
 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

ODLIČNI REZULTATI NA TEMOVANJIH 

VSESLOVENSKI PROJEKT »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO« 

 

   
 Brina Majer, 2. c  Lucijan Strašek, 2. c  Neli Marin, 2. c 

 

   
 Sara Marin, 2. c  Stella Ilešič, 2. c  Pia Regoršek, 2. c 

 

 

Pozdravljeni, Ludviki! 

Za nami je marec, ki je bil poln ocenjevanj in tekmovanj. 

Upam, da ste dosegli vse, kar ste si zadali in da ste 

zadovoljni s svojimi uspehi in dosežki. Čeprav so zimski 

meseci že mimo, nas je v zadnjem času presenetil tudi 

sneg. Vreme je aprilsko in muhasto, vendar se počasi 

bližajo topli meseci. So tudi že zacvetele prve cvetlice, ki 

so ponazarjale začetek pomladi ...  

Močno se že bližamo koncu tega šolskega leta, zato je 

pomembno, da čim bolj izkoristimo vse trenutke, ki so 

omogočeni. Le še nekaj tednov nas loči od toplih, dolgih 

in lepih poletnih dni. Pomladni Ludvik pa vam lahko 

prinese mnogo lepih spominov na vse te velikonočne in 

pisano obarvane dni. Osredotočimo se na to, da bodo 

naslednji, zadnji meseci, uspešni in polni novih spominov. 

Za nami je nekaj tekmovanj. Potekalo je državno 

tekmovanje iz logike, poleg tega je potekalo tudi 

tekmovanje iz kemije in tekmovanja iz geografije,  

 Mateja Arko angleščine, Vesele šole ... Učenci so dosegli lepe rezultate  

in nekateri so se uvrstili tudi na državne ravni tekmovanj. Bravo, Ludviki! 

V majhni skupini učencev smo se odpravili na RTV Maribor, kjer smo se udeležili radijske delavnice 

z igralcem iz nanizanke Naša mala klinika in si ogledali predstavo, odigrano s strani paragledališča 

Maribor. Glavna tema pogovora je bila sprejemanje drugačnosti. Vsi smo drugačni in zato prav vsi 

edinstveni.  

V tem času smo se učenci 9. razreda tudi vpisovali v srednje šole. Kmalu bomo dijaki srednjih šol, kar 

je pomembna prelomnica na  naši izobraževalni poti. Nekateri od učencev so pa tudi opravili izpite za 
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posebno nadarjenost, ki jo nekatere srednje šole zahtevajo. Ker pa imamo tudi nekaj športnikov, so tudi 

ti opravili zdravniške preglede in druge obveznosti, zato da bodo lahko nadaljevali s svojo športno 

potjo tudi v srednjih šolah. 

Končali so se tudi velikonočni prazniki. Barvali smo pirhe, se obdarovali in si kljub vsemu malo 

oddahnili od šolskega dela. Ste se kdaj vprašali, zakaj ravno na ta praznik barvamo pirhe in se 

obdarujemo s čokoladnimi jajci? Uživanje jajc je bilo v zgodovini za ta čas leta prepovedano, zato so 

na te dneve imeli še večje veselje, da so jih uživali. Da bi pa te posebne trenutke še bolj naznanili, so 

jih začeli še okraševati in barvati.  

Med prazniki smo si nabrali novih moči, da se lahko zdaj potrudimo in nadaljujemo novim izzivom in 

dogodivščinam naproti. Člani uredništva Ludvik poroča vam pod mentorstvom gospe Mateje Arko 

želimo uspešen preostanek šolskega leta. 

 Lanatija Ledinek, 9. a, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko  

 

 FOTO UTRI NKI  
 

  
Velikonočna dekoracija v 2. c         

                                                    Milanka Munda 

Velikonočna dekoracija v 1. a 

                       Jasmina Pižeta 

 

  
Materinski dan                              

                                                  Milanka Munda 

Ludviki na radijski delavnici na RTV Maribor  

                                         arhiv Tanja Gojčič 
 

ŠE NEKAJ IZDELKOV PREŠERNOVEGA NATEČAJA …  

  
 Sofija Luketič, 4. b  Lili Šef, 5. b 
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 Tija Rutar, 9. a   Iza Juvan, 7. a  Nuša Tomanič, 3. b 

 

  
 Nuša Petek, 8. b   Nejc Kocuvan, 6. c 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

 

Marec. 

