomagam, 

ji sestavine za peko zlagam. 

Ko dobrota zadiši, 

se nam pojesti jo mudi. 

Z Lexi na kavču se igrava, 

to res prava je zabava. 

To zna biti pravi direndaj, 

a ona je naš pes čuvaj. 

Jaz prava kraljična sem družine, 

skupaj ustvarjamo spomine. 

Ko smo skupaj, je res lepo, 

o, da bi le vedno tako bilo. 

 LANA OBREHT 
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Ko žuželka nastane iz imena. 

 

  
  MACA BOBNAR  MAŠA ILC 

 

Moja družina je res fina. 

 

Mami res je ena sama, 

vedno za vse poskrbi, 

da se nam dobro godi. 

 

Ati naš je pravi pesnik, 

kakor hitro se obrne, 

pa že kakšno rimo zvrne. 

 

Moja sestrica Alinca 

res je prava potepinca. 

Ona reče en, dva, tri 

in že dol z drevesa nam visi. 

 

 

Ali mala trmoglavka 

tenis žogice pobira, 

sproti pa sosede nadira. 

 

Jaz sem pravi korenjak, 

včasih resnični junak, 

včasih malo bolj plašljiv, 

vedno pa zelo zanimiv. 

 

Zdaj pa povejte še vi, 

če ta družina res fina ni? 

 

 AMADEJ PILIH GRAH 

 

 

  
  NAJA HAT  PARIS ROI 
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V naši družini res je lepo, 

poslušajte dalje in jasno vam bo. 

 

Moja mami je res iz zlata, 

vem, da zelo rada me ima. 

Včasih z mano brca žogo, 

spet drugič mi pomaga narediti nalogo. 

Včasih je stroga, to vam priznam, 

a življenja brez nje si predstavljat ne znam. 

 

Moj ati veliko ve in zna, 

včasih doma na kitaro igra. 

Vsi z njim zapojemo glasno, 

gotovo vam zdaj je že čisto jasno: 

moj ati je res pravi junak, 

to ve zdaj že čisto vsak. 

 

Tu je še moja sestrica mala, 

kdor še ne ve, ime ji je Zala. 

Včasih se lepo igrava, 

spet drugič glasne prepire imava. 

Tudi ko zelo je glasno, 

vem, da brez nje dolgočasno bi bilo. 

 

Aljaž je moj starejši brat, 

a z njim ne morem se igrat. 

Bolezen težka ga je pestila, 

življenje njegovo zelo otežila. 

Bilo je preveč za njegovo srce, 

sedaj dol z oblakov pazi na me. 

 

Vsaka družina ima kakšen problem, 

a vse to ni nič, če skupaj smo v tem. 

Premagamo leva in tigra in vse divje zveri, 

ker naša družina skupaj drži. 

 

 URBAN KNEZ 

 

 GAL UNUK 

 
 SAŠA MILOSAVLJEVIĆ CIZAR 

 
 NIKA TERAŽ 

 

 in  učenci 4. c 

Razredničarka: Andreja Schwarz 

 

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

Letos smo se v podaljšanem bivanju (od 1. do 4. razreda) in knjižnici odločili za sodelovanje v 

projektu Spodbujamo prijateljstvo ter na ta način še intenzivneje prispevati k ozaveščanju pomena 

dobrih odnosov in tkanja prijateljskih vezi. O prijateljstvu govorimo, spodbujamo prijateljsko vedenje 

in vključevanje otrok v skupino ter poudarjamo miselnost, kaj pomeni biti dober prijatelj in koliko nam 

pravi prijatelj pomeni. Vsak razred je, s skupno rdečo nitjo (prijateljstvom), ustvarjal na svoj način in s 

svojo idejo. Tako smo ustvarili plakate z mislimi učencev, različne likovne izdelke, poslali pismo 

prijateljstva učencem v Ankaran in izdelali strip na temo prijateljstva. In ker so pravljice ter druženje 

ob knjigi odlično izhodišče za prijateljsko druženje, smo tkali prijateljske vezi med mlajšimi in 

starejšimi učenci tudi ob pripovedovanju pravljic. 

 Tanja Gojčič 
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 Tanja Gojčič 

 

Utrinki 5. a razreda 

   
  Tim Lohkar, 5. a   Urban Ornik, 5. a   Lana Ostrš, 5. a 
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  Jakob Marolt, 5. a   Nikola Zevnik, 5. a 

Razredničarka: Antonija Krajnčič 

 

ZA NAMI JE KORONA ČAS  
Predstavil vam bom čas, moj čas, preživet v korona času.  

V četrtek, 12. 3. 2020, smo izvedeli, da za nekaj časa ne gremo v šolo. Moji občutki so bili dobri. Prvi 

teden še nismo dobili veliko dela za šolo, potem pa čedalje več. Naša super učiteljica nam je vedno vso 

gradivo sproti pošiljala na spletno stran šole. Delo na daljavo mi je bilo zanimivo in všeč, vendar še 

zdaleč ni bilo takšno, kot v šoli. Po nekaj tednih dela na daljavo smo se z našo učiteljico Alenko Kuhar 

in ostalimi sošolci začeli redno videvati preko Zoom aplikacije. 

Prvih pet tednov je bila stroga karantena in takrat sem bil večino časa v stanovanju. Vmes sem hodil na 

Pekrsko gorco in skoraj vsak dan nekaj kuhal. Po nekaj tednih so se omejitve gibanja zmanjševale, 

odpirale so se trgovine in ljudje so se počasi začeli tudi družiti. Tudi jaz sem se začel družiti z mojim 

prijateljema Amelom in Erikom. Dopoldan sem delal za šolo, popoldan pa sem se igral in družil s 

prijatelji. Tako je minil moj korona čas in sedaj spet poteka pouk v razredu. Ta korona čas mi bo za 

vedno ostal v spominu, je pa v tem času umrlo tudi precej ljudi in nekateri ljudje so tudi zelo trpeli. 

