
 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

KAKO SMO SE IZOBRAŽEVALI NA DALJAVO IN KAJ SMO VSE POČELI … 

 

    
 Dora Močnik, 4. a  Hana Žigon, 4. a  Ida Finšgar, 4. a  Isa Vreže, 4. a 

 

   
 Gaber Anžur, 2. c   Pia Regoršek, 2. c  Lara Šrumpf, 2. c 

 

   
  Neli Marin, 2. c   Stella Ilešič, 2. c   Sara Marin, 2. c 
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Pozdravljeni, Ludviki! 

Že veliko časa je minilo, odkar smo se zadnjič videli 

v šolskih klopeh. Kar težko si je predstavljati, da smo 

prag svojih razredov zadnjič prestopili pred dolgimi 

štirimi meseci, ko smo zeleno tablo in kredo znova 

zamenjali za spletno kamero in mikrofon. Ker so 

razmere to zahtevale, smo se, prav kakor v preteklem 

šolskem letu, morali tudi letos zadovoljiti z izvajanjem 

pouka preko spleta, kar je imelo kljub izkušnjam, ki 

smo si jih že pridobili, že v samem začetku grenak 

priokus. A vendar si nihče ni mislil, da se ne bomo 

videli tako dolgo. 

Tudi za časopis Ludvik poroča v tem obdobju ni bilo 

prostora, dolge štiri mesece tiskarne ni zapustila niti 

ena sama številka. V obsežnem izvodu glasila, ki je 

pred vami, poročamo še o oktobru, skozi oči učencev 

pa so povzeti dolgi dnevi, ki smo jih preživljali pred  

 Mateja Arko računalniškimi zasloni brez pravega stika s svojimi  

prijatelji, sošolci in učitelji. Ludvikov v tem času ni zapustila ustvarjalnost, prav nasprotno, kljub 

vsemu smo pridno ustvarjali za Prešernov natečaj, pripravili dve izjemni proslavi za pretekla državna 

praznika ter se z dobro mero delovne vneme lotevali svojih šolskih obveznosti. Skozi likovno, literarno, 

in v letošnjem letu prvič tudi multimedijsko ustvarjanje so učenci naše šole izražali svoje misli o 

domovini, državi in samostojnosti ter bili za svoje izdelke tudi nagrajeni, veliko šolskih glasbenikov 

ter plesalcev pa se nam je na zaslonu pridružilo tudi na kulturnih prireditvah, ki smo letos jih izvajali 

nekoliko drugače. Umetnost, s katero se lahko Ludviki tudi v tej številki posebej pohvalimo, je v 

trenutkih negotovosti in strahu najboljši prijatelj. Naši učenci so to z neverjetnimi umetninami, 

ustvarjenimi v času šolanja od doma, to neizpodbitno dokazali. 

Ludviki smo znova pokazali, da lahko z roko v roki premagamo vse ovire na poti. Po štirih mesecih 

smo se končno zmagoslavno vrnili v šolo, bogatejši za novo življenjsko izkušnjo, najlepše stvaritve, ki 

so v tem času nastale, pa vam bomo predstavili v tej številki Ludvika. Zahvaljujemo se vsem učiteljem, 

ki so se kljub težavni situaciji po svojih najboljših močeh potrudili nemoteno nadaljevati pouk, kar je 

posebej nam, učencem devetega razreda, ogromno pomenilo, staršem, ki so nam bili ves čas v podporo 

in pomoč, ter seveda učencem, ki ves čas niso izgubili upanja in motivacije. Tudi to izkušnjo bomo 

preživeli, dokler bomo držali skupaj. Želim vam prijeten povratek v šolo in upam, da bo tako ostalo 

vsaj še nekaj časa! 

 Mirjam Jurša, 9. a, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
 

 NAGOVOR RAVNATELJICE  
 

Dragi Ludviki,  

dobrodošli ponovno pri pravem pouku v šoli. Kdo bi si oktobra mislil, da bodo šole zaprte skoraj polne 

štiri mesece, da bomo kar dve proslavi spremljali na daljavo in da bo zaključek Prešernovega natečaja 

letos brez prireditve v Razstavišču Ludvik. Čestitam vsem učencem, učiteljem in staršem za odlično 

izpeljano izobraževanje na daljavo, ki ni bilo lahko za nikogar od nas. Pomembno je, da smo se 

potrudili po najboljših močeh in se spodbujali, ko je bilo to potrebno. Zdaj smo spet v šoli in se 

prilagajamo vsak dan in vsak trenutek. Vsi skupaj se moramo potruditi, se držati navodil in priporočil, 

da bomo čim bolj dolgo ostali v šoli. Dokazali smo, da zmoremo. Zdaj nas čaka veliko preverjanja in 

utrjevanja, da bomo počasi spet dosegli učno in delovno kondicijo. Želim nam lepo pomlad, polno 

ustvarjalnih idej, delovnega zanosa in upanja, da bomo epidemijo kmalu premagali in si privoščili, kar 

najbolj pogrešamo. Vabim vas k branju, da boste videli, kaj vse smo počeli v tem času.  

 ravnateljica Lidija Todorović 
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 FOTO UTRI NKI  
 

  
Na dnevu dejavnosti (4. a razred)          

                                              Nataša Kosi 

2. c pri likovni umetnosti                Milanka Munda 

 

 

 

  
Dan dejavnosti v 6. razredu                                                 Neža Podgornik, 6. c      Jani Peršak 

 

 

  
Učenci 1. b na snegu                Klara Berdelak 

 

Posebni kamenček, 1. B     

                                                 Klara Berdelak 
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Izdelala: Kiara Pokleka, 8. c Sara Teraž, 8. b                       Nataša Luković 

 

  
Ludvik se predstavi   

(Eva Majcenovič, 4. b)                Mateja Arko 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti   

                                                      Mateja Arko 

 

  
Prešernova proslava                 Mateja Arko Pustne maske na Ludviku         Klara Berdelak 

 

  
Ludvik se predstavi   

(Nino Gorišek, 7. b )                    Mateja Arko 

Ludvik se predstavi                (Jakob Brbre, 8. c) 

 



 5 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

ANINE ISKRICE V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

Od marca 2020 nam organizacijo razstav onemogoča Covid – 19 in s tem povezana priporočila NIJZ, 

a kljub vsemu se trudimo, da sodelovanje z umetniki poteka, pa čeprav samo preko spletnih razstav, ki 

so objavljene na spletni strani šole. A kljub vsemu smo zelo veseli, da smo oktobrsko načrtovano 

razstavo le izpeljali. 

  
 Katja Stajnko  Katja Stajnko 

V četrtek, 15. 10. 2020, je bila na OŠ Ludvika Pliberška Maribor slikarska razstava z naslovom Anine 

iskrice.  V veliko čast nam je bilo, da smo v Razstavišču Ludvik razstavljali umetniška dela gospe Ani 

Belina, dolgoletne stanovalke Doma Danice Vogrinec.  

Gospa Ani se je v domu naučila slikanja na platno, steklo in svilo, za dušo izdeluje drobne okraske. Za 

vsakega zaposlenega in stanovalca izdela novoletno darilce in okrasek za na vrata. Rada hodi na 

razstave, vabljena je tudi na slikarske kolonije doma in v tujini. 

Želi si biti koristna, pomaga v recepciji doma, med malico zamenja receptorja in se oglaša na klice. 

Naučila se je uporabljati računalnik in telefonsko centralo. Obiskuje tečaj joge, za notranji mir, za 

svobodno, sproščeno počutje pa ne zamudi nobenega dogodka, prireditve.  

Umetniške, športne in kulturne dejavnosti jo motivirajo. S svojim življenjem je zgled stanovalcem, 

zaposlenim, obiskovalcem in vsem nam, Ludvikom.  

Organizatorka razstav v Razstavišču Ludvik: Katja Stajnko    

                                                                          

RAZSTAVIŠČE LUDVIK NA DALJAVO 

 

V času, ko smo učitelji in učenci ponovno 

odkrivali prednosti in slabosti dela na daljavo 

ter se na vso moč trudili šolske obveznosti 

opravljati preko računalnikov, je Razstavišče 

Ludvik samevalo. Večnamenski prostor naše 

šole, ki se enkrat mesečno prelevi v razstavni 

in kulturni prostor, se je skupaj z nami prestavil 

za računalniške ekrane.  