Mesec, ko se ženijo ptički. 

Mesec, ko se spomnimo vseh žena in mater. Ko 

nas mučeniki opomnijo na vse moške, na očete. 

Čas, ko se prebuja narava. 

Čas, ko se na Ludviku spomnimo vseh 

upokojenih sodelavcev in z njimi z veseljem 

poklepetamo ob dobri kavici in še slajšem 

pecivu. Letos je bilo to žal onemogočeno.  

Šolsko razstavišče je ponovno samevalo, a kljub 

temu je na spletni strani šole pod okriljem  
 G. P.  Razstavišča Ludvik nastala krasna virtualna  

razstava. Avtor, ki se sicer ni želel imensko izpostavljati, je svoje fotografije prebujajoče se pomladi 

zbral v razstavi z naslovom Pomlad za mame. S fotografijami je želel v vseh nas prebuditi pozitivnost 

in svežino, vsem Ludvikom pa je namenil naslednje besede:  

»Tistim Ludvikom, ali pa morebiti celo staršem, ki vas bodo razstavljene fotografije navdihnile, da bi 

se tudi sami preizkusili v fotografiji, z veseljem sporočam, da sem praktično vse motive našel doma, na 

vrtu ali v bližnji okolici. Tako da kar pogumno in prepričan sem, da boste presenečeni spoznali, koliko 

lepega nas obdaja, samo čas si je potrebno vzeti.« (G. P.)    
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 G. P.  G. P. 

 organizatorka razstav Katja Stajnko 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. razred) 

8. 3. 2021 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce. Tekmovanja se je 

udeležilo 19 učencev. Šolsko tekmovanje je bilo zaradi epidemije bolezni Covid-19 prestavljeno iz 

oktobra 2020 na marec 2021. Poleg tega se je organizator IATEFL odločil, da bo tokrat tekmovanje 

potekalo spletno. Učenci so tekmovalne pole reševali spletno v računalniški učilnici. 

Tema letošnjega šolskega tekmovanja za osmošolce je bila »Slovenian tales, myths and legends – 

When we lose our myths we lose our place in the universe. (Madeleine L'Engle)« 

Učenci so se odlično odrezali, saj so štirje učenci prejeli bronasto priznanje ter se uvrstili na državno 

tekmovanje, ki je bilo 19. 4. 2021. Ti učenci so: Ela Lorber, Ana Motaln (obe 8. a), Gal Boltauzer (8. 

b) in Jure Mlasko (8. c).  

Čestitke vsem sodelujočim! Učencem, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, pa vso srečo. 

 mentorica Karla Poslek Petrovič 

 

ATLETIKA: DRŽAVNO PRVENSTVO  

V Češči vasi v Novem mestu je v 

soboto, 14. marca 2021, potekalo 

državno prvenstvo v atletiki za mlajše 

mladince, ki ga je bilo kljub 

epidemiološkim ukrepom vseeno 

mogoče izvesti, seveda na nekoliko 

drugačen način in pod strogimi 

restrikcijami za preprečevanje širjenja 

bolezni. Med drugimi vrhunskimi 

slovenskimi mladimi atleti se ga je 

udeležil tudi Maksim Strašek, učenec 9. 

a razreda naše šole. Osvojil je tretje 

mesto v štafeti na štirikrat dvesto 

metrov ter ponovno dokazal odličnost  
 

Ludvikovih športnikov. Iskrene 

čestitke! 

 arhiv (Maksim Strašek) in 

https://images.app.goo.gl/nZWJpdGeYk2oAYdb7 

 Mirjam Jurša, 9. a 

 

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

V četrtek, 18. marca 2021, je tudi na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Tema 

v tem šolskem letu je bila Prehrana v geografski perspektivi. Letos je tekmovanje potekalo nekoliko 

drugače. Pisali smo le teoretični del in ni bilo terenskega dela kot prejšnja leta. Tekmovanje se je začelo 

ob 13.15, za pisanje pa smo imeli na voljo 60 minut. Tekmovanja se je udeležilo šest učencev 8. razreda 

https://images.app.goo.gl/nZWJpdGeYk2oAYdb7
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in šest učencev 9. razreda.  Od vseh smo bronasto priznanje prejeli Nuša Petek, Kaja Gajšek, Gal 

Boltavzer (vsi 8. b) ter Tija Rutar in Ana Kuprivec (obe 9. a). Vsem čestitke za uspeh. 