 

 Nejc Peretić, 5. b 

 

V začetku se mi je zdelo, da bo korona čas precej naporen. Vendarle se je hitro izkazalo, da če sproti in 

redno delaš, niti ni tako zelo slabo. Včasih se mi je kje kaj zataknilo, toda potem sem s pomočjo staršev 

in učiteljice vse uredila. Začetek dela na daljavo je bil težek, saj nisem točno vedela, kako in kaj se naj 

stvari lotim. Po nekaj tednih sem sem vnesla in začela vse delati sproti. Večkrat mi je bil med karanteno 

dolgčas in sem zelo pogrešala svoje prijatelje in druženje s sošolci. Komaj sem čakala, da jih spet vidim. 

Vsak dan sem zjutraj delala za šolo, popoldan pa sem bila prosta in sem se igrala s svojim psom. Jaz 

sem čas korone in karantene preživljala kar v redu, veliko ljudi pa je preživljalo zelo težko obdobje in 

nekateri so tudi umirali. 

Sem pa zelo vesela, da je karantene konec in da sem spet skupaj s svojimi prijatelji. 

                                                                                                                                            

 Ema Rudolf Ostić, 5. b 

 

KONČUJEMO 5. RAZRED 

Prvega septembra 2019 smo vstopili v 5. razred. Spoznali smo razredničarko po imenu Metka Lakota. 

Pri razredničarki smo dobili kar nekaj ocen. Čez par mesecev je razredničarka Metka Lakota zbolela in 

smo več tednov imeli nadomeščanje. In pri tem nadomeščanju je bilo najbolj zanimivo to, da smo dve 

uri bili sami, ker je učiteljica pozabila, da mora nadomeščati. Nadomeščanje ni bilo v redu, ker so se 

skoraj vsako uro učitelji menjavali. Končno smo spoznali novo razredničarko. Nova razredničarka se je 

lepo predstavila. In čez en teden smo bili skupaj in ponavljali snov. Bili smo nagajivi in govorili drug 

čez drugega. Pri novi razredničarki smo komaj čez en mesec začeli dobivati ocene. Dobili smo že skoraj 

vse ocene in nato se je pojavil korona virus. Zaradi te bolezni so se šole začele zapirati in zato smo 

morali delati na daljavo. Naša Osnovna šola Ludvika Pliberška se je zaprla 13. marca in od takrat smo 

morali delati na daljavo. Vsak teden v ponedeljek smo dobili novo snov. To je trajalo kar 10 tednov. 
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Vsak teden dela na daljavo smo se slišali z razredničarko preko Zooma. Končno smo se prvega junija 

lahko vrnili v šolo. In danes, osmega junija, bi se morali voziti z avtobusom v šolo v naravo v Poreč in 

na žalost se zaradi bolezni korona virusa ne moremo. Peti razred mi ni bil najbolj všeč, ker sem se najbolj 

veselila šole v naravi, ampak nič hudega. Upam pa, da bomo naslednje leto lahko nadomestili šolo v 

naravi.  

 Zoja Korez Hartman, 5. b     

Razredničarka: Alenka Kuhar                                          

 

UČENCI 5. C RAZREDA: Kako smo se učili na daljavo? 

- Prvi teden dela na daljavo je bil zame nočna mora, a potem sem se že navadil in vse je potekalo 

kot po maslu. 

Nejc Marinič 

- Za šolo mi je bilo fajn delat, saj sem se malo zamotil. Veliko smo hodili na sprehode. 

Nejc  Kocuvan 

- Moje delo v karanteni je bilo v redu. Doma sem se učila, igrala s starši, gledala TV… 

Zoja Kronaveter 

- Prve tri tedne sem bila malo v šoku, ampak po eni strani sem uživala z družino. Zadnje tedne 

sem začela pogrešati šolo ter predvsem sošolce. 

Aliya Ploh–Brus 

- Med karanteno se je veliko dogajalo, ni mi bilo dolgčas, ker sem delala za šolo, skuhala kosilo, 

šla na sprehod, spekla kakšno pecivo … Ko sem zvedela, da gremo  v šolo, sem bila zelo 

vesela. 

Neja Gumpot 

   
 arhiv 5. c   

- Na začetku sem bila v paniki, potem pa mi je postalo všeč in zabavno, veliko sem se naučila. 

Živa Požauko 

- To šolsko leto je bilo zelo nepričakovano, saj je izbruhnil novi virus. Zadnji tedni korona krize  

so mi bili zelo pri srcu, saj sem lahko začel s treningi. Lepo je bilo, ko smo se vrnili v šolo. 

Luka Debevc Damiš 

- Prve tedne je bilo malo čudno delati na daljavo, bilo mi je zelo lepo delati na daljavo. 

Armina Mehuljić 

- Najprej sem bla malo šokirana, saj nisem vedela, kako bo vse skupaj potekalo. Dobili smo prvo 

učno snov in ugotovila, da je manj dela kot v šoli. 

Neža Podgornik 

 



 29 

   
 arhiv 5. c   

- Po desetih tednih se je vse umirilo in vrnili smo se v šolo. A vse ni bilo po starem, saj moramo 

upoštevati posebne ukrepe. 

Matic Lešnik 

- V prvem, drugem in tretjem tednu sem se k delu spravil hitro, potem pa mi ni bilo več tako 

lahko, saj so naloge postajale težje in tudi k delu sem se težje spravil. 