Novembra so spletno Razstavišče Ludvik 

prevzele žuželke in njihov svet od blizu 

avtorja Marjana Hrena.  

 Marjan Hren  
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NOVOLETNO VOŠČILO: LUDVIKI LUDVIKOM 

 
 Katja Stajnko 

Decembra je kolektiv Ludvika v sklopu razstavišča vsem svojim učencem in njihovim družinam 

zaželel prav posebno voščilo, kajti vsak od nas je poiskal tisto besedo, za katero je menil, da naj 

zaznamuje leto 2021.  

Zbrala in uredila: Katja Stajnko    

 

Začetek leta oziroma januarska razstava pa je poskrbela, da 

smo se skozi fotografije avtorice Mojce Pepelnik, bivše 

učenke naše šole, sprehodili po mariborskih hribčkih skozi 

vse letne čase. 

Vsi mi si želimo, da bodo razstave, ki so v načrtu za to šolsko 

leto, zasijale pod pravimi lučmi našega razstavišča s pravim 

kulturnim programom in vsem nam že znano zakusko po 

razstavi.  A če bo to onemogočeno, se bomo potrudili, da 

avtorje in njihova dela spremljate vsaj na naši spletni strani.  

 

 organizatorka razstav v Razstavišču Ludvik Katja Stajnko 

 Mojca Pepelnik  
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ Plakat miru 2020/2021 

Vsako leto Lions klubi s celega sveta sponzorirajo 

mednarodni likovni natečaj »Plakat miru« v 

lokalnem okolju in k sodelovanju povabijo likovne 

pedagoge osnovnih šol.  

Tudi Ludviki smo letos ustvarjali na temo natečaja 

Prispevam k miru. Z učenci smo pričeli izdelovati 

plakate. Veliko nedokončanih še zmeraj čaka v šoli. 

Na veliko srečo pa je učenki Luciji Simoni Šifrar iz 

8. b razreda uspelo dokončati plakat in z njim 

sodelovati na natečaju. Izmed vseh del, ki se zberejo 

na koncu na mednarodnem nivoju natečaja, je 

izbranih 24 del, ki predstavljajo delo več kot 400.000 

otrok vsega sveta. Število vseh otrok, ki v natečaju  
sodelujejo, je po grobi oceni vsaj desetkrat večje.  

Več o Peace poster contestu si lahko ogledate na  

Vsa telesa so lepa.    

                           Lucija Simona Šifrar, 8. b   
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spodnji povezavi 

https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster. 

Iskrene čestitke. 

 mentorica Violeta Škrabl 

 

 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

»SLOVENIJA V RUMENEM« 
V ponedeljek, 21. 9. 2020, smo učenci 6. a 

razreda v šolo prišli v rumenem. Pridružili smo 

se namreč pobudi Kolesarske zveze Slovenije in 

v znak veselja, navdušenja, ponosa in 

povezanosti celotne države oblekli rumeno 

barvo. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in 

Primož Roglič sta namreč na sloviti dirki po 

Franciji osvojila sam vrh svetovnega kolesarstva, 

kar v dosedanji, več kot stoletni zgodovini dirke, 

ni uspelo še nobenemu Slovencu. Za njiju je 

dihala celotna Slovenija. Upam, da bo takih 

uspehov v slovenskem kolesarstvu ter tudi v vseh   

ostalih športih vedno VEČ. S svojim uspehom sta       razredničarka Mihaela Sušec Vučko 

Slovenijo povzdignila v prepoznavnosti in nas državljane ponovno povezala. Čestitamo obema za 

uspeh in navijamo, da bosta podobno uprizorila tudi na prihajajočem Evropskem prvenstvu.  

 Urban Ornik, 6. a 
 

LUDVIK ZA DANICO 

Z Domom Danice Vogrinec Ludviki zmeraj radi sodelujemo. Pa naj gre za kakšne delavnice, skupna 

srečanja, tek ali pa sodelovanje na daljavo. Ker smo se vsi skupaj znašli v situaciji, ko so druženja 

odsvetovana, smo na šoli prišli na idejo, da bi za stanovalce Doma Danice Vogrinec nekaj ustvarili, da 

bi jih opomnili, da niso sami. V Domu so se seveda odzvali v njihovem stilu in akcija Ludvik za 

Danico in Danica za Ludvik je stekla. Stanovalci doma so se za vse nas vrnili v svoje šolske klopi in 

jih strnili v zapiske, učenci pa so za njih pripravili lepe misli, zanke, uganke in križanke.  

  
 Katja Stajnko  Katja Stajnko 

Zahvaljujem se vsem učencem in učiteljicam, ki so bile pripravljene sodelovati v tej akciji. 

  organizatorka Katja Stajnko 

 

 

https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster
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V OPB 7: ZMAJČKI USTVARJAMO 

 

Izdelali smo majhne pozornosti za starostnike iz 

Doma Danice Vogrinec. To lepo gesto je vodila 

učiteljica Katja Stanjko. Učili smo se pisati 

pismo neznanemu prijatelju iz druge osnovne 

šole v Sloveniji. Učenci so že v pričakovanju 

sklepanja novih prijateljstev z dopisovanjem na 

klasičen način. Izdelovali smo 3D mesta. Urili 

smo natančnost, vztrajnost, ročne spretnosti. 

Nastala so pisana, vesela mesta.  

 in  Martina Vidovič, OPB 7  
 

NARAVOSLOVNI DAN V 4. A 

 

V sredo, 14. oktobra, smo imeli naravoslovni dan. Zjutraj smo se 

dogovorili, kaj bomo ta dan delali. Zatem smo šli na šolsko igrišče 

in se razdelili v skupine. Vsaka skupina je drevesu, ki ga je 

določila učiteljica, izmerila višino in obseg ter izračunala njegovo 

starost. Narisali smo tudi obris lubja in lista. Po končanem delu 

smo se zunaj tudi igrali, nato smo se vrnili v učilnico. Vsak učenec 

je iz papirja izdelal drevo. Naša papirnata drevesa sedaj krasijo 

okensko polico v učilnici. Naravoslovni dan smo zaključili z 

zanimivo križanko o drevesih. Dan je bil zelo poučen, zato se že 

veselimo naslednjega naravoslovnega dne. 

 Isa Vreže in Anej Bombek, 4. a 

 Nataša Kosi     
 

   
 Teo Ulčnik, 4. a   Uma Vreže, 4. a   Hana Marin, 4. a    

 

 

V četrtek, 22. oktobra, smo imeli tehniški 

dan. Izdelovali smo hiško iz papirja. Po 

načrtu smo jo izrezali iz risalnega lista, 

izrezali okna in vrata in oblepili streho. 

Končano hiško smo zalepili na kartonsko 

podlago in z različnimi materiali uredili 

okolico oz. dvorišče. Delo je bilo zanimivo, 

še posebej urejanje dvorišča. Vsi smo 

izdelali lepe izdelke, ki smo jih lahko 

odnesli domov. 

Ta dan je bil zelo zanimiv. 

 Lan Nemanič, 4. a                          Nataša Kosi   

 Teja Dukadinović, 4. a 

Razredničarka: Nataša Kosi 
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DAN DEJAVNOSTI: IZDELOVANJE MODELOV ZA PIŠKOTE (8. razred) 

V sredo, 21. 10. 2020, smo imeli učenci 8. razreda načrtovan tehniški dan. Zaradi okoliščin smo ga 

izpeljali na daljavo, a ne glede na to, smo se krasno izkazali. Naša naloga je bila izdelati model za 

piškote, in sicer ribico. V petek, zadnji dan, ko smo še bili v šoli, smo dobili list z navodili. Učitelji so 

nam prav tako pripravili razne video posnetke, mi smo pa za delo imeli čas ves teden, tako da je bilo 

delo še veliko lažje. Ko smo izdelek končali, smo na koncu lahko še zasluženo poskusili, kako deluje. 

Spekli smo torej svoje piškote, ob katerih smo vsi zelo uživali. Bili so raznih oblik, kakršne koli 

modelčke smo uporabili. Po končanem delu smo vse skupaj poslali učiteljem, za katere sem prepričana, 

da so se jim ob gledanju cedile sline. Dan se je torej uspešno končal, čeprav ga nismo preživeli skupaj, 

smo namesto tega sladko uživali v piškotih. 

 Vita Čelik, 8. b 

Organizator tehniškega dne: Saša Silič 
 

NARAVOSLOVNI DAN V 2. A RAZREDU 

  

Ustvarjali smo ptičice. 