Državno tekmovanje iz znanja geografije bo potekalo 24. aprila 2021 na Škofijski gimnaziji Vipava. 

Nanj sem se iz naše šole uvrstila jaz, Ana Kuprivec, iz 9. a razreda. 

 Ana Kuprivec, 9. a 

Mentorica: Gordana Šober 

 

31. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT 

Zasedanje parlamenta je potekalo 25. marca 2021 na daljavo zaradi trenutne situacije. Učenci so 

razpravljali na temo Moja poklicna prihodnost. Našo šolo sta zastopali devetošolki Zoja Filipič in Ana 

Kuprivec.  

Tema odpira številna vprašanja v zvezi z izbiro poklica. Kaj so tiste skrbi, pričakovanja, znanja in 

veščine, ki jih bomo v poklicu potrebovali? Razmišljali so tudi o poklicih, ki jih poznamo danes, in o 

poklicih, ki se bodo pojavljali v prihodnosti. Ali bodo res enaki in kaj vse se bo spremenilo? Podali so 

tudi številna mnenja o trenutni povezanosti Evrope in sveta. Nekateri so izpostavili slabosti opravljanja 

poklica v tujini, drugi v tem vidijo številne prednosti. Svet je s tehnologijo postal res majhen. Izogniti 

se niso mogli tudi slabostim dela na daljavo, ki nam ga je prinesla pandemija. Našli pa so seveda tudi 

nekatere pozitivne lastnosti in izpostavili, kaj vse smo se morali naučiti, da smo se lahko prilagodili 

tem razmeram. 

Svoje govorniške sposobnosti, podajanje mnenja in njegovo utemeljevanje sta zelo dobro prikazali, 

zato je bila Ana Kuprivec izbrana med delegate, ki nas bodo zastopali tudi na Nacionalnem otroškem 

parlamentu 21. 4. 2021. Za imenovanje ji čestitamo in si želimo, da bi nas dobro zastopala tudi takrat. 

Vse, kar sta naši zastopnici slišali, bomo prenesli tudi na šolsko skupnost in nekatere rešitve, ki so jih 

podali na Regijskem otroškem parlamentu, poskušali vnesti tudi na našo šolo. 

 mentorica Anita Babič 

 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (9. razred) 

 

29. 3. 2021 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje 

iz znanja angleščine za devetošolce. Tekmovanja 

se je udeležilo 16 učencev. Tekmovanje je sicer 

bilo načrtovano že novembra 2020, vendar je bilo 

zaradi epidemije prestavljeno na marec 2021. 

Prav tako so zaradi epidemije odpovedali 

območno tekmovanje. Državno tekmovanje bo 

25. 5. 2021. Na državno tekmovanje se je uvrstila 

Mirjam Jurša, 9. a. Bronasto priznanje prejme kar 

12 učencev. Čestitke vsem! 

 mentorica Karla Poslek Petrovič 

 

 Karla Poslek Petrovič  

 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: PROJEKT »MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021« 

(38. SREČANJE) 

Kljub negotovim časom, pouku v šoli in na daljavo, smo se v tem šolskem letu ponovno odločili za 

raziskovalno delo. 

Uspešno smo izdelali in oddali pet raziskovalnih nalog in en inovacijski predlog. 

1. april 2021 je bil zadnji rok za oddajo RN/IP v elektronski in v fizični obliki. 

Pred tem (29. marec 2021) smo uspešno opravili šolsko predstavitev RN/IP preko ZOOM-a. Učenci 

so  ob pomoči mentorjev izvrstno (v desetminutni POWER POINT predstavitvi) opravili zagovor 

RN/IP.  

Gospa Urša Žiger, koordinatorka projekta »Mladi za napredek Maribora« pri ZPM Maribor, je zelo 

pohvalila naloge in inovacijski predlog ter raziskovalce in mentorje. 
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V mesecu aprilu bodo potekali uradni zagovori RN/IP po posameznih področjih in pred tekmovalno 

komisijo, prav tako preko videokonferenc. 

Čestitke učencem in mentorjem za delovno vnemo ter dobro opravljeno delo! 

