
 
ŽELIMO VAM ODLIČNE POČITNICE! 

 

 

  
 učenci 4. b  učenci 4. b 

 

  
 4. b   Nia Holjevac, 2. b  

 

Pozdravljeni, Ludviki!  

To šolsko leto, ki je bilo zelo pestro in tudi malo drugačno od prejšnjih let, se že bliža h koncu. V tem 

mesecu smo učenci pridno pridobili še zadnje ocene in iz sebe iztisnili še zadnje moči, saj že komaj 

čakamo na poletne počitnice, ki že trkajo na vrata. Ne smemo pa pozabiti na vso dodatno delo, ki smo 

ga opravili učenci naše šole z udeležbo na tekmovanjih na raznih področjih in drugih šolskih 

aktivnostih v tem letu.  

 

  
 Izabela Luketič, 2. a  Vito Pal, 2. a 

  
 Živa Mužerlin, 2. b    Max Weiksler, 2. a 
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Letošnje šolsko leto se nam bo še posebej 

vtisnilo v spomin, saj smo učenci nekaj časa 

preživeli doma, ko je pouk zaradi epidemije 

potekal od doma. Kljub temu, da smo se s takšno 

situacijo srečali že prejšnje šolsko leto in nam je 

potek pouka od doma že bil kar dobro znan, smo 

srečali veliko novih stvari. Sama sem bila zelo 

vesela, ko so nam sporočili, da se ponovno 

vračamo v šolske klopi, saj se s sošolci že zelo 

dolgo nismo videli in verjamem, da smo vsi 

malo pogrešali klepetanje s sošolci, skupno 

druženje, melodijo šolskega zvonca … 

Vesela sem, da smo zadnje mesece v tem  

 Mateja Arko šolskem letu lahko preživeli v šoli in ne pred  

ekrani. Še posebej zato, ker so bili za nas, devetošolce, to zadnji meseci na tej šoli in se nam bodo še 

posebej vtisnili v spomin. V tem šolskem letu smo morali sprejeti veliko pomembnih odločitev, med 

drugim tudi, kje bomo nadaljevali naše šolanje. Torej, naslednje leto bomo devetošolci prestopili 

pragove srednjih šol, prvošolčki pa bodo prvič prestopili prag naše osnovne šole in verjamem, da bodo 

na njej tudi oni preživeli devet nepozabnih let, kot smo jih mi. Kljub temu, da je devet let zelo dolgo 

obdobje, se mi zdi, da je prehitro minilo in ne morem verjeti, da z letošnjim šolskim letom že končujem 

osnovno šolo. Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije nam je devetošolcem tudi bilo omogočeno, 

da smo s skupnimi močmi pripravili zaključno prireditev in se tako tudi zares poslovili od naše šole. 

Ob koncu bi se rada zahvalila vsem učiteljem in drugim delavcem naše šole, ki so nas spodbujali, 

spremljali ter nam pomagali po svojih najboljših močeh. Prav tako bi se rada zahvalila vsem sošolcem 

in sošolkam, zaradi katerih si bom osnovno šolo zapomnila kot nepozabnih devet let.  

Vsem vam želim lepe težko pričakovane in zaslužene poletne počitnice. Srečno! 

 Ana Kovač, članica uredniškega odbora in urednica Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

BESEDA GOSPE RAVNATELJICE 

Dragi Ludviki,  

leto je minilo, kot bi pihnil.  Čeprav smo se se, vsak po svoje in vsi skupaj, kar naprej borili z epidemijo 

in z njo povezanimi ukrepi, prekinitvami šolanja in različnimi kombinacijami pouka, smo šolsko leto 

uspešno pripeljali do konca. Čestitam vam za opravljeno delo. Čestitam pa tudi učiteljem in staršem, 

ki so letos naredili še več kot sicer.  Poglejte, kako daleč smo prišli. Bodite radovedni, bodite pogumni, 

bodite prijazni do sebe in drugih, naredite korake, ki si jih želite. Vse drugo bo prišlo samo od sebe. 

Želim vam lepe počitnice z upanjem, da nam bo novo šolsko leto bolj naklonjeno, kot nam je bilo 

letošnje. Vidimo se jeseni. Spočiti, zdravi in polni novih idej.  