Tin Harc 

Razredničarka: Urška Kosi 

 

  

 

 
 in   Iza Juvan 6. a 

 

ČAS KORONE  

KORONA JE K NAM PRIŠLA, 

NI NAS RAZVESELILA, 

NI NAM ZDRAVJA PRINESLA, NE 

ZAŽELELA, 

LE SKRBI NAM JE PUSTILA. 

 

UČENCI OSTALI SMO DOMA, 

UČIMO SE S POMOČJO RAČUNALNIKA. 

UČITELJICE IN UČITELJE PRIDNO 

POSLUŠAMO, 

JIM SLEDIMO IN NALOGE REŠUJEMO. 

 

ROKE Z MILOM SI UMIVAMO, 

DOBRO SI JIH Z VODO SPLAHNEMO, 

Z RAZKUŽILOM RAZKUŽIMO 

IN PAZIMO NA RAZDALJO PREDPISANO. 

  

  Svetlana Luković, 6.  a 

 Pino Rumpf, 6. b 

Razredničarka: Karla Poslek Petrovič 
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  Brina Rottmann, 6. b  Brina Rottmann, 6. b 

 

 

  
  Lili Železnik, 6. b   Nino Gorišek, 6. b 

 

 

 

DELO NA DALJAVO V 6. C RAZREDU 

 

 

Meni je bilo delo na daljavo zelo zanimiva in 

nepozabna izkušnja, ki je bila zelo zabavna. Nikoli v 

življenju si ne bi mislila, da bom kaj takšnega 

doživela, a sem! Zelo mi je bilo všeč, da sem si lahko 

čas sama razporedila in imela malo daljše odmore. 

Seveda pa sem pogrešala nekatere sošolce! 

 

 Eva Zala Stergar, 6. c 

 

 
  Eva Zala Stergar, 6. c 
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 Lara Berden, 6. c  Žiga Žižek, 6. c  Žiga Žižek, 6. c 

 

Opazil sem, da naš razred ni imel težav z delom na daljavo. To je bil poseben čas, ko se je ustaljeno 

življenje ustavilo. Vsi si ga bomo zapomnili; eni po dobrem, eni pa po slabem. Jaz si ga bom zapomnil 

po tem, da smo imeli manj dela kot sicer in po tem, da se nisem mogel družiti s prijatelji. Všeč mi je 

bilo, da sem imel več prostega časa. V tem obdobju se je veliko stvari spremenilo, z njimi pa tudi ljudje. 

Veseli me, da smo se lahko vrnili v šolo in da sem spet srečal svoje sošolce in učitelje. 

 

 Alex Koren, 6. c 

Razrednik: Nejc Barovič 

 

 

SEDMOŠOLCI O OTROKOVIH PRAVICAH 

V času dela na daljavo smo pri državljanski in domovinski kulturi ter etiki dobili navodilo, da naredimo 

strip na temo otrokovih pravic. Svojega izdelka sem se lotila tako, da sem se najprej spomnila vseh 

pravic, ki jih imamo otroci in si v mislih predstavljala, na katero izbrano pravico bom najlažje narisala 

strip. Morali smo narisati in v dialogu predstaviti še kršitev te pravice in način, kako bi kršitev lahko 

reševali. Domislila sem se, da naredim otrokovo pravico – izražanje svojega mnenja.  

 

 

 

 

 

Ker pa te pravice 

pogosto ne 

razumemo pravilno, 

sem narisala strip, 

katerega moto je: 

ČE LAHKO 

IZRAZIMO SVOJE 

MNENJE, NE 

POMENI, DA 

LAHKO NEKOGA 

ŽALIMO ALI MU 

LAŽEMO. 

 

 
  in   Toja Sedonja, 7. a 
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 Kaja Gajšek, 7. b 

 

 

 

Rozeta za mamo 

  Luka Jovič, 7. a 

Razredničarka: Jasna Rosi 
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PISMO PRIJATELJICI 

 

 

Zdravo, Kaja! 

 

Že kar nekaj časa je minilo, odkar sva se nazadnje videli. Pogrešam najine pogovore in hece, zato ti 

pišem to pismo, da vsaj malo izveš, kaj mislim in kako se počutim. 

Dnevi v karanteni so se mi zdeli vsi enaki. Sprva sem kar otrpnila od strahu, da bom hudo zbolela. Mami 

je hodila vsak drugi dan v trgovino in prinesla vse, kar smo potrebovali. Čudno mi je bilo, ko sem jo 

gledala, kako je vse stvari razkuževala. Na delo od doma in odsotnosti iz šole sem tako že navajena 

zaradi treningov smučanja. Začetni strah je nato popustil, dnevi pa so se mi začeli odvijati čudno in 

dolgočasno. Delo za šolo, kosilo, sprehodi na Pohorje, kolesarjenje in nato spet dom. Kot da bi se moj 

svet in moje življenje spremenilo v neki stari, črno beli film. Saj veš, tisti stari filmi brez zvoka, z neko 

oddaljeno muziko, ki se mi zdijo vsi enaki. Kot da bi moj svet ostal brez barve, zvoka in okusa. Samo 

črnobele slike. 

Prejšnji teden, med prvomajskimi počitnicami, sem se s starši odpravila v Portorož. Cesta je bila prazna, 

med potjo smo srečali le nekaj avtomobilov. Tudi policajev ni bilo, čeprav smo bili prepričani, da bodo 

nadzorovali promet, ker je bil prehod med občinami prepovedan. Pripotovali smo v pičlih dveh urah. 