Držimo pesti za kar najvišje uvrstitve! 

 koordinatorka projekta Gordana Šober 

 

 

 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

RADIJSKA DELAVNICA: ŽIVETI DRUGAČNOST - ŽIVETI Z DRUGAČNOSTJO 

 

V petek, 12. marca 2021, smo se skupina 

učencev 9. a razreda odpravili na RTV Maribor. 

Tam je potekala radijska delavnica v okviru 

zavoda Razvoj z glavnim gostom Gojmirjem 

Lešnjakom Gojcem.  

Ob prihodu smo si najprej ogledali gledališko 

predstavo Kozlovska sodba, ki so jo odigrali 

igralci paragledališča Zvitorepec. Bila je 

avtorska priredba zgodbe Kozlovska sodba v 

Višnji gori Josipa Jurčiča. Po končani predstavi 

so pripravili prostor za okroglo mizo, h kateri 

smo pristopili skupaj z glavnim gostom, igralcem  

 Tanja Gojčič Gojcem. V pogovor smo vključili lastna  

vprašanja za igralca ter kulturni program popestrili s pesmimi in recitali. Pogovor je stekel gladko, 

vmes pa je igralec uprizoril tudi del njegovega lika v Naši Mali kliniki in s tem popestril vzdušje. 

Delavnica je bila zelo zanimiva, zahvaljujemo se za povabilo ter nepozabno izkušnjo. 

Ves pogovor je bil sneman in objavljen na velikonočni ponedeljek, 5. aprila 2021, ob 19. uri na Radiu 

Maribor.  

 Ana Kuprivec, Lanatija Ledinek, Lana Miuc Zelko (vse 9. a) 

Mentorica: Tanja Gojčič 

 

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO NA RAZREDNI STOPNJI: OKROGLA MIZA O 

NOVINARSKEM POKLICU Z GOSTJO VESNO MARTINEC, NOVINARKO RTV 

MARIBOR 

 

V šolskem novinarstvu na razredni 

stopnji smo imeli okroglo mizo na 

temo novinarskega poklica z gostjo 

novinarko Vesno Martinec. Žal smo 

okroglo mizo morali izvesti preko 

videokonference po ZOOMu, saj je 

epidemiološka slika še vedno 

neugodna. Prav tako smo zaradi 

ukrepov preprečevanja širjenja 

korona virusa prikrajšani za ogled 

studia in predstavitev delovnih 

pripomočkov ter dela novinarja na  

  in uredila Martina Vidovič RTV Maribor. Kljub temu pa nam 

je naša gostja novinarka Vesna Martinec približala in razkrila, kako poteka delo novinarja. Pogovarjali 

smo se, kako je danes delo drugačno kot nekoč in da sodobni čas in digitalizacija ne smeta ogrožati  
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novinarskega dela temveč 

ravno nasprotno. V poplavi 

informacij in nenehnem 

bombardiranju tako različnih 

izjav in informacij o isti stvari 

je zlata vredno, da so 

informacije in viri preverjeni, 

da so izpostavljena dejstva in 

da je delo novinarja 

neodvisno od politike ali 

drugih interesov. Novinar 

mora biti radoveden in etičen, 

pravilo je, da vedno pred  
 

objavo svojega dela pretehtaš,   in uredila Martina vidovič 

da je sporočilo v korist družbe in da je korist družbe (izvedeti resnico) večja od škode posameznika 

(kršitelja). Biti novinar je poslanstvo in ne samo poklic. Biti novinar danes pomeni, da si specialist za 

skoraj vse (snemaš, pišeš, montiraš prispevke) saj epidemija to zahteva in digitalizacija to omogoča. 

Ključno pa je, da imaš rad jezik in pisano besedo ter radovednost na dober način. In seveda velik krog 

zanesljivih virov.  

 mentorica Martina Vidovič 

  

PROJEKT »VARUJMO SVOJO KAPLJICO VODE – POT DOBRIH ŽELJA ZA REKO 

DRAVO« 

Ludviki smo se odločili sodelovati pri projektu Varujmo svojo kapljico vode – Pot dobrih želja za reko 

Dravo, ki ga že več let vodi podjetje Aquasystems d. o. o. Maribor. Tokrat smo morali zbrati kamenčke, 

jih na eni strani poljubno pobarvati in na drugi zapisati dobre želje za našo reko Dravo. Sodelovalo je 

12 oddelkov razredne stopnje naše šole in skupaj smo zbrali malo manj kot 250 kamnov. Projekta žal 

niso uspeli zaključiti, kot je bilo načrtovano, saj sta v načrte posegli slaba epidemiološka slika in 

neugodna vremenska napoved. Ostajajo odločeni, da Pot dobrih želja za Dravo postavimo tudi v živo, 

ko bo to le mogoče. Do takrat vas vabimo, da si vse prispele fotografije ogledate v njihovem Facebook 

albumu.  