Bilo je zabavno. In tudi 

risali smo jih. Lep dan je 

bil. Kuharice so nam 

pripravile presenečenje. 

To presenečenje je bila 

kostanjeva rulada. In še 

gospa Karla je imela 

rojstni dan. Stara je bila 

50 let. 

 

 Kaja Kolar, 2. a 

 Janja Karanovič  

Danes smo pustili šolske torbe doma, ker smo imeli naravoslovni dan. Zjutraj smo pojedli malico. Nato 

smo si ogledali slike in kratki film o pticah  in se o tem pogovorili. Začeli  smo kipariti. Skupaj s prvimi 

in tretjimi razredi smo naredili razstavo ptic pred našim razredom. Naše prijazne kuharice so nas 

prijetno presenetile s kostanjevim pecivom. Ker je bil lep sončen dan, smo odšli na šolsko igrišče in 

narisali s kredo vsak svojo ptičko. Imeli smo se zelo lepo. 

 Živa Žnuderl, 2. a 
 

Imeli smo naravoslovni dan. Izdelovali smo ptičice iz dass mase. Kuharice so nam pripravile 

presenečenje. Zunaj smo pripravili razstavo. Učiteljica Janja nas je zelo pohvalila. Nato smo s kredami 

risali ptičke. 

 Zoja Kolar, 2. a 

Razredničarka in soorganizatorka ND: Janja Karanovič 

 

   

 Victoria Košutar Sidique, 1. a  Eva Radenković, 1. a  Martin Gungl Galun, 1. a 
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 Mia Kos, 1. a  Melani Smiljković, 1. a  Zoja Holbl, 1. a 

Razredničarka: Jasmina Pižeta  
 

BRALNI MARATON 

 

S prireditvijo Bralni maraton, ki poteka v Mariboru že od 

leta 2002, vsako leto začenjamo novo bralno sezono za 

Prežihovo bralno značko. 

Letos se je odvijala v stavbi Zveze prijateljev mladine, 5. 

10. 2020, na kateri smo sodelovali tudi Ludviki. 

Sodelovale smo štiri učenke 5. razreda, in sicer: Lara 

Poredoš, Hana Jarh, Maca Bobnar in Katja Čertalič. Z nami 

je šla gospa knjižničarka Tanja Gojčič. Na prireditev je 

prišlo kar 20 šol ter 39 bralcev. Tam je bila tudi mlada 

pesnica Doroteja, ki je napisala zbirko 88 pesmi. Pesmi, s 

katerimi smo se predstavile, so naše avtorske pesmi o 

družini in jih lahko preberete spodaj. Vse slišane pesmi so  

 Tanja Gojčič        bile po svoje zanimive in so nam dale navdih za ustvarjanje  

novih. 

 Lara Poredoš, Hana Jarh (obe 5. a); Maca Bobnar, Katja Čertalič (obe 5. c)             

Mentorica: Tanja Gojčič 
            
BRALNI MARATON: PESMI NAŠIH UČENK  

Moj brat Luka 

Kaj vse je Luka? 

Moj brat Luka je najprej 

Luka, 

ki rad špuka  

in takrat mu pravimo puka. 
 

Čeprav Luka hodi v šolo, 

ima precej veliko smolo, 

saj veliko pije kokakolo. 
 

Luka je važna oseba, 

ker je velik in močan, 

saj občasno hodi v Kranj. 
 

Mama mu pravi Luka, 

včasih pa srček, 

a meni je najbolj všeč 

Luka, 

ko se dela, da je hrček. 

 

 

Moja družina 

Moja mamica učiteljica je, 

dela, kuha, lika in ostalo 

vse. 
 

Ati škode ocenjuje, 

z bratcem naju okreguje. 
 

Bratec v drugi razred hodi, 

za šolo dela, potem zaspi, 

zjutraj pozno se zbudi. 
 

Dobili smo člana 

družinskega, 

in to psa živahnega. 
 

Zdaj na vrsto pridem še jaz 

in vsem povem na ves glas. 
 

Rada svojo družino imam, 

skupaj smo tu, 

skupaj smo tam. 

 

 

Moja družina 

Jaz imam veselo družino, 

še posebej, ko se imamo 

fino. 

Čeprav se včasih 

skregamo, 

se hitro spet pobotamo. 
 

Radi se imamo  

in veliko se igramo. 

Radi beremo vsi 

ter ustvarjamo stvari. 
 

Oči je spreten, 

vesel in močan. 

Verjame vate, 

da boš zmogel sam. 
 

Mami je dobra  

in rada pomaga. 

Nosi krila 

in raziskuje besedila. 
 

Moja sestra Ejti 

je pametna in lepa. 

Imava se radi, 

tega nič ne spremeni. 
 

Moja velika sestra 

Mi vedno nagaja, 

me vedno jezi, 

a vedno je zame tam,  

ko si želim. 
 

Me vedno odganja, 

ker sem premala, 

a včasih sem tudi jaz 

družba prava. 
 

Z mano košarko najraje 

igra 

in vedno koš zadeneva. 

Včasih grda, včasih lepa, 

je igra najina. 
 

Obe se pohodom upirava, 

a nikoli ne zmagava. 

Vedno do cilja tekmujeva, 

a nikoli ne popuščava. 

 

 

 Lara Poredoš, 5. a  Hana Jarh, 5. a  Maca Bobnar, 5. c  Katja Čertalič, 5. c 
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LIKOVNI NATEČAJ »OTROCI ZA VARNOST V PROMETU« 

UČENCI 1. B RAZREDA SMO SE V MESECU 

NOVEMBRU UDELEŽILI LIKOVNEGA 

NATEČAJA V OKVIRU PREVENTIVNE AKCIJE 

"OTROCI ZA VARNOST V PROMETU". NAMEN 

AKCIJE JE BIL OZAVEŠČANJE SPLOŠNE 

JAVNOSTI O PROBLEMATIKI ALKOHOLA V 

PROMETU. UČENCI SO ODRASLIM NARISALI 

SPOROČILO NA TEMO ALKOHOL IN PROMET.  

 

 razredničarka Klara Berdelak 

 
 

 Zbrani izdelki 1. b 
 

NARAVOSLOVNI DAN (1. B RAZRED) 

 

ANNA SOFIA 

BORKO: »IZDELALA 

SEM SI PTICO.« 

TIAN AUDA: »VŠEČ 

MI JE BILO, DA SMO 

SI LAHKO PTIČKE 

ODNESLI DOMOV.« 

ALEKS DOBRIĆ: 

»ZDAJ ZNAM 

NAREDITI HIŠKO.«  

 Lenja Kozjek   
 

 

FILIP KRANJČEVIĆ: »ZUNAJ NA ŠOLSKEM IGRIŠČU SMO S 

KREDAMI RISALI PTICE.« 

EVA JERIČ: »SLIKALI SMO SE S PTIČKI IN SE POGOVARJALI 

O TEM, KAKO LAHKO NAREDIMO PTIČJE KOPALIŠČE« 

 

 

 Tai Lipar  Klara Berdelak 
  
DRUGOŠOLCI IN DELO NA DALJAVO 

  

 

Sam svoj mojster – izdelal si je svoj 

pležuh.  
 Violeta Škrabl 

 Nejc Kašan, 2. b  Tin Adam, 2. b  
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V 2. B RAZREDU STA NAM MED DELOM 

NA DALJAVO RAZPOLOŽENJE IN 

MOTIVACIJA ZELO NIHALA. SMO SE PA 

TRUDILI PO NAJBOLJŠIH MOČEH. RISALI 

SMO DOMIŠLJIJSKE ŽIVALI, BILI SMO 

ARHITEKTI, BILI SMO SAMI SVOJI 

MOJSTRI IN ŠE KAJ … 

 RAZREDNIČARKA JASMINA BORLINIĆ 

 

 Ajda Novak Pustoslemšek, 2. b  
 

  
 Matic Petrej, 2. b  Mia Ostrš, 2. b                         Violeta Škrabl 

 

2. c USTVARJA 

 

 

    
 Jaša Jarh, 2. c  Lara Šrumpf, 2. c  Nik Grebenc, 2. c  Sara Marin, 2. c  

  
  Lucijan Strašek in  mama Natalija Strašek 
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 Neli Marin, 2. c 

 
  Sara Marin, 2. c   Ana Gosar, 2. c 

 

   
 Pia Regoršek, 2. c  Urban Damiš Debevc, Lucijan Strašek, 2. c  Ela Podgornik, 2. c 

 

 
 Ana Gosar, 2. c 

Razredničarka: Milanka Munda 
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DAN DEJAVNOSTI: OGLED BALETNE PREDSTAVE »HRESTAČ« (od 6. do 9. razreda) 

V tednu med 14. in 21. 12. 2020 smo imeli kulturni dan na daljavo. Na youtubu smo si ogledali baletno 

predstavo SNG Maribor Hrestač. Napisal jo je Peter Iljič Čajkovski. 