Ata je bil seveda vesel, da ni zastojev. Po prihodu smo odšli s kolesom do Pirana. Portorož je bil prazen,  

takšnega še nisem videla. Lokali so bili prazni, le nekaj sprehajalcev je hodilo po ulici. In policaja na 

konjih. To mi je bilo hecno. Koga pa nadzorujeta? Kaj bi dala, da bi se lahko zleknila na plaži ali spila 

kokakolo pri Rajfu, slaščičarju pri magazinih soli. Vsakič se ustavimo pri njem na sladoledu in kavici 

ob morju. Nato je sledil manj prijeten dan, ko smo počistili in pospravili okoli hiše. Zato pa smo si nato  

privoščili  pico. Ko smo v avtu čakali mamo, ki jo je prevzela, se je zdelo, kot da kupuje nevarno orožje, 

saj veš, maske pa razkužilo, natakar ji je zunaj izročil pico, kot da bi ji dajal nevarno stvar. Bila je pa 

super dobra. Nismo zdržali dolgo. Ostali smo samo dva dni in odšli domov.  

Ob prihodu domov sem razmišljala o šoli, ugibala sem, če se bomo letos sploh vrnili v šolo in kako bom 

opravljala naloge, ko bomo v maju začeli s smučarskimi treningi. Do zdaj se mi je šolanje na daljavo 

zdelo fajn, ampak je postalo dolgočasno.  

Kako si pa ti preživela ta čuden čas? Hitro mi odpiši, da izvem, kaj je novega pri tebi.  

No, morda se bova pa videli? Če ne drugače, na trgu pri lekarni. In saj veš, da si bova imeli toliko  

povedati. Pa kak dober vic si zapomni, da mi ga poveš. Jaz sem si jih že kar nekaj zapomnila, res so 

smešni. Z bratom sva  jokala od smeha, ko sva si jih pripovedovala.  

Komaj čakam, da se vidiva. 

 

Lepo bodi! 

 

Tvoja prijateljica Zala 

 

 Zala Urška Žižek, 7. b 

Razredničarka: Marija Bauman 
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 Kiara Pokleka, 7. c 

 
Maketa muzeja 

  Jan Raškovič, 7. c 

 

  Kiara Pokleka, 7. c  

Razredničarka: Birigita Godec Kopčič 

 

ŽIVLJENJE ZA DOMAČIMI ZIDOVI 

 

Po času, dolgem skoraj toliko kakor poletne 

počitnice, smo se Ludviki končno znova vrnili v 

šolske klopi. Glede na to, da se nismo videli že 

dolgih enajst tednov, smo bili novice o vrnitvi v 

šolo po obdobju novega korona virusa, ki smo ga 

morali preživeti za domačimi zidovi, zelo veseli. 

Verjamem, da smo šolo vsi vsaj malo pogrešali, 

čeprav je bilo nekaterim učencem delo na daljavo 

všeč. Šola na daljavo vendarle ni ista šola, 

kakorkoli pogledamo nanjo. Sedaj smo se gotovo 

naučili, da računalnik ne more nadomestiti 

osebnega stika med učitelji in učenci ali 

razgrajanja med šolskimi odmori.  

  Tinka Žižek, 8. a Vsi vemo, da smo se morali tako učitelji kakor  

učenci zelo truditi, da je sistem dela na daljavo sploh vzdržal, zato je bilo olajšanje ob ponovnem začetku 

pouka, ki smo ga vajeni, popolnoma razumljivo. Delo v domačem okolju brez jasno zastavljenega urnika 

ni enostavno, sploh ne za učence, ki si težko sami organizirajo svoj čas. Moje izkušnje z delom na daljavo 

sicer niso bile slabe, a moram priznati, da mi je pouk v šoli neprimerno bolj všeč. Če k temu dodamo še 

strah zaradi razmer, v katerih smo se znašli, življenje ni nič kaj prijetno. Nihče ne mara prisilnega 

zapiranja, niti če se le-to dogaja v imenu splošnega zdravja. Vem, da smo vsi veseli, da se razmere sedaj 

nekoliko umirjajo in se v zadnjem času življenje znova vrača v ustaljene tirnice. Lepo je vedeti, da smo 

nazaj dobili reči, ki so nam pred virusom zapolnjevale prosti čas, kot so trgovine, šola in lokali. Kljub  
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nujnim spremembam v delovanju teh je to bolje, kakor da ne bi imeli ničesar. 

Kmalu se bomo odpravili na v tem letu zagotovo pošteno zaslužene počitnice, in morda bomo v 

naslednjem letu lahko znova pozdravili šolo, kakršno smo jo poznali, čeprav bomo posledice virusa 

najbrž čutili še nekaj časa. Nikakor ne smemo pozabiti, da smo vsi ljudje. Nikoli ni bilo in nikoli ne bo 

pomembno, ali smo – ali +. 

 Mirjam Jurša, 8. a 

 

  
  Tija Rutar, 8. a   Žiga Obal, 8. a 

Razredničarka: Metka Vrbančič Osterc 

 

DELO OD DOMA V 8. B RAZREDU 

Naš slavni 8. b je v karanteni počel vse mogoče stvari. Seveda smo vsi vestno opravljali naloge za šolo 

razen tistih, ki niso, ampak v večini nam šolanje od doma ni predstavljalo preglavic. Kaj pa v prostem 

času? No, tukaj pa se odgovori že razlikujejo. Predvsem nas je ogromno izboljševalo naše sposobnosti 

lenarjenja, vendar smo tudi športali in se ukvarjali z raznimi dejavnostmi.  

 

TIJANA PORENTA: Večinoma sem gledala serije, tudi športala in 

osvajala nove veščine. Prav tako sem pomagala pri hišnih opravilih, 

se družila s prijatelji preko socialnih omrežij ter poslušala glasbo. 

LARISA ZADRAVEC: Izjemno veliko časa sem namenila risanju 

in vadbi za mažoretke, gimnastiki in košarki. V bistvu se v prostem 

času vedno ukvarjam s športom. 