  
Delamo vsi!                                               Martina Vidovič           Ludviki za Dravo. 

Žal nismo uspeli zbrati največ kamnov in osvojiti prvega mesta, nagrade v višini 500 €, se je pa podjetje 

zaradi izjemnega odziva odločilo nagraditi vse sodelujoče šole z donacijo v višini 100 €. Največja 

pohvala nam je, da bi naša šola zmagala, če bi kriterij bil kreativnost in ne številčnost kamnov. Posebna 

zahvala gre tukaj 2. c razredu in učiteljici Milanki Munda, da smo skupaj z učenci naredili instalacijo 

Pot dobrih želja. 

 mentorica Martina Vidovič 
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VSESLOVENSKI PROJEKT »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO« 

Kaj je pravo prijateljstvo in koliko nam pomeni, se predvsem ali še bolj zavedamo v teh koronskih 

časih, ko smo drug od drugega fizično oddaljeni in negujemo prijateljske vezi na daljavo. Da je 

izrednega pomena, se vsi globoko zavedamo. 

  
 Tanja Gojčič  Tanja Gojčič 

Lepe vrednote, med katere sodi prijateljstvo, spodbujamo in negujemo tudi v šoli.  

Odločili smo se, da letos ponovno sodelujemo v vseslovenskem projektu Spodbujamo prijateljstvo, ki 

ga organizira društvo Sobivanje. 

  
 Tanja Gojčič  Tanja Gojčič 

Učenci podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda so v znak lepih prijateljskih odnosov, ter kaj jim 

pomenijo, kako se pravi prijatelji vedejo, tudi likovno ustvarjali in nam skozi svoje izdelke prikazali 

njihov pogled na pravega prijatelja. 

 koordinatorka projekta:Tanja Gojčič 

         

MEDPREDMETNI PROJEKT »GLASBILO IZ ODPADNIH MATERIALOV« (DELO NA 

DALJAVO, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA) 

   
 Maria Luković  Jakob Marolt  Noel Brčić 
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 Tim Jugovič   Tim Krašovec  Tin Horvat 

Avtorji: učenci 6. a   

Mentorica: Vera Kožuh 

 

VELIKONOČNO USTVARJANJE V 2. A 

  
 Dominik Gungl Galun              Tanja Gojčič         Zoja Kolar                        Tanja Gojčič        

Z učenci 2. a smo se prepustili prazničnemu času in uživali v ustvarjanju velikonočnih košaric ter 

poslikavi mapic iz papirja, kamor so si vstavili učne liste za delo od doma. 

   
 Anže Skuhala   Ela Bezenšek  Kaja Tretjak, 2. b 

 Tanja Gojčič 

Razredničarka: Janja Karanovič 

         

   

ROBOTEK IKS V 1. B  
V 1. B RAZREDU NAS JE OBISKAL ROBOTEK IKS. POMAGAL NAM JE PRI UČENJU ČRK, 

SPOZNAVANJU ŠTEVIL DO 20, Z NAMI JE ODŠEL TUDI NA ŠOLSKO IGRIŠČE. BILO JE 

ZELO ZABAVNO. 

 



 10 

  
  Klara Berdelak, Nataša Hutter 

 razredničarka Klara Berdelak 

KAJ VSE SMO POČELI V 1. c 

  
BILI SMO NA SPREHODU Z MAČKOM MURIJEM  … 

                                                        Kim Herič 
 

                                                Vita Sernc, 1. c 

 

 
 

 

… NA TRAVNIKU, 

                                              Zala Knez, 1. c 
USTVARJALI SMO ZA 

MAMICO 

              Ula  

 IN VELIKO NOČ. 

       Emilija Rajić, 1. c 

Razredničarka: Suzana Belušić 
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TEHNIŠKI DAN: 5. RAZRED 

Tehniški dan so ga petošolci opravili na daljavo. Učenci so izdelovali prevesno in nihajno gugalnico 

ter zraven uredili park. Zelo so se potrudili! 