Naj vas v novem šolskem letu prav vsak dan v šolske ure pospremi šolski zvonec.  

Nasvidenje.                                  

 ravnateljica: Lidija Todorović 

  
 Eva Jerič, 6 let  Melani Smiljković, 6 let 
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 FOTO UTRI NKI  
    

 

  
Izdelki iz gline      

 Svetlana Luković, 7. a 

Ludvik hodi  

                    Karla Poslek Petrović (arhiv) 

 

  
Ludvik hodi (9. b)                            

                                                             Ajdin Kujuković, 9. b 

Ludvik hodi          

            Janja Karanovič (arhiv) 

 

  
Dan dejavnosti: aktivnosti v okviru ERASMUS +            

 Mateja Arko 

Zaključna ekskurzija devetošolcev     

(pustolovski park Menina)                    

 Violeta Škrabl 

 

   
Zaključna ekskurzija (2. razred): Uživali smo v najlepšem mestnem parku, vožnja z vlakcem pa je 

narisala nasmehe na obrazih vsem nam in mimoidočim.                     

                                                                                                                   Janja Karanovič (arhiv) 
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Nova poslikava stene na Ludviku  

                                                  Violeta Škrabl                                                                                     

Ustvarjali smo grafite.                               

 Violeta Škrabl 

 

  
Šola v naravi (Poreč, 5. in 6. razred) 

                                             Katja Stajnko 

Šola v naravi (Poreč, 5. in 6. razred) 

                                                                   Katja Stajnko 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

Razstavišče Ludvik se je v letošnjem 

šolskem letu preselilo na splet. Razstave 

s spremljajočim programom učencev, 

pogovori z avtorji in druženja so 

zamenjale virtualne razstave z glasbenimi 

vložki v ozadju. Trudili smo se, da smo 

vam na tak način predstavili nove avtorje 

in njihove raznovrstne fotografije in 

umetniška dela.  

Tak način dela nas ni ustavil, zato že 

pridno načrtujemo nove razstave za 

šolsko leto 2021/2022. Naj bo fotografija 

avtorja Janija Vimpolška, ki bo pri nas   
razstavljal v novembru, spodbuda za vse   Jani Vimpolšek 

vas in nas, ki že nestrpno pričakujemo razstave, kot smo jih bili vajeni. Srčno si želimo, da bo naše 

razstavišče ponovno zaživelo med  fotografijami narave, živali in ljudi. Veselimo se dneva, ko bomo 

spet zbrani občudovali naše učence, ki nas vedno znova presenetijo s svojimi znanji, spretnostmi in 

talenti. 

 organizatorka razstav Katja Stajnko 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

MATEMATIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE 

V četrtek, 22. aprila 2021, je potekalo šolsko tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje. Tekmovanja 

se je udeležilo 168 učencev od 1. do 9. razreda. Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni 
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matematični kenguru je osvojilo 44 učencev od 1. do 4. razreda, bronasto Vegovo priznanje pa 21 

učencev od 5. do 9. razreda.   

 

DOBITNIKI PRIZNANJA ZA USPEH NA TEKMOVANJU »MEDNARODNI MATEMATIČNI 

KENGURU« (od 1. do 4. razreda)  

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki priznanj 

1. razred 33 

Martin Gungl Galun, Tai Lipar, Tian Auda, Leo Felser, Lena Bezjak, Jaka 

Keuc, Zala Knez, Jan Marinič, Xian Bačič, Ula Finšgar, Kim Herič, Mia 

Intihar, Eva Jerič, Mia Kos, Zara Močnik, Kaja Praček Rat  

2. razred 33 

Matic Blažič, Ejti Bobnar, Niko Cizerl, Gaber Anžur, Zoja Kolar, Nik 

Pavlinek, Nejc Kašan, Anže Skuhala , Žiga Holc, Jan Kladnik, Luka Knehtl, 

Vid Žnidaršič, Jaša Jarh, Dominik Gungl Galun, Nik Škrabl  

3. razred 23 
Kai Osvald, Miha Marko Matko, Naja Kandić, Jakob Holc, Vid Razgoršek, 