Balet pripoveduje o družini, ki je ravno praznovala božič. Družino je prišel obiskat boter, ki prinese 

veliko vrečo daril. Vsi otroci so dobili darila, kar jih je izjemno razveselilo, le Klara ni dobila darila in 

je zaradi tega bila žalostna. Klara je botra nato vprašala po darilu. Žal je zmanjkalo daril, zato je 

žalostna Klara stekla k mami. A njen boter je vseeno naredil darilo za Klaro, Hrestača (leseno lutko, ki 

s svojimi zobmi tre orehe). Klara je zelo vesela, vse dokler njen brat Fritz ne zlomi lutke. Na srečo jo 

je boter popravil. Ko se zabava konča, gre družina spat. Klara pa je že začela pogrešati svojega Hrestača 

in je odšla ponj ter z njim v svojem naročju zaspala. V svojih sanjah je Klara odpotovala v magičen, 

domišljijski svet, kjer se je Hrestač z njegovo vojsko boril z mišmi. Mišji kralj je nato ubil Hrestača, 

Klara pa je s svojim čevljem ubila mišjega kralja. Ko je pretakala solze, se je Hrestač ponovno »rodil«, 

saj so ga njene solze obudile. Miši so odšle, Hrestač pa se je spremenil v princa, ki jo odpelje v sanjsko 

deželo Sladkorne vile. Prebivalci te dežele pričnejo zanju plesati. Tako se vrtijo in vrtijo. Nato pa se 

Klara zbudi s Hrestačem v njenem naročju in njene sanjske dežele ni več na vidiku. 

 Evelina Novak, 9. b 

Mentorica in organizatorka: Metka Vrbančič Osterc 
 

6. B V ČASU DELA NA DALJAVO … 

 
Želje za 2021                                                                                                          Nataša Luković 

 

   
 Satya Šumatić, 6. b  Zoja Kores Hartman, 6. b  Zoja Kores Hartman, 6. b 

Razredničarka: Nataša Luković 
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4. A V ČASU DELA NA DALJAVO  

    
 Anej Bombek, 4. a  Žan Mikložič, 4. a  Teja Dukadinović, 4. a  Mia Hercog, 4. a 

 

  
 Hana Žigon, 4. a  Lan Nemanić, 4. a  

 

MESEC DECEMBER … 

  
 Eva Jerič, 1. b  Sumeja Džambić, 1. b 

 

… JE ČAS ZA DRUŽINO IN PRISTNO BLIŽINO, SAJ JE TO NEKAJ NAJDRAGOCENEJŠEGA, 

KAR LAHKO PODARIMO DRUGEMU. TAKO SMO USTVARJALI Z DRUŽINO V 1. B. 

  
 Tian Auda, 1. b  Xian Bačić, 1. b 
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TUDI MED ŠOLO NA DALJAVO SMO BRALI KNJIGE ZA BRALNO ZNAČKO … 

  
 Matic Miljković, 1. b   Nelly Korošec, 1. b 

 

TO SMO MI, 1. B. SPADAMO SKUPAJ KOT KOŠČKI V SESTAVLJANKI. 

 
To smo mi, 1. b.                                                                                 razredničarka Klara Berdelak 

 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (od 1. do 3. razreda) 

Ko smo novembra izvedeli, da nas ponovno čaka pouk na daljavo, si nismo znali predstavljati, koliko 

časa bo to trajalo. Pridno smo se učili novih znanj, povezanih s šolo, prav tako pa smo vsi, učenci in 

učitelji, usvajali nova računalniška znanja in veščine. Ko je Miklavž opravil svoje delo, smo nekako 

začutili, da bo treba zavihati rokave in začeti s pripravljanjem proslave ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti. Letos je 1. triada pripravljala svojo proslavo in ob začetnem strahu, smo se učiteljice 1. triade 

povezale, vključile svoje učence in končni izdelek je bil čudovit. Čeprav majhni in morda neizkušeni, 

so učenci prvih treh razredov dokazali, da zmorejo pripraviti proslavo, kjer se prepletajo znanje, ples, 

petje in igralske sposobnosti.  

Skozi skoraj enourno proslavo, ki smo jo 

spremljali na daljavo skupaj s starši, smo tako 

spoznali Slovenijo in pomen 26. decembra za 

našo državo, odkrivali njene značilnosti, peli 

slovenske pesmi, igrali na instrumente, pokazali 

svojo ustvarjalnost skozi likovna dela, plesali, 

deklamirali in še veliko, veliko več. Dokazali 

smo, da Ludviki vsak izziv sprejmemo z odprtimi 

rokami in ga izpeljemo z odprto glavo in srcem.   
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 Rok Kronaveter                              Katja Stajnko 

  
Marko Soršak                          Katja Stajnko Tanja Kocman                               Katja Stajnko 

Za piko na i so poskrbele tudi znane osebnosti, ki so Ludvikom zaželele vse dobro ob prihajajočih 

praznikih. Tako so za nas spregovorili Marko Soršak Soki (bobnar), Tanja Kocman (radijska 

moderatorka) in Rok Kronaveter (nogometaš NK Maribora). 

Zahvaljujem se vsem sodelujočim učencem in staršem, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč, prav 

tako pa vsem učiteljicam, ki so vodile in spodbujale otroke, da je nastala tako krasna proslava.                      

 organizatorka decembrske proslave za 1. VIO Katja Stajnko 
 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI IN »LUDVIK SE 

PREDSTAVI« (od 4. do 9. razreda) 

Letos je proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti potekala nekoliko drugače kot leta poprej, saj se 

tudi letošnje razmere razlikujejo od prejšnjih let. Kljub vsej situaciji z epidemijo, zaradi katere smo se 

morali šolati na daljavo, je veliko učencev naše šole bilo pripravljenih sodelovati in s skupnimi močmi 

ustvariti zelo dobro proslavo, ki smo si jo tokrat ogledali na domačih zaslonih. Proslava je vključevala 

predstavitve učencev ob prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, in prispevke mlajših in starejših 

učencev naše šole, ki so predstavili svoje talente in sposobnosti (»Ludvik se predstavi«). Proslavo so  

popestrile tudi spodbudne besede in lepe želje, ki sta nam jih izrekli gospa ravnateljica Lidija Todorović 

in predsednica skupnosti učencev Ana Kuprivec, 9. a. Navdušeni smo bili nad nastopi in ostalimi 

prispevki vseh sodelujočih, predstavitve so bile odlično predstavljene. Iskrene čestitke vsem 

nastopajočim! V svoje delo ste vložili veliko truda in dobre volje. Hvala tudi vsem staršem, ki ste 

pomagali pri nastajanju krasnih posnetkov. 

  
Nejc Marinič, 6. c Lili Kokalj, 6. b 

 

 

  

Miha Majer, 7. b Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
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NASTOPAJOČI PROGRAM  

Ida Finšgar, 4. a gimnastična koreografija Ida obiskuje ritmično gimnastiko trikrat na teden 

pri ŠK Favorit  in še jazz balet v plesni šoli Pingi. 

Doma je pripravila samostojno praznično 

koreografijo. 

Eva Majcenovič, 4. b William Gillock: A Memory 

of Paris - klavir 

Eva Majcenovič, učenka 4. b, že četrto leto 

obiskuje glasbeno šolo, kjer je zelo uspešna. 

Predstavila se je na klavirju. 

Lara Brajović, 4. b WHITE CRISTMAS; flavta Lara Brajović, učenka 4. b, obiskuje pouk flavte v 

glasbeni šoli tretje leto. 

Clara Giulia Massa, 5. b We wish you merry 

Christmas; klavir 

Clara obiskuje 6. razred glasbene šole, smer klavir. 

Ob igranju se sprosti in neizmerno uživa. 