SARA BEDRAČ: Zelo rada poslušam glasbo in spoznavam nove 

pesmi, družila sem se s prijatelji, s katerimi smo držali primerno 

razdaljo. 

TJAŠA SMONKAR: Nakupovala sem, pekla, se učila, igrala 

košarko, se pogovarjala s prijatelji, gledala Netflix in ja, občasno se 

tudi družila s sošolci v naravi.  

NIK KOS: Večinoma časa sem se vozil s kolesom. 
 

 Tijana Porenta, 8. b 

NIKA GLIEBE: Občasno sem se vozila z kolesom in obiskovala konjeniški klub ter pomagala 

družinskim članom pri vsakodnevnih opravilih. Kaj zanimivega se sicer ne morem spomniti, vendar 

lahko rečem, da je bila karantena super, sem se je navadila in ustvarila nekaj stalnic v njej. Ena izmed 

teh je, da sem vsaki četrti dan pekla palačinke. »Palačinke vsak četrti dan odženejo korono vstran,« bi 

bil moj pregovor za ta čas. 
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ZOJA FILIPIČ: Tako kot v normalnih časih sem tudi v 

karanteni risala. Občasno sem kotalkala in igrala kitaro ter 

klavir. 

LANA CVERLIN: Ogromno časa sem preživela z mojimi 

psi, s katerimi si občasno ogledamo kakšen film.  

 

ANJA GOLOB: V karanteni sem veliko časa preživela z 

družino in se učila novih veščin. 

 

 
   Lana Cverlin, 8. b 

 

 

EVELINA NOVAK: Karantena mi je osebno bila velika 

priložnost za spoznavanje sebe in ostalih, s katerimi živim. 

Lahko sem nadgrajevala interese, se učila novih stvari in 

pogledala ogromno novih serij in filmov, ki mi vedno znova 

dajo vsa mogoča čustva. Prav tako pa se mi zdi, da je celotna 

pandemija bila odličen oddih za naš planet. 

 

Ostali, ki niso imensko omenjeni, so se prav tako ogromno 

ukvarjali s športom, izboljševali svoje znanje raznih veščin in 

interesov ter si tudi vzeli oddih, v katerem so si ogledali 

kakšen film in prisluhnili kakšni pesmi. V večini je naš razred 

v času dela od doma užival in po kratki anketi lahko delim 

rezultat, da smo vsi bili tudi zadovoljni z nalogami, ki smo jih 

imeli v času dela na daljavo. Upam, da ste odkrili še kakšno 

idejo za vaš prosti čas v počitniških dneh, ki jih lepo 

izkoristite kar se le da, tako kot je naš 8. b izkoristil 

karantenske dni, kakor se je le dalo. 

  Zoja Filipič, 8. b  

 

 učenci 8. b razreda 

Razrednik: Saša Silič 

 

DELO NA DALJAVO 

Delo na daljavo. Ja, pa saj je zanimivo, nekaj novega, drugačnega. Pa vseeno ni vse tako lepo in lahko, 

kot smo na začetku mislili. Bilo je dokaj v redu, vendar sem pogrešala staro življenje. Pa saj ni samo to, 

da lahko poslušaš razlago ljudi, ki to obvladajo in te dobro naučijo. Meni so manjkali predvsem prijatelji 

in druženje, skupna kosila in sodelovanje pri pouku. Včasih se mi je zdelo, da je bilo snovi preveč za cel 

teden. Če česa nisem znala, nisem mogla vprašati soseda in se pogovoriti o snovi. Z manj snovi bi lahko 

bilo veliko boljše, saj bi to, kar smo se učili, res dobro znali. Pri sebi sem ugotovila, da zmorem delati 

brez učitelja ter sama predelati snov, vendar težje. Tudi manj si zapomnim. Najraje sem delala 

matematiko, angleščino in slovenščino, saj mi najbolj gre. Za tem sta sledili biologija in kemija. Ostalo 

sem delala z manj motivacije. Najbolj se mi je vtisnil v spomin naš ZOOM meeting pri biologiji. Delo 

od doma je lahko fajn, dokler ne pride do snovi, ki je ne razumeš, saj tu prideš do točke, kjer je potrebna 

razlaga učitelja. 

 

 Minja Cvikl, 9. a 
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  Neli Pulko, 9. a 

 

Ko so prvič razglasili, da bomo zaradi korona virusa ostali doma 14 dni, smo bili v večini veseli, saj smo 

o karanteni razmišljali kot o dodatnih počitnicah, ko bomo lahko imeli čas zase in se spočili od šole in 

skrbi. Mišljenje se je kmalu spremenilo, ko so nas že prvi teden zasuli z delom in smo namesto šole 

dopoldan in prostega časa popoldan imeli šolo ves dan in vsak dan. Nekaterim nam je uspelo delo končati 

v začetku tedna in smo vseeno imeli malo oddiha, medtem ko so eni res delali še več, kot če bi bili v  

 