Ana Fleisinger, Urban Testen, Nuša Tomanič 

4. razred 13 Milena Batistić, Uma Vreže, Filip Razgoršek, Manca Petek, Isa Vreže 

 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 5. do 9. razreda)  

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki bronastih priznanj 

5. razred 13 Maca Bobnar, Lara Poredoš, Vitan Majšler, Urban Knez  

6. razred 12 Tia Turk, Lili Kokalj, Nejc Marinič, Jakob Novak, Matic Lešnik  

7. razred 20 
Svit Kočevar Boc, Filip Martin Fleisinger, Andraž Vadnjal, Domen Skuhala, 

Mia Čerič, Alina Pilih Grah 

8. razred 14 Ana Tašner, Jure Mlasko, Nuša Petek, Gal Boltauzer  

9. razred 7 Mirjam Jurša, Ana Kuprivec 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Svit Kočevar Boc iz 7. razreda ter Mirjam Jurša in Ana 

Kuprivec iz 9. razreda.  

 

MATEMATIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREBRNO ali ZLATO VEGOVO 

PRIZNANJE 

V soboto, 15. 5. 2021, je potekalo državno tekmovanje iz znanja matematike. Tekmovanje je potekalo 

na naši šoli. Udeležili so se ga Svit Kočevar Boc iz 7. razreda ter Mirjam Jurša in Ana Kuprivec iz 9. 

razreda. 

Srebrno priznanje sta dosegla Svit Kočevar Boc iz 7. razreda in Ana Kuprivec iz 9. razreda. 

Vsem tekmovalcem in dobitnikom priznanj čestitamo. 

 Kristina Kleč 

Organizatorka tekmovanja od 1. do 3. razreda: Jasmina Borlinić      

Organizatorka tekmovanja od 4. do 9. razreda: Kristina Kleč 

Predsednica šolske tekmovalne komisije: Kristina Kleč 

 

Že v prvem razredu sem tekmoval v znanju iz matematike. Bilo mi je zelo všeč, zato sem se prijavil 

tudi letos. Bil sem zelo uspešen. Pri Kengurujčku in Mehurčkih sem bil najboljši v razredu. Med 

reševanjem nalog sem bil zbran, zelo sem se trudil  in na koncu bil nagrajen. Odločil sem se, da se bom 

prijavil vsako leto. 

  Niko Cizerl, 2. b 

Razredničarka: Jasmina Borlinić 

 

TEKMOVANJE »LOGIČNA POŠAST« 

V petek, 7. maja 2021, je potekalo šolsko tekmovanje Logična pošast za učence od 2. do 9. razreda. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo kar 63 učenk in učencev. Glavna cilja tekmovanja, ki ga organizira 
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Mathema (zavod za popularizacijo matematike), sta razvijanje logičnega razmišljanja in popularizacija 

matematike.  

Na šolskem tekmovanju je biserno priznanje prejelo 35 učencev in učenk, kar 22 pa se jih je uvrstilo 

na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. maja 2021 na matičnih šolah.  

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Gaber Anžur, Matic Blažič, Ella Bezenšek, Ejti Bobnar, Zoja 

Kolar, Brina Majer, Anže Skuhala (vsi 2. razred), Ana Fleisinger, Mia Lorber, Larisa Šuran (3. razred), 

Eva Majcenovič, Isa Vreže, Uma Vreže (4. razred), Katja Čertalič (5. razred), Nejc Peretič (6. razred), 

Živa Tancer (7. razred), Hana Indihar, Nuša Petek, Vito Šumak (8. razred), Mirjam Jurša, Ana 

Kuprivec in Lana Miuc Zelko (9. razred). 

 

Na državnem tekmovanju so srebrno priznanje prejeli: 

Gaber Anžur, Matic Blažič, Ella Bezenšek, Zoja 

Kolar, Anže Skuhala (vsi 2. razred), Larisa Šuran (3. 

razred), Uma Vreže, Ema Majcenovič (4. razred),  

Nuša Petek (8. razred) in Ana Kuprivec (9. razred). 

Največji uspeh je dosegla Mirjam Jurša (9. razred), saj 

je prejela zlato priznanje z doseženimi vsemi možnimi 

točkami.  