Lili Šef, 5. b 

 

Jingle bells remix; ples 

 

Lili že 2 leti obiskuje plesno šolo Samba. Pri plesu 

zelo uživa, saj pravi, da na tak način izraža svoja 

čustva in samo sebe. 

Marija Repič, 5. b Someone you love; klavir 

 

Marija obiskuje 3. razred glasbene šole, smer 

klavir in ob igranju res uživa. 

Bor Stevanović, 5.c Harmonika Bor obiskuje Glasbeno šolo v Mariboru, 2. razred. 

Njegova učiteljica je prof. Marjetka Minič. 

Nikolaj Strašek, 5. c Klaviature, skladba 

Guantanamera 

Nikolaj obiskuje zasebno glasbeno šolo  pri KUD 

KODA, njegov učitelj je prof. Drago Kotnik. 

Jaka Verdonik, 6. a Klavir (Raposo: Napev) Jaka Verdonik obiskuje Konservatorij za glasbo in 

balet. Klavir igra že tri leta. 

Maria Luković, 6. a Ples ob drogu Maria Luković se s plesom ob drogu ukvarja dve 

leti in ob tem zelo uživa. 

Tia Turk, 6. a Klavir Tia Turk igra klavir že 5 let. Hodi v glasbeno šolo 

Konservatorij za glasbo in balet Maribor, 

podružnična šola Tabor. 

Tim Krašovec, 6. a Klarinet (Jingle bells) Tim Krašovec igra klarinet dve leti. Svoje 

glasbeno znanje izpopolnjuje na Konservatoriju za 

glasbo in balet.  

Tin Horvat, 6. a Plesni mix Tin Horvat se s plesom ukvarja že šesto leto. 

Trenira v panogah street dance formacija, dvojice 

in freestyle (samostojno). S plesnim klubom Vibe 

je dosegel 3. mesto na svetovnem prvenstvu. 

Jurij Brbre, 6. b Bela snežinka; klarinet Jurij Brbre obiskuje drugi razred Konservatorija za 

glasbo Maribor. 

Lili Kokalj, 6. b Baletni nastop Lili Kokalj se z baletom ukvarja že šesto leto. 

Pleše na Konservatoriju za glasbo in balet 

Maribor.  

Nejc Kocuvan, 6. c Kitara (Last Christmas) Nejc Kocuvan se je v 2., 3., in 4. razredu učil igrati 

kitaro.  

Predstavil je božično pesem Last Christmas. 

Nejc Marinič, 6. c Kitara (Jingle bells rock) Nejc Marinič se je naučil igrati na kitaro kar preko 

youtuba. Zaigral je pesem z naslovom Jingle bells 

rock. 

Iza Juvan, 7. a petje (Feliz Navidad) Kdor poje, slabo ne misli, je stara modrost, ki jo 

Izin dedek velikokrat rad pove. Petje je Izino 
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največje veselje. Kadar poje, se v njej zgodi 

čudovita čarovnija. V šolskem pevskem zboru 

poje že od prvega razreda, kjer ob petju gojijo tudi 

čudovite vezi prijateljstva. Pri pripravi posnetka ji 

je z velikim veseljem pomagal prijatelj. S 

skupnimi idejami jima je uspelo sestaviti božični 

video, ki nosi sporočilo: »Letos lepe želje zavite in 

jih celo leto delite. Srečno, Ludviki!«  

Nace Preglau, 7. a Kitara (priredba pesmi 

Perfect, Ed Sheeran)  

Nace igra kitaro že štiri leta. Obiskuje privatno 

glasbeno šolo Sama Šalamona v Mariboru. Zaigral 

je priredbo pesmi Perfect. 

Miha Majer, 7. b 

in brat Jure Majer 
Boulevard of Broken 

Dreams (Green Day) 

Klavir: Jure Majer 

Petje: Miha Majer 

S pesmijo Green Day-ev Boulevard of Broken 

Dreams se je predstavil Miha, učenec 7. b razreda.                                                                                                                                                                                        

Na klavirju ga je spremljal brat Jure (bivši učenec 

OŠ Ludvika Pliberška, ki je tudi končal nižjo 

glasbeno šolo ter rad igra klavir in kitaro).  

Miha je učenec 6. razreda Konzervatorija za 

glasbo in balet v Mariboru. Tudi on igra klavir. V 

prostem času pa rad prepeva različne pesmi v 

angleškem jeziku. 

Nino Gorišek, 7. b Xmas Time of the Year 

(Green Day) 

 

Ninova najljubša rockovska skupina je skupina 

Green Day, zato si je tudi izbral njihovo božično 

pesem Xmas Time of the Year. Prijatelji in 

družina je to, kar šteje. In seveda njegov pes 

Bocksy Boo, ki je njegov zvesti pomočnik. 

Anej Sodec, 7. c Ko zaigra harmonika, Franc 

Mihelič 

Aprila 2021 bo minilo šest let, odkar je Anej 

Sodec prestopil prag Glasbene šole Klemna 

Rošerja ... 

Alina Pilih Grah, 7. c Klavir (Popkorn, Blaž 

Pucihar)  

Alina obiskuje konservatorij za balet in glasbo v 

Mariboru. Je učenka 5. razreda klavirja, ki pri 

igranju zelo uživa. 

Vito Šumak, 8. a Igra na kitaro in klavir Fur 

Elise 

Vito igra klavir in kitaro. 

 

Patrik Keuc, 8. b DJ Patrik se z glasbo ukvarja že 3 leta. Takrat se je 

začel učiti igrati električno kitaro. Dj je postal pred 

dvema letoma.  Vrtenje glasbe ga zelo veseli, saj 

ob njej neizmerno uživa. 

Jakob Brbre, 8. c Božični “ repp” Jakob je predstavil v obliki repanja značilnosti 8. c 

in dela na daljavo z voščilom na koncu. Idejo je 

dobil pri projektni nalogi. 

8. c  BOŽIČNI CEJEKI Montažo in zbiranje posnetkov je opravila Hana 

Indihar. Sodelovali so: Jakob Brbre, Dymtro 

Drebot, Hana Indihar, Amila Mehuljić, Melani 

Lisjak, Iona Groznik, Tina Furman, Jure Mlasko. 

Tija, Zoja in  Lana,  9. a petje, spremljava na klavirju 

(Zoja) 

Tija, Zoja in Lana iz 9. a razreda so predstavile 

božično pesem. 

Mirjam Jurša, 9. a Krst pri Savici Recitacija za proslavo. 

Evelina Novak, Melani Pušnik, 

Sara Bedrač in Tjaša Smonkar,  

9. b 

Božična recitacija v angleščini 

(Evelina Novak),  

petje,  

(lanski nastop 8. b), likovni 

izdelki (Sara Bedrač) in 

misli o prihajajočih praznikih 

(Tjaša Smonkar). 

Božična recitacija v angleščini (Evelina Novak) z 

vložki plesa (Melani Pušnik), petja (lanski nastop 

8. b), likovnimi izdelki (Sara Bedrač) in misli o 

prihajajočih praznikih (Tjaša Smonkar). 

https://genius.com/Green-day-boulevard-of-broken-dreams-lyrics
https://genius.com/Green-day-boulevard-of-broken-dreams-lyrics
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 Ana Kovač, 9. a 

Organizacija dneva dejavnosti Ludvik se predstavi: Mateja Arko, Vera Kožuh 

Organizacija proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti: Gordana Šober 

Montaža: Violeta Škrabl, Danijel Korpar 

Nagovor: Lidija Todorović 
 

ZIMA, ZIMA BELA … 

TAKO ZELO SMO ČAKALI NA KAKŠNO SNEŽINKO. ŽELELI SMO DELATI SNEŽAKE, 

ŽELELI SMO SE KEPATI, ŽELELI SMO SI OD MRAZA RDEČIH LIC IN NOSKOV. Z NAŠIMI 

IZDELKI NAM JE USPELO PRIKLICATI SNEG. 

UČENCI 1. B SMO SE ZELO RAZVESELILI SNEGA. ZELO SMO UŽIVALI! 