   
Clara Giulia Massa Mark Petrovič Liam Rojs 

To so izdelki učencev 5. b razreda! 

Razredničarka: Alenka Kuhar 

 

 KNJIŽNI CA 
 

KNJIGA MESECA MARCA 

 

Tokratna knjiga meseca je čisto štajerska: Štajerski 

.-argo, s štajerskim narečjem. Če še ne veste vseh 

naših fraz ali njihovega pomena, ali če ste na 

določene že pozabili, tukaj je, da jih ponovno 

odkrijete. Uživajte v prebiranju štajerske 

originalnosti. 

Se pa te veš (.-argo)! 

Pri raziskovanju Slovenije pa vam bodo v pomoč 

trije krasni priročniki, da boste našo čudovito 

deželo še bolje spoznali. Odpravite se po hribih, 

mestih, raziščite kraške jame, jezera, reke, ravnice 

ali obalni svet. Poiščite galerije, muzeje,  

                                                    Tanja Gojčič turistične znamenitosti …  

Predvsem pa uživajte v potepih. 

 knjižničarka Tanja Gojčič 

 

SVEŽE IZ KNJIŽNICE 

 

Na policah šolske knjižnice se bohotijo nove knjižne 

novosti, ki vas bodo očarale. 

Mlajši učenci poiščite zgodbe o dinozavrih in zmajih, 

spoznajte nove pesmi Pedenjpeda, se odpravite na potep 

po Sloveniji ali raziskujte svet angleških besed z miško.  

Pokukajte tudi v nove dogodivščine volka, ki je nekoč 

želel spremeniti barvo. Tokrat se na vse pretege trudi 

poiskati srčno izbranko, doživi lepo presenečenje za 

rojstni dan ter odkriva svetovna mesta.  Starejši učenci pa 

ne spreglejte mitoloških Junakov Olimpa, knjige Vroči  

 Tanja Gojčič planet z ekološko vsebino, ter velikega Atlasa zgodovine, 

kjer je na slikovit in zanimiv način prikazanih petnajst veličastnih civilizacij. 

Pridite v knjižnico, saj knjige že nestrpno pričakujejo radovedne bralce. 
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 Tanja Gojčič  Tanja Gojčič 

 

 knjižničarka Tanja Gojčič 

 

 DELO V APRILU IN MAJU 
 

A P R I L  M A J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. PK: 16.00. Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. 2. 1. Praznik dela. 

2. Svetovni dan mladinske književnosti. 2.  Praznik dela. 

5.  Velikonočni ponedeljek. 4.  NPZ 6. in 9. razred: slovenščina. 

12.  Anketa: izbirni predmeti  19. 4. Svet staršev ob 

18.00. 

6. NPZ 6. in 9. razred: matematika. PK: 16.00. Pogovor s 

starši in učenci 17.00–18.00.  

13. Tekmovanje v znanju slovenščine 1. VIO – 

Mehurčki in Cankarjevo tekmovanje.        

7. T-š: Logična pošast. 

14. T-d: Vesela šola. 10. NPZ 6. in 9. razred: angleščina in zgodovina. 

15. T-š: FIZ.  20. Razstavišče Ludvik: JANI VIMPOLŠEK: fotografska 

razstava. Rastem s knjigo: 7. razred.  

19. Šolska skupnost 6. do 9. razred. 

Anketa: podljašano bivanje  26. 4. 

21. T-d: Logična pošast. 

21. Šolska skupnost (1. - 5. razred). 24. Šolska skupnost 6. do 9. razred. 

22. T-š: MAT. 26. Šolska skupnost (1. - 5. razred). 

23. Svetovni dan knjige in avtorskih pravic.   

24.  T-d: GEO.   

26.  Pouka prost dan.   

27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice 

do 2. 5. 

  

  Bralni večer. Kuharsko tekmovanje za zlato kuhalnico 

- sredina maja. Svet staršev: 18.00. T-d: fizika. 

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

 

 
MENTORICA LUDVIK POROČA: Mateja Arko 

UREDNICA LUDVIK POROČA: Ana Kovač, 9. a 

UREDNIŠKI ODBOR: 

Tjaša Levstik (7. b); 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) 
 