Vsem udeležencem za dosežke iskreno čestitamo. 

 

 Nejc Barovič  

Mentorja tekmovanja: Tanja Gojčič in Nejc Barovič   

 

Največji uspeh je dosegla Mirjam Jurša (9. razred), saj je prejela zlato priznanje z doseženimi 

vsemi možnimi točkami. 

                                                                                                                                 Mateja Arko    

 

KEMIJA:  TEKMOVANJE ZA SREBRNO IN ZLATO PREGLOVO PRIZNANJE                               

(DRŽAVNO TEKMOVANJE) 

 

V četrtek, 13. maja 2021, je potekalo državno tekmovanje iz 

znanja kemije. Tekmovali sta Ana Kuprivec, 9. a, in Nuša 

Petek, 8. b. Dosegli sta lep rezultat. Ana Kuprivec je dosegla 

bronasto priznanje in Nuša Petek zlato priznanje. 

Čestitke! 

  mentorica Ribana Višnar 

                            Ribana Višnar  
 

ASTRONOMIJA IN FIZIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE  

Z državnim tekmovanjem iz astronomije se je za učence zaključilo obdobje priprav na tekmovanji iz 

astronomije in fizike. Letošnji dosežki so: 
 

FIZIKA  

zlato Stefanovo priznanje: Mirjam Jurša (9. a); 

srebrno Stefanovo priznanje: Vito Šumak (8. a), Gal Boltauzer (8. b), Hana Indihar (8. c) in Ana 

Kuprivec (9. a);  

bronasto Stefanovo priznanje: Vita Čelik (8. b), Tit Turk (8. c), Tia Rutar (9. a) in Gašper Indihar 

(9. b). 
 

ASTRONOMIJA 

srebrno Dominkovo priznanje: Izza Juvan (7. a) in Vito Šumak (8. a). 
 

Čestitamo! 

 mentor Saša Silič 
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GIMNASTIKA: POKAL SLOVENIJE V ŽENSKI ŠPORTNI GIMNASTIKI 2021 

 

V soboto, 22. 5. 2021, je v gimnastičnem 

centru v Ljubljani potekal Pokal Slovenije v 

ženski športni gimnastiki 2021. Tekmovanja 

so se udeležile tudi tri učenke naše šole: Pia 

Regoršek, Brina Majer, obe iz 2. c razreda, in 

Vivien Hope Bordon iz 1. c razreda. V 

starostni skupini do 9 let so dosegle odlične 

rezultate: Pia 2. mesto, Brina 5. mesto, Vivien 

12. mesto.  

Dekleta, čestitamo! 

 Milanka Munda 

 

 arhiv (Milanka Munda)    
 

SLOVENŠČINA: CANKARJEVO TEKMOVANJE (DRŽAVNO) 

V soboto, 22. maja 2021, je preko spleta (aplikacije Zoom) potekalo državno tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje. Udeležile smo se ga tri učenke: Mirjam Jurša, Ana Kuprivec (obe 9. a) ter Kaja 

Gajšek (8. b). 

Tekmovalci smo bili razdeljeni v skupine, ki smo bili skupaj na Zoom skupini. Na povezavo smo se 

povezali okoli 9.00 ter čez eno uro začeli pisati. Za pisanje smo imeli na voljo uro in pol. Potem smo 

lastne spise skenirani in jih poslali na DMFA strežnik.  

Potem so imeli ocenjevalci čas, da so naše spise pregledali. Po približno dveh tednih smo dobili uradne 

rezultate. Mirjam je osvojila vse možne točke, osvojila 1. mesto v državi ter zlato priznanje, Ana 

srebrno priznanje, Kaji pa sta zmanjkali le dve točki za srebrno priznanje. Vsem iskrene čestitke! 