     

Filip Kranjčević, Ilma Bešić, Kaja Praček Rat, Mia Bračko in Taj Lajnšek Valenti (vsi 1. b) 

UČENCI 1. B RAZREDA Z UČITELJICO KLARO BERDELAK 

 

TEDEN PISANJA Z ROKO 

V času od 18. do 22. 1. 2021 smo še posebej poprijeli za pisala in se osredotočili na pisanje z roko, ki 

je v današnjem času hitrega tempa in sodobnih tehnologij nekoliko bolj v ozadju. Teden pisanja z roko 

nas je spomnil, kako prijetno je pisati na list papirja, ob tem pa še uriti fino motoriko, si zapisano hitreje 

in dlje časa zapomniti, povečati našo kreativnost in drugemu podati sporočilo veliko bolj osebno.  

V letošnjem izzivu pisanja z roko so se tako zvrstile lepe misli in želje za vsak dan ali voščila ob 

novem letu, pozdravi sošolcem, ter da smo se spomnili na prihajajoči kulturni praznik in 30. rojstni 

dan samostojne države Slovenije, zapis slovenske himne dr. Franceta Prešerna.  

Našo raznolikost in unikatnost pisav smo preverjali in primerjali med vsemi prispelimi na oglasni deski 

Padlet. Nekaj teh vam predstavljamo tudi v Ludviku. 

 

 

 

  
  Tanja Gojčič       
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 Tanja Gojčič       

 koordinatorka Tanja Gojčič 
 

DELO NA DALJAVO: KO BOM VELIK, BOM … (3. C) 

 

  
 Ajda Gorišek, 3. c  Anej Berden, 3. c 

Razredničarka: Katja Stajnko 
 

 

 

 

  
  Lan Šalamun, 3. c   Lukas Mori, 3. c 
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PLANINCI LUDVIKI MED DELOM NA DALJAVO 

Izlet: Pekrska gorca 

  
Nejc Peretič, 6. b Klemen Vohl z družino, 5. c 

Vsako leto smo planinci naše šole v  decembru izvedli večerni pohod na enega od bližnjih gričev v 

okolici Maribora. V času dela na daljavo je bil pohod  malo drugačen od ostalih, saj se zaradi epidemije   

  

Katja, 5. c,  in Tjaša, 7. b, Čertalič  
                                                                                 arhiv 

Alina, (7. c) in Amadej (5. c) Pilih Grah                                          

arhiv 

 

 

nismo smeli družiti. Učenci planinci 

so zato izlet izpeljali sami, s svojimi 

ožjimi družinskimi člani. Izbrani cilj 

je bila Pekrska gorca med 1.12. 2020 

do 15. 12. 2020. Učenci so iz 

opravljenega izleta morali poslati 

fotografijo z vrha, nekateri so poslali 

še narisano pot, ki so jo prehodili od 

doma do Pekrske gorce, ter čas, ki so 

ga za izlet potrebovali. 

Kar 41 učencev naše šole je izlet 

opravilo, saj so poslali svoje 

fotografije. Večina je osvojila vrh 

Pekrske gorce podnevi ali ponoči, 

nekaj pa jih je obiskalo druge 

vrhove: Kalvarijo, Trikotno jaso, 

vrh Pohorja.  

Vsem planincem za osvojen vrh 
 

Bor Stevanović, 5. c   
                             arhiv 

iskrene čestitke! Ejti, 2. a, in Maca, 5. c, Bobnar 
                                      arhiv 

 Urška Kosi 
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IZDELOVANJE MAKETE: ALJAŽEV STOLP NA TRIGLAVU  
V času dela na daljavo so planinci v dodeljene naloge v Teamse dobili malo drugačno nalogo: Napravi 

Aljažev stolp. Učenci so dobili navodila, da iz odpadnega materiala izdelajo Aljažev stolp. Nalogo je 

opravilo 29 učencev planincev in svojim izdelkom dodalo tudi nekaj svoje domišljije. 

    
Gal Gosar, 5. c Neja Gumpot, 6. c Tina Furman, 8. c Katja Čertalič, 7. b 

 Urška Kosi 
 

PREŠERNOV LIKOVNI, LITERARNI TER FOTO IN VIDEO NATEČAJ 2021 

Tako kot vsako leto je tudi letos na Ludviku potekal Prešernov natečaj. Letošnja tema je bila Slovenija, 

moja dežela, saj mineva kar 30 let od osamosvojitve Slovenije. Učenci od 1. do 9. razreda naše šole so 

svoje izdelke letos ustvarjali na daljavo ter jih kasneje poslali svojim mentorjem. Ob vseh likovnih in 

literarnih izdelkih smo učenci letos  kot novost lahko oddajali tudi lastne fotografije ter filmčke oz. 

videoposnetke. Vse izdelke je potem pregledala komisija, ki je imela težko nalogo, saj je bilo dobrih 

prispevkov veliko. 

Nagrade so bile razglašene na proslavi ob kulturnem dnevu, ki je potekal 5. februarja 2021. Nagrajenih 

je bilo veliko risbic, slik, spisov, pesmi, fotografij in videov. Vsi so na nek način prikazovali ljubezen 

in spoštovanje do naše države, Slovenije. Vsi izdelki so bili zbrani še v skupen video, ki je objavljen 

na naši šolski spletni strani. Podeljena so bila seveda tudi Prešernova priznanja. 

Vsi Prešernovi nagrajenci bodo tudi letos zasluženo prejeli čudovite knjižne nagrade. Za mlajše učence 

je to knjiga Odkrij Slovenijo, starejši pa so prejeli knjigo Kekčeva potepanja.  

 Ana Kuprivec, 9. a  
 

PREŠERNOV NATEČAJ 2020/2021: SLOVENIJA, MOJA DEŽELA (RAD IMAM SVOJO 

DOMOVINO) 

Letos smo ustvarjali za Prešernov natečaj z naslovom: SLOVENIJA, MOJA DEŽELA (RAD IMAM 

SVOJO DOMOVINO). V letu 2021 praznuje naša prelepa dežela Slovenija 30-letnico, 30 let 

samostojne države, zato smo se še posebej posvetili razmišljanju in uprizarjanju njenih lepot skozi naše 

oči. Zapisali ste, narisali, predstavili fotografije in video posnetke vašega doživljanja dežele; izrazili 

ste občutja in doživetja v prelepi naravi, ob zvoku slovenske besede, narečjih, pomembnih osebah, ki 

so pripomogle k oblikovanju dežele … 

Bili ste ustvarjalni in odprtega duha. 

Ali veste, da imamo edino državo na svetu, ki ima ljubezen že v svojem imenu? 

SLOVENIJA 

DOBITNIKI PREŠERNOVE NAGRADE ZA LITERARNO DELO 2020/2021 

ZOJA BUNDERLA, 2. A EVA MAJCENOVIČ, 4. B MATIC LEŠNIK, 6. C 

HANA KOSTOV, 2. B MILENA BATISTIČ, 4. C PIA PALČNIK, 7. A 

MIA LORBER, 3. A SELINA SOUFI, 5. A ŽIGA RAVTER, 7. C 

EMA MARTINEC, 3. B NEŽA DEŽMAN, 5. B NIKA POGRAJC, 7. C 

MALENA GALIĆ, 3. B AMADEJ PILIH GRAH, 5. C VITA ČELIK, 8. B 

VID RAZGORŠEK, 3. C NEJC PERETIČ, 6. B SARA TERAŽ, 8. B 

ISA VREŽE, 4. A DAŠA SOLOMON, 6. C TIL TURK, 8. C 

  EVELINA NOVAK, 9. B 
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DOBITNIKI PREŠERNOVE NAGRADE ZA LIKOVNO DELO 2020/2021 

MIA KOS, 1. A SARA MARIN, 2. C ERIK KUPRIVEC, 6. B 

JAKA KEUC, 1. A MATIJA LIAM LORGER, 3. A ZARJA PUKŠIČ, 6. B 
VICTORIA SIDIQUE KOŠUTAR, 1. A NUŠA TOMANIČ, 3. B ENEJ BATISTIČ, 6. C 

MATIC MILJKOVIĆ, 1. B LIN PINTER, 3. C SVIT KOČEVAR BOC, 7. A 

KAJA PRAČEK RAT, 1. B UMA VREŽE, 4. A TAJA HERCOG, 7. A 

LEO FELSER, 1. B HANA ŽIGON, 4. A MANDY MOČNIK, 7. B 

KIM HERIČ, 1. C SOFIJA LUKETIČ, 4. B ŽIGA ŽIŽEK, 7. C 

SARA BABIČ, 1. C ZARA ŠTEFOK, 4. C MAŠA RADENKOVIĆ, 8. A 

ZALA MILETA, 2. A TOMAŽ POROPAT, 5. A LUCIJA SIMONA ŠIFRAR, 8. B 

ŽIVA ŽNUDERL, 2. A LILI ŠEF, 5. B GABRIEL LISJAK, 8. C 

TAINI PRAPOTNIK, 2. B MARIJA REPIČ, 5. B ZOJA FILIPIČ, 9. A 
AJDA NOVAK PUSTOSLEMŠEK, 2. B NIKOLAJ STRAŠEK, 5. C JAKA ČERNČIČ, 9. B 