šoli. Kmalu so sporočili, da se karantena podaljšuje in 

kljub temu, da smo vedeli, da bomo morali delati za šolo 

in ne bomo le poležavali, smo se informacije vseeno 

razveselili, saj smo lahko stvari delali po svojem urniku 

in se nismo rabili zbujati že zgodaj zjutraj. Po nekaj 

tednih smo vsi začeli pogrešati prijatelje in sošolce ter 

tudi našo šolsko rutino. Večina mlajših učencev se je 

razveselilo, ko so izvedeli, da gremo v šolo komaj v 

drugi polovici maja, če sploh gremo v šolo, mi 

devetošolci pa smo bili v večini zelo razočarani, saj smo 

vedeli, da nam odpadeta valeta in zaključna ekskurzija v 

Gardaland – dve stvari, ki se jih veseli čisto vsak 

devetošolec. Vsi smo že zelo pogrešali sošolce in smo jih 

želeli videti, saj jih za razliko od mlajših Ludvikov drugo 

šolsko leto več ne bomo videli. Končno je prišel dan, ko 

so iz Ministrstva za šolstvo povedali, da se devetošolci 

vračamo v šolo 25. maja in skoraj vsi smo bili veseli nad 

tem, da bomo nazaj v šoli, saj bomo imeli manj dela in 

videli bomo sošolce ter še zadnje tedne preživeli skupaj  

  Lara Skaza, 9. a kot razred. Nam devetošolcem karantena sploh ni bila 

všeč, saj smo imeli ogromno dela, odvzete so nam bile mnoge izkušnje in kar dva meseca druženja in 

vsi smo bili veseli, da smo se vrnili v šolo. 

 

 Tjaša Mlaker, 9. a 

 

 



 38 

  
  Živa Šumak, 9. a   Vesna Trstenjak, 9. a 

 

Razredničarka: Ribana Višnar 

 

ŠOLANJE OD DOMA 

Karantena je potekala več kot dva meseca. Veliko časa nismo 

hodili v šolo, se družili s prijatelji in bili v javnosti brez maske. 

Naše vsakdanje življenje se je kar precej spremenilo. Šolanje je 

potekalo na daljavo. Zaprte so bile namreč vse izobraževalne 

ustanove, zato smo uporabljali sodobno tehnologijo (video 

konference, elektronska pošta in splet). Čeprav je vso šolsko delo 

potekalo na daljavo, smo pouk popestrili z video konferencami na 

aplikaciji Zoom, ki smo jo pretekla dva meseca redno uporabljali. 

Šolanje od doma je potekalo drugače, kot če bi bili v šoli. Navodila 

za delo smo poiskali na spletni strani šole. Dela je bilo manj kot 

običajno. Všeč mi je bilo, da sem si lahko sama organizirala čas 

reševanja nalog in navodil za delo. Za šolo sem delala takrat, ko 

sem imela čas. Dneve sem si razporedila tako, kot mi je najbolj 

ustrezalo. Delo na daljavo mi ni povzročalo težav, saj so mi bile 

dane naloge všeč in niso bile težke.   
 Lana Koren, 9. b 

Učenje je potekalo v miru, saj nisem bila omejena na čas in sem lahko dobro predelala in utrdila snov. 

Odmor sem si lahko vzela kadarkoli. Tudi jedla in pila sem lahko med delom in hrano ter pijačo sem 

lahko odlagala na mojo delovno površino. Pri šolanju od doma so mi bile najbolj všeč ravno te 

dejavnosti. Spoznala sem, da delo opravim hitreje kot v šoli, saj sem bila bolj skoncentrirana na delo, 

ker sem bila sama v svoji sobi. Imela sem tudi veliko prostega časa, kar je pomenilo, da sem lahko 

poskušala nove stvari in našla nove hobije, ki so me že dolgo zanimali in privlačili. Ob šolanju od doma 

sem imela več časa, da še bolje spoznam samo sebe in moje interese. 

Prvi in drugi teden šolanja od doma sem si delo enakomerno razporedila čez ves teden. Čez čas sem 

ugotovila, da mi je bolj ustrezalo, če sem vso delo opravila kar se da hitro. Zato sem si delo začela 

načrtovati drugače. Delo sem opravila v začetku tedna, da sem imela več prostega časa. Pri nekaterih 

predmetih sem pogrešala razlago snovi učiteljev, saj tako hitreje razumem snov. Glede na okoliščine pa 

sem si morala snov prebrati sama. Večina poteka dela mi je bila všeč, sem pa pogrešala prijatelje in stik 

z drugimi ljudmi. Zaskrbljena sem bila tudi glede pridobivanja ocen, vrnitvi v šolo in izvedbi tekmovanj 

znanja, ki bi morala potekati v času karantene. 
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Na srečo smo se petindvajsetega maja vrnili nazaj v šolo. Pridobili 

smo že večino ocen in izvedeli smo informacije o poteku tekmovanj 

znanja. Šolanje trenutno poteka drugače, kot smo navajeni. Ampak 

vseeno verjamem, da smo se  kmalu privadili takšnemu delu. 

Časi so trenutno res drugačni in zelo težki. Veliko ljudi je umrlo ali 

pa je bilo oziroma še vedno je okuženih s Korona virusom. Upam, 

da bo vse to čimprej minilo in da se bomo kmalu vrnili k našemu 

normalnemu življenju brez mask. V spomin se mi bosta najbolj 

vtisnila karantena in šolanje od doma. Naše vsakdanje življenje se 

je v trenutku obrnilo na glavo in sedaj so pred nami novi izzivi, ki 

jih bomo kot družba uspeli rešiti. 

 Pia Rumpf, 9. b 

 Vanessa Alia Petrič, 9. b 

 

ŠOLA MALO DRUGAČE 

Ljudje se v življenju znajdemo v različnih okoliščinah. Te okoliščine se lahko zelo nenavadne. V zadnjih 

nekaj tednih smo bili tudi mi, Ludviki, izpostavljeni zelo nenavadni, če ne celo novi situaciji, ki je 

upočasnila življenje na Zemlji. Zaradi COVID – 19 je naše šolsko delo potekalo na daljavo kar 10 

tednov. Kljub paniki okoli nas se šolanje ni smelo prekiniti, saj smo morali otroci še naprej trenirati naše 

možgane in postajati vse modrejši iz dneva v dan. Karantena pa je na vsakega posameznika vplivala 

drugače. Nekaterim je ta sistem dela od doma ustrezal bolj kot učenje v šoli, kar pomeni, da so si znali 

razporediti delo čez teden in so se v karanteni lahko tudi malo sprostili. Med drugimi so pa tisti, ki so se 

na začetku z delom malo lovili in si dela niso najbolje razporedili. Verjamem, da nam je vsem na koncu 

le uspelo in bomo brezskrbno stopili v poletne počitnice. To, kar nas je doletelo, še ni doletelo nikogar 

in smo s tem dokazali, da se lahko znajdemo v novi in neznani okoliščini. Lahko smo ponosni nase, saj 

smo pokazali, da smo sposobni tudi sami veliko narediti in se prilagoditi okoliščinam. Vsem nam je bila 

karantena nova, a vendar koristna izkušnja, saj nas je naučila organizacije in reda. Sedaj pa sledijo letos 

res zaslužene počitnice. 