V letošnjem letu smo na Cankarjevem tekmovanju pisali o knjigi Kako dolg je čas ter razmišljali o 

relativnosti časa in prostora. Tako je o temi razmišljala Mirjam Jurša: 

»Kot sem dejala, lepo in prav, vendar imam pripombo. Čas ni ne relativen, ne subjektiven. Tudi svet, 

v katerem živimo, ni. To se bo slišalo precej grobo, a vsak se nekega jutra zbudi mrtev. In čas, v 

katerem se to zgodi, ni popolnoma nič subjektiven in relativen, temveč je odmerjen v letih, dnevih in 

urah, če tudi se tega tako močno bojimo. Subjektivnosti in relativnosti je na tej prekrasni Zemlji le 

za vzorec, preostanek predstavljajo dejstva, ki jih lahko sprejmemo, lahko pa tudi ne, a zaradi tega 

niso nič manj resnična. 

Vsakemu človeškemu bitju je odmerjeno 

približno osemdeset let, nekomu več, 

nekomu manj, a leta 2200 nikogar od nas 

ne bo več tukaj. Na tem ni nič relativnega, 

to je dejstvo. Strašljivo je, a je dejstvo, naj 

nam je to všeč, ali pa ne. Morda smo 

relativnost v nekaj tako stvarnega, kot je 

čas, vpletli ravno zato, ker je strašljivo. 

Ker človeka po hrbtu spreleti zona, kadar 

pomisli, da mu je obstoj merjen v nečem 

tako primitivnem, kot so minute. In da ga 

je s pretekom vsake med njimi nekoliko 

manj.«  
(ODLOMEK IZ NAGRAJENEGA DELA, 

AVTORICA MIRJAM JURŠA, 9. A)  

 Mirjam je osvojila vse možne točke, osvojila 1. mesto v državi ter zlato priznanje, Ana srebrno 

priznanje, Kaji pa sta zmanjkali le dve točki za srebrno priznanje. Vsem iskrene čestitke!  
 Tanja Gojčič     

 Mirjam Jurša, Ana Kuprivec, obe 9. a 

Mentorica: Nataša Colja 
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ANGLEŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (9. RAZRED) 

25. 5. 2021 je na šoli potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za devetošolce. Tekmovanja 

se je udeležila devetošolka Mirjam Jurša, ki osvojila odlično srebrno priznanje. Tekmovanje je bilo 

zaradi epidemije prestavljeno in prilagojeno. Potekalo je spletno, poleg mentorice pa je bil zagotovljen 

tudi oddaljen nadzorni učitelj preko Zoom-a. Tekmovanje je trajalo 90 minut, tema tekmovanja pa je 

bila vezana na knjižno predlogo Turtles All the Way Down.  

 mentorica Karla Poslek Petrovič 

 

BMX KOLESARSTVO: PIA PALČNIK, 7. a, IN GAJ PALČNIK, 8. a, NA TEKMAH ZA 

EVROPSKI POKAL 

Letošnja tekmovalna sezona se je zaradi covida-19 začela veliko kasneje kot običajno, zato smo 

tekmovalci že nestrpno čakali na otvoritvene tekme za evropski pokal. Prvi letošnji tekmi sta potekali 

v Veroni 1. in 2. maja na eni mojih najljubših BMX-prog, kjer sem že stala na stopničkah. Tudi letos 

je bil to moj cilj.  Na tekmo sem odšla s svojim klubom, BSX-Racing Team Maribor, med tekmovalci 

pa sta bila tudi moj brat Gaj in oče Gregor. 

Že prvi tekmovalni dan v Italiji sem začela 

zelo uspešno in vse vožnje končala med 

najboljšimi, kar mi je prineslo skupno tretje 

mesto. Pred mano sta bili le Švicarka, tretja 

najboljša tekmovalka v Evropi, in Italijanka, 

sedma najboljša na svetu. Na drugem mestu je 

tekmo zaključil oče, brat pa je po odličnih 

vožnjah v preveliki želji po odličnem rezultatu 

padel in si zlomil levo roko. Drugi dan 

tekmovanja sem ponovno štartala zelo 

odločno in bila celo dirko med najboljšimi, 

skupni seštevek točk me je ponesel na  
 

stopničke, ponovno sem bila tretja, kar hkrati  Pia Palčnik (arhiv) 

pomeni, da sem na tretjem mestu tudi v skupni razvrstitvi za evropski pokal.   