 

DOBITNIKI PREŠERNOVE NAGRADE ZA FOTO-VIDEO PRISPEVEK 2020/2021 

ZALA KNEZ, 1. C JURE ZORENČ, 5. A NELI VIŠIĆ, 7. C 

NAJA KANDIĆ, 3. A URBAN KNEZ, 5. C NUŠA PETEK, 8. B 

EVA NOVINA, 3. C TIA TURK, 6. A JAKOB BRBRE, 8. C 

KLARA IRŠIČ, 4. C SATJA ŠUMATIČ, 6. B TILEN BEZJAK, 9. A 

 NEJC KOCUVAN, 6. C VAL LORBEK, 9. B 
 

DOBITNIKI PREŠERNOVE NAGRADE ZA LITERARNO IN LIKOVNO DELO 2020/2021 

GABER ANŽUR, 2. C LARA BRAJOVIĆ, 4. B PINO RUMPF, 7. B 

LUCIJAN STRAŠEK, 2. C LANA OSTRŠ, 6. A TIJA RUTAR, 9. A 
 

DOBITNIKI PREŠERNOVE NAGRADE ZA LITERARNO DELO IN FOTO-VIDEO PRISPEVEK 

2020/2021 

GAJ PALČNIK, 8. A MIRJAM JURŠA, 9. A ANA KUPRIVEC, 9. A 
 

DOBITNICI PREŠERNOVE NAGRADE ZA LIKOVNO DELO IN FOTO-VIDEO PRISPEVEK 

2020/2021 

IZA JUVAN, 7. A LILI ŽELEZNIK, 7. B 
 

DOBITNIK PREŠERNOVE NAGRADE ZA ITERARNO IN  LIKOVNO DELO TER FOTO-

VIDEO PRISPEVEK 2020/2021 

VITO ŠUMAK, 8. A 
 

DOBITNIK PREŠERNOVEGA PRIZNANJA ZA LITERARNO DELO 2020/2021 

KAJA TRETJAK, 2. A URBAN DEBEVC, 2. C VITJAN UL, 4. B 

NIK PAVLINEK, 2. A TAI TOMAŽIČ, 3. A IVA RAUŠ, 5. A 

MATIC BLAŽIČ, 2. A ALEKSANDER RADOJIČIĆ,   3. A VID ŠPENDL, 5. A 

LUKA KNEHTL, 2. A HUGO IZLAKAR, 3. A GAL GOSAR, 5. C 

KAJA KOLAR, 2. A URBAN TESTEN, 3. B KATJA ČERTALIČ, 5. C 

ZOJA KOLAR, 2. A KAI OSVALD, 3. B LANA OBREHT, 5. C 

MATIC PETREJ, 2. B NIKA PULKO, 3. C JAN ŽIŽEK, 7. A 

EVA ROJ, 2. B JAKOB HOLC, 3. C TJAŠA LEVSTIK, 7. B 

BRINA MAJER, 2. C CHANTAL MESAREK ADROVIĆ, 3. C TOJA SEDONJA, 8. A 

ŽIGA HOLC, 2. C ALINA SRNEC, 4. A GAL BOLTAUZER, 8. B 

 
DOBITNIKI PREŠERNOVEGA PRIZNANJA ZA LIKOVNO DELO 2020/2021 

FILIP KRANJC, 1. A NELI MARIN, 2. C NEJA ŽERJAVIČ, 5. C 

NALA KREJAČ, 1. A LARA ŠRUMPF, 2. C ŽAK ŠTEFOK, 5. C 

ANABELA STRAŠEK, 1. A PIA REGORŠEK, 2. C NOEL BRČIĆ, 6. A 

ZOJA HÖLBL, 1. A LARISA ŠURAN, 3. A AMEL DULIĆ, 6. B 

TIAN AUDA, 1. B LILI KOREN, 3. A JURIJ BRBRE, 6. B 
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XIAN BAČIČ, 1. B HANA KUS, 3. A LILI KOKALJ, 6. B 

EVA JERIČ, 1. B ŽAN HEDŽET, 3. B MARJA HOJSKI, 6. B 

FILIP KUS, 1. B LUKA GRDINIĆ, 3. B ALIYA PLOH BRUS, 6. C 

LENJA KOJZEK, 1. B HANA REBERNAK, 3. B DAŠA SOLOMON, 6. C 

NIK KANDIĆ, 1. B MIKA VASILESCU, 3. C FILIP MARTIN FLEISINGER, 7. A 

TAJ LAJNŠČEK VALENTI, 1. B ELA ŠOŠTARIČ, 3. C PIA PALČNIK, 7. A 
VIVIEN HOPE BORDON, 1. C VITO VERŠIČ, 3. C ŽAK REBERNAK, 7. A 

ULA FINŠGAR, 1. C IDA FINŠGAR, 4. A OSKAR REPIČ, 7. B 

DOMINIK LOVRIN, 1. C LAN NEMANIČ, 4. A ANJA BEZLAJ, 7. B 

MIHAJLO KAČAREVIĆ, 1. C VID LUKAČIČ, 4. C TIBOR PETERNEL, 7. B 

ELLA BEZENŠEK, 2. A LARA POREDOŠ, 5. A TOMI LORBER, 7. B 

IAN MIKLAVC, 2. A HANA JARH, 5. A NINA NOVAK, 8. A 

LUKA KNEHTL, 2. A LUCIJA MITROVIČ, 5. B MARTIN ILEŠIČ, 8. A 

IZABELA LUKETIČ, 2. A CLARA GIULLIA MASSA, 5. B LINA KURONJA, 8. A 
NIK ŠKRABL, 2. A FILIP ONIČ SOLAR, 5. B ELA LORBER, 8. A 
LANA JAN OBLAK, 2. B SARA RUBY REŠ, 5. B PETRA TURNŠEK KRAJNC,   8. C 

NIA HOLJEVAC, 2. B KLEMEN VOHL, 5. C EMA LIZA ŽUNEC, 9. A 
NIKI ŠTEFKOVIČ HORVAT,   2. B MACA BOBNAR, 5. C STAŠ TESTEN, 9. B 
VID ŽNIDARŠIČ, 2. B   

 

DOBITNIKI PREŠERNOVEGA PRIZNANJA ZA FOTO-VIDEO PRISPEVEK 2020/2021 
RAZREDNO PRIZNANJE, 1. C VITO KOLUDROVIĆ, 7. A TIM MILJATOVIĆ, 8. B 

EJTI BOBNAR 2. A NACE PREGLAU, 7. A VITA ČELIK, 8. B 
RAZREDNO PRIZNANJE, 2. C OSKAR REPIČ, 7. B ŽAN ČERTALIČ, 8. B 

NAJA HAT, 5. C BRINA ROTTMANN, 7. B SARA TERAŽ, 8. B 

NIKA TERAŽ, 5. C DAVID ŠIVEC, 7. B TIL TURK, 8. C 

JAKOB NOVAK, 6. A NIKA POGRAJC, 7. C ANGELINA PREJAC, 8. C 

URBAN ORNIK, 6. A NIK MLINARIČ, 7. C ANA KOVAČ, 9. A 

NIK LIPUŠ, 6. B NANA BERDEN, 7. C ENEJ IBRAHIMOVIĆ, 9. A 

TRISHA BOLTAUZER, 6. B MIA ČERIČ, 7. C MAKSIM STRAŠEK, 9. A 

NEJA GUMPOT, 6. C ŠPELA ŠTRUMPF, 7. C MIHA LUNEŽNIK, 9. A 

MATIC LEŠNIK, 6. C ANEJ SODEC, 7. C ULA VIDOVIČ, 9. B 

NEŽA PODGORNIK, 6. C NAOMI FAITH BORDON, 8. A ŠPELA ŠOŠTARIČ, 9. B 
SEBASTJAN DOBAJ MATJAŠEC, 6. C PASCAL KRAMPL, 8. A NIKA GLIEBE, 9. B 