 Rebeka Roj, 9. b 

Razredničarka: Violeta Škrabl 

 

ANGLEŠČINA NA DALJAVO 

 

Korona virus je spremenil 

naša življenja, svet se je 

kakor ustavil. To smo 

občutili tudi otroci in naši 

učitelji, saj smo imeli šolo 

na daljavo. Na vse smo se 

kar hitro privadili. Pouk 

angleškega jezika je potekal 

tako, da smo od naše  
 

Govorni nastop: My 

fantasy town 

Nina Marušič, 5. c 

učiteljice vsako nedeljo 

zvečer dobili navodila na 

šolski spletni strani. 

I can cook!  

Matic Trpin, 7. b 

                                       Nataša Luković 

Naloge so bile zabavne in učiteljica nam je nudila vso pomoč, če jo je kdo potreboval. Naredili smo 

celo plakat o svojem domišljijskem mestu My Fantasy Town in imeli govorni nastop preko spletne 

aplikacije Flipgrid. Pogovarjali smo se tudi preko Zooma in opravljali smo bralno značko. Kljub temu, 

da smo delali na daljavo, mi je bil pouk angleškega jezika zabaven in sem se veliko naučila.  

Sem pa zelo pogrešala sošolce in učiteljico. 

 Trisha Boltauzer, 5. b 
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Delo od doma je bilo pri angleščini zelo zabavno. Učiteljici sta pošiljali jasna navodila, delo je bilo 

poučno in naučili smo se tudi nekaj novih besed. Razlage so bile razumljive, v pomoč pa so nam bili 

tudi posnetki. Delo od doma me je zelo veselilo, upam, da s tem delom nadaljujemo še kdaj v 

prihodnosti. Najbolj sem se razveselila naloge na aplikaciji FLIPGRID, saj je bila zabavna, poučna, ne 

preveč zahtevna in predvsem pravična, saj smo imeli vsi enake pogoje za opravljanje govornega 

nastopa. 

 

 Ana Tašner, 7. b 

 

Delo pri angleščini ni bilo težko. Naloge so bile enakomerno razporejene. Vadili smo bralne, slušne in 

pisne spretnosti. Lahko pa smo tudi preverjali in uporabljali naše znanje.  

 

 Nika Gliebe, 8. b 

 

 

Delo na daljavo pri angleščini je potekalo zelo 

organizirano. Dobili smo natančna in jasna 

navodila ter rešitve, s katerimi smo si delo 

preverili. Imeli smo tudi možnost poslušanja 

izgovorjave težjih besed, kot pri normalnem 

pouku. Posebej zanimive so bile medpredmetne 

naloge o aktualnih temah o okolju, saj so nas 

spodbudile k razmišljanju o okoljskih problemih 

na Zemlji. 

 

 Tin Štros, 9. b 

Mentorice: aktiv anglistk 

 
Logotip okoljevarstvene organizacije 

                              Inja Groznik, 9. b 

 
   Eva Permozer, 9. a 

 

Govorni nastopi: Skrb za okolje  

 Nataša Luković  
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LUDVIK LAUFA: Tek zDRAVO jutri 

 

V petek, 12. 6. 2020, 

smo se Ludviki 

udeležili tradicionalne 

tekaške prireditve »Tek 

zDravo jutri«. Letos je 

zaradi ukrepov za 

omejitev epidemije 

potekal na drugačen način. Ludviki 

smo se organizirali, v določenem 

obdobju pretekli dolžino 5 

kilometrov in dokaze poslali 

organizatorju. Pri tem pa smo bili tudi 

dobrodelni, saj bo AquaSystems 

zbrano število kilometrov pretvoril v 

denarna sredstva, ki jih bo podaril  

 arhiv Ludvikov  lokalni humanitarni organizaciji  

Sožitje Maribor, del pa namenil nakupu defibrilatorja za eno od mariborskih mestnih četrti. Bilo je super 

in odličen način za ohranjanje »team buildinga«. Veseli bomo, če se nam boste naslednjič pridružili in 

bomo skupaj dobrodelni. 

TEČEMO NARAZEN, POMAGAMO SKUPAJ!  #podarim kilometre 

 Katja Stajnko 

 

 LUDVIKOV BRALNI KOTIČEK  
 

NAJBOLJ BRANE KNJIGE NA LUDVIKU V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

Vso šolsko leto ste pridno obiskovali šolsko knjižnico ter si izposojali knjige za bralno značko, 

angleško bralno značko in seveda za prostočasno branje, ki je zajemalo vse od leposlovne literature, 

knjižnih novosti, knjig o živalih … 

Vas zanima, katere so bile med vsemi najbolj iskane? 

Tukaj je lestvica najbolj branih knjig tega šolskega leta. 

1. John Green: Turtles all the way down. 

2. Desa Muck: Anica in grozovitež. 

3. Igor Karlovšek: Preživetje. 

4. J. K. Rowling: Harry Potter, Dvorana skrivnosti. 

5. Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce. 

6. Majda Koren: Mici iz 2. a. 

7. Anita van Saan: Moja velika knjiga o vrtnarjenju. 

8. Knister: Mala čarovnica Lili in vampir Drakula. 

9. Herge: Zlati rakci. 

10. Knister: Mala čarovnica Lili praznuje rojstni dan.  
  Tanja Gojčič 

  

NAJVEČKRAT GLASOVANA KNJIGA  

 

Za knjigo meseca ste oddali skupaj 52 predlogov, med katerimi je največ 

glasov prejela knjiga Mihe Mateja: 

Babica v supergah. 

 

Izžrebana nagrajenka je Žana Lana Obreht iz 4. a razreda. 

 
  Tanja Gojčič 

 knjižničarka in mentorica BZ Tanja Gojčič  
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VEČER BRANJA 

 

Letos smo že tretje leto zapovrstjo sodelovali v projektu Noč 

knjige, nam poznan kot Večer branja, ki ga organiziramo ob 

svetovnem dnevu knjige, 23. 4. 2020. 

V šoli poteka z različnimi 

zanimivimi bralnimi in 

drugimi dejavnostmi, 

obiskom skritega gosta in 

razvajanja ob okusni 

kulinariki, letos pa smo se 

zaradi situacije odločili za 

drugačen, interaktiven 

pristop. 

 
 

Poskusili smo se v branju na običajnih in manj običajnih mestih v zavetju svojega doma, z naglavno 

lučko, pred spanjem v postelji, na udobni kapljici, ob druženju z domačimi ter sestavljanju kreativnih 

zgodb s prepletanjem knjižnih naslovov. 

Noč knjige = moč knjige. 

 

 knjižničarka Tanja Gojčič        

 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

Tudi letos smo sodelovali v vseslovenskem projektu Prežihova bralna značka, s katerim želimo 

spodbuditi kulturo branja med mladimi. 

Opravljanje bralne značke smo delno prilagodili nastalim razmeram, saj je bila dostopnost do knjig 

otežena. Prav so prišle knjige iz domače knjižne police, pesmi, revije … 

Sodelovalo je 408 učenk in učencev, od katerih prejmejo knjižno nagrado učenci 3. in 6. razreda ter Zlati 

bralci, ki so brali za Prežihovo bralno značko vseh devet let, učenci preostalih razredov pa priznanje. 

Čestitamo vsem bralcem. 

 

 knjižničarka Tanja Gojčič    

 

LUDVIKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 

Letos smo brali že v 9. bralni sezoni Ludvikove bralne 

značke za odrasle ter tako pokazali, da nam branje 

veliko pomeni, pa tudi otrokom smo lep zgled. 

Prebrali smo kar več kot 200 knjig, od katerih so bile 

najbolj brane Ljudje iz Maribora, Preživetje, Čudo, 

Apalaška pot in Grenko morje. 

Med vsemi sodelujočimi se je še posebej izkazal 1. c 

razred, ki se je k bralni akciji odzval v največjem 

številu. 
 

 Tanja Gojčič 

Zanimivo je bilo prebrati vaše knjižne predloge in misli. Če izpostavimo le eno: 

Dragi bralci, podajte se v čudežno deželo, ki se skriva v vsaki prebrani knjigi. 

                                                                                                 (zapisala Natalija Ilešič) 

 

 knjižničarka in mentorica BZ Tanja Gojčič  
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 PREJELI  SM O ... 

 
 

Spoštovane učiteljice slovenščine! 

Pretekli teden sem še sama strnila misli o trenutni situaciji. Zdaj ko se mladiča šolata na domu, je še 

mene poneslo nazaj v šolske klopi. 

Pošiljam vam svoj izdelek (kot nalašč za aktualno nalogo pri devetošolcih). 

Prejšnji teden sem pesem poslala razredničarkama mojih otrok. 

 

Želim vam, da ostanete zdrave in se hitro ter uspešno vrnete v šolo. 

 

Vse dobro, 

Sara Bosnić (mama Marina in Malene Galić). 

 

KO MASKE PADEJO 

 

 

Zdaj smo previdni, 

skoraj nevidni. 

Razdalja se veča, 

bližina krepi. 

Maska zakrije obraz, 

pa ljudi? 

Morda je okužen, 

je treba paziti. 

Kaj pa če v njem so 

močnejši paraziti? 

Pohlep, zavist, zloba ... 

Kaj ščiti pred tem? 

Tukaj je maska osnovni problem!  

Če tako previdni bi vstopali 

v vsa razmerja, 

bila bi manjša trenja. 

Za oblast in za last, 

ko ego trči v lastno past. 

Last, oblast ... last, oblast ... čast. 

 

 

Dantejev pekel že zdavnaj je v raju. 

Pohlep, 

jeza, 

nasilje, 

prevara, 

izdaja ... 

Vse je za masko insta(nt) “ljudi”. 

Profil je ves kičast, pa vendar smrdi. 

Maska resnica je mnogih ljudi. 

In ko ta pade, si v bistvu TI. 

Glejmo s srcem, 

zakrijmo oči, 

morda svoj planet najdemo vsi. 

Skrbimo za rožo, 

spoznajmo lisico, 

smo v njem Mali princ 

z vso našo resnico. 

Biti previden v družbi ljudi. 

To nas sedaj Svet uči. 

                  

                       Sara Bosnić, 7. april 2020 

 

 

 

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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NAŠI DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO 

 

 
9. a z razredničarko Ribano Višnar                                                                      Danijel Korpar 

 

 
9. b z razredničarko Violeto Škrabl  in pomočnico ravnateljice Vero Kožuh   

                                                                                                                                  Danijel Korpar 
 