NEJC MARINIČ, 6. C LUKA JOVIĆ, 8. A  

NIKA PRAHIČ, 7. A MATIC TRPIN, 8. B  

 

DOBITNIKA PREŠERNOVEGA PRIZNANJA ZA LITERARNO IN LIKOVNO DELO 2020/2021 

FILIP PERNARČIČ, 2. C LANA MIUC ZELKO, 9. A 

 
DOBITNIKA PREŠERNOVEGA PRIZNANJA ZA LITERARNO DELO IN FOTO-VIDEO 

PRISPEVEK 2020/2021 

NINO GORIŠEK, 7. B EVA ZALA STERGAR, 7. C 

 
DOBITNICA PREŠERNOVEGA PRIZNANJA LIKOVNO DELO IN FOTO-VIDEO PRISPEVEK 

2020/2021 

TJAŠA ČERTALIČ, 5. C 

 
DOBITNICA PREŠERNOVEGA PRIZNANJA ZA LITERARNO IN LIKOVNO DELO TER 

FOTO-VIDEO PRISPEVEK 2020/2021 

ALINA PILIH GRAH, 7. C 

 

 koordinatorka Prešernovega natečaja Tanja Gojčič 
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PROSLAVA OB ZAKLJUČKU PREŠERNOVEGA NATEČAJA IN SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU 

Letošnja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku je (za razliko od vseh preteklih let) zaradi 

izrednih razmer morala potekati na daljavo. A nas, Ludvikov, to ni ustavilo. Pridno smo se pripravljali 

na nastope s svojimi točkami in jih vnaprej posneli. Nato smo potrebovali le še tehnično podporo. 

Proslavo, ki je nastala, smo si v petek, 5. februarja, lahko učenci in starši ogledali kar v udobju naših 

lastnih domov.  

V proslavi smo s svojimi prispevki sodelovali učenci vseh razredov. Vanjo so bile vključene različne 

točke: učenci smo peli, plesali, igrali na razne inštrumente in deklamirali. Kljub temu, da proslava ni 

bila takšna, kot smo je bili vajeni iz preteklih let, smo se zelo potrudili, da je bila zanimiva in zabavna, 

hkrati pa tudi poučna.  Nanjo smo se pripravljali virtualno, preko video klicev in tako, da smo tudi sami 

oz. s pomočjo mentorjev posneli določene posnetke. Čeprav se priprava proslave na daljavo morda zdi 

komu enostavna, je bila daleč od tega. Vsi, ki smo v njej sodelovali, smo vanjo vložili veliko truda. Ob 

tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem učencem in mentorjem. 

  
Anna  Sofia Borko, 1. b Zoja Bunderla, 2. a 

 

  
Lanatija Ledinek, 9. a Mirjam Jurša, 9. a                         Mateja Arko 

Na koncu posnete proslave so bili navedeni tudi letošnji nagrajenci, ki bodo prejeli Prešernove nagrade.  

Kljub vsem preprekam, ki so nam prišle na pot, smo se Ludviki potrudili in pokazali, da znamo, in 

pripravili krasno proslavo, ki je potekala na daljavo. 

Organizatorji proslave: Nataša Colja, Tanja Gojčič, Klara Berdelak in Danijel Korpar 

 Tija Rutar, 9. a 
   
PUSTNI PETEK  

Učenci 1. triade so letos skupaj z učiteljicami poskrbeli, da je bil skok v zimske počitnice nasmejan 

in navihan. V petek, 12. 2. 2021, namreč učenci niso bili navadni učenci, kajt i v učilnicah je bilo 

možno srečati vse, od indijanke, kavboja, do raznih super junakov in junakinj.  

Tudi učiteljice so bile drugačne. Znanje so v 1. razredih delile pisane metuljčice, v 2. razredih 

mačke, 3. razrede pa so iz daljnih krajev obiskale mornarke.  

Čeprav na šoli ni bilo pustnega rajanja, kot smo ga vajeni, smo vsi skupaj poskrbeli, da je vsak 

razred pust obeležil na svoj način. Za pravo vzdušje pa je poskrbela tudi naša kuhinja, saj smo za 

malico dobili slastne krofe.  

 Katja Stajnko 
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 Suzana Belušič  Blanka Slapnik 

 

  
 Suzana Belušič  Vida Soršak 

 

VRNITEV V ŠOLO 

 

 

KOMAJ SEM ČAKALA, DA SE VRNEMO V 

ŠOLSKE KLOPI, DA VIDIM SVOJO 

UČITELJICO JANJO IN SVOJE SOŠOLCE. 

ZELO SEM JIH POGREŠALA.   

 Ella Bezenšek , 2. a 

 

 
Razredničarka: Janja Karanovič  Ella Bezenšek 

 

 KNJIŽNI CA 
 

KNJIGA MESECA 

Pridno ste prihajali v knjižnico in iskali najrazličnejše 

knjige, a med njimi so izstopale tri, ki so bile še posebej 

zaželene. O katerih govorimo?  

Pravzaprav o celotnih knjižnih zbirkah: Kapitan Gatnik, 

Grozni Gašper in Dnevnik nabritega mulca. Tako zelo jih 

radi berete, da jih trenutno na knjižni polici več ni opaziti. 

Naši iskani zbirki smo dodali še en izvod Kapitana 

Gatnika, ki si ga lahko pobliže ogledate na fotografiji pri 

rubriki Sveže iz knjižnice ter nekaj novih izvodov 

Dnevnika nabritega mulca, katerega naslovi naj ostanejo 

še skrivnost, razkrijemo ti jih v naslednji številki.   

 knjižničarka Tanja Gojčič                                                                                      Tanja Gojčič   
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LUDVIKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 

Nova bralna sezona je tukaj in z njo tudi nove zloženke Ludvikove bralne značke za odrasle, ki je 

potekala vse do konca januarja 2021. 

Zloženke smo razdelili učencem, našli pa ste jih lahko tudi na naši spletni strani. 

Letos je bil nabor predlaganih knjig pozitiven, spodbujajoč in opogumljajoč, seveda pa ste si lahko 

izbrali knjige čisto po svojem okusu.  

Kot je zapisano v zloženki: "Otroci rastejo v bralce v naročju svojih staršev." (Emilie Buchwald) 

 knjižničarka Tanja Gojčič 
 

SVEŽE IZ KNJIŽNICE 

 

V našo šolsko knjižnico je ponovno prispelo 

veliko svežih odličnih knjig, ki vas bodo 

razveseljevale in poučevale o našem osončju, pa 

o morskih psih in drugih živalih.  

V Knjigi primerjav boste lahko celo primerjali 

nepredstavljive velikosti, hitrosti, razdalje … 

Guinnessova knjiga rekordov 2021 pa nam bo 

pokazala neverjetne rekorde širom sveta. 

Seveda nismo pozabili na novi izvod Kapitana 

Gatnika, ki ga tako radi prebirate, pa tudi nove 

slikanice z božično tematiko so že na knjižnih 

policah.V svežnju najdemo tudi stripe, pa knjigo 

v štirih jezikih, prekrasne slikanice za najmlajše 

 Tanja Gojčič   ter knjigo Nepozabne, ki predstavlja Slovenke 

pionirke na posameznih področjih (prva slovenska zdravnica, pilotinja, filozofinja, pisateljica …). 

Tukaj si lahko ogledaš tudi virtualno in ulično razstavo teh nepozabnih žensk. 

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/1685050/nepozabne 

 knjižničarka Tanja Gojčič 
 

SVEŽE IZ KNJIŽNICE 

 

Kljub šolanju na daljavo knjižnica ni počivala. 

Vedno znova dopolnjuje in gradi svojo zbirko z 

raznimi zanimivimi in poučnimi knjigami. 

Prispele so sveže, razburljive in napete knjižne 

novosti, ki vam jih predstavljamo na priloženi 

fotografiji.  

Le katera nadaljevanja knjižne zbirke Dnevnika 

nabritega mulca se bohotijo na knjižni polici? 

Odgovor najdeš na fotografiji. 

Lep bralni pozdrav. 

 knjižničarka Tanja Gojčič 

 

 Tanja Gojčič    

 

 

 

MENTORICA LUDVIK POROČA: Mateja Arko 

UREDNICA LUDVIK POROČA: Ana Kovač, 9. a 

UREDNIŠKI ODBOR: 

Tjaša Levstik (7. b); 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) 

 

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/1685050/nepozabne