Tekmovanje je potekalo pod strogimi varnostnimi pogoji, razdeljeni smo bili v mehurčke po državah, 

pred tekmovanjem smo se morali testirati in ves čas nositi maske. Kljub vsem ukrepom smo v Veroni 

preživeli čudovit prvomajski vikend, saj smo se poleg tekmovanj veliko družili, zabavali in spoznavali 

lepote tega čudovitega italijanskega mesta. 

V juniju se bom s klubom udeležila tretje in četrte letošnje tekme za evropski pokal v francoskem 

mestu Sarrians, kjer sem pred leti že tekmovala, zato progo poznam in pričakujem dober rezultat. Poleti 

pa me čakata evropsko prvenstvo v Belgiji in svetovno prvenstvo na Nizozemskem, česar se že zelo 

veselim in tudi kondicijsko in tehnično pripravljam. Obožujem BMX in bila bi rada med najboljšimi 

tekmovalkami na svetu!  

  Pia Palčnik, 7. a 

Razredničarka: Jordana Koren 

 

TRIATLON: ANJA BEZLAJ, 7. b, PRVO MESTO NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU 

ANJA BEZLAJ se je 23. 5. 2021 udeležila mednarodnega tekmovanja v triatlonu v hrvaškem Trogirju. 

Udeležila se je SUPERSPRINT TRIATLONA, kar je zajemalo 375 m plavanja v mrzlem morju (temp. 

morja 17 stopinj), 10 km kolesarjenja in 2,5 km teka. Tekmovala je v starostni skupini od 13 do 15 let 

in med 32 tekmovalkami osvojila prvo mesto v svoji kategoriji. S to izjemno vzdržljivostno disciplino 

je sama sebe nagradila ter s časom 37 minut in 37 sekund pokazala izjemno voljo ter moč. Anja je že 

7 let plavalka plavalnega kluba Branik Maribor, triatlonu 3LIFE pod okriljem Triatlonske zveze  

Slovenije pa se je na povabilo pridružila januarja 2021 ter svojim plavalnim treningom dodala še 

atletiko in kolesarske treninge. Trenira od 9 do 11-krat na teden (6 plavalnih treningov, 2 atletska in 

enkrat plezanje). Med prostim časom, ponavadi je to le nedelja, pa gre še na kolo in opravi še kolesarski 

trening. 
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Njena pot v triatlonu se je šele začela, 

zato bo svojim plavalnim tekmam 

postopoma dodajala tudi tekmovanja v 

akvatlonu (plavanje in tek) in triatlonu.  

V juniju jo čakajo trije novi izzivi: 

tekmovanje v supersprint triatlonu v 

Kopru, državno prvenstvo v akvatlonu 

ter Europian Junior Chalenge v 

akvatlonu v sosednji Avstriji. Julij bo 

obarvan bolj plavalno, saj jo čaka še 

državno prvenstvo v plavanju. 

Anji iskrene čestitke in veliko sreče še 

vnaprej.  

 Nina Bezlaj  Nina Bezlaj  

  Nina Bezlaj  

 

5. TEK POD POHORJEM: ANJA BEZLAJ, 7. b, ODLIČNA DRUGA 

 

Anja Bezlaj je 6. 6. 2021 sodelovala na 5. teku 

POD POHORJEM in si v absolutni konkurenci 

80 žensk vseh starosti pritekla 2. mesto. 

Premagala jo je samo 20 let starejša tekmica.  

Bravo, Anja! 

  Nina Bezlaj (mama) 

Razredničarka: Karla Poslek Petrovič 

 

 Nina Bezlaj  

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: REZULTATI PRVEGA KROGA DRŽAVNEGA 

TEKMOVANJA 

Evo, to so Ludviki oz. Ludvičke! Rezultati so odlični.  

Ekonomija in turizem: Borovnice kot kulinarična zgodba (S. Teraž, K. Gajšek, obe 8. b; mentorici: R. 

Višnar, V. Škrabl)  BRONASTO PRIZNANJE 

Druga področja: Ali je Slovenija pripravljena na veganstvo? (A. Kuprivec, 9. a; mentorica: Brigita 

Godec Kopčič)  DRUGI KROG 

Raba animacije pri pouku v osnovni šoli (T. Čertalič, L. Železnik, obe 7. b; mentorici: Violeta 

Škrabl, Katja Stajnko)  DRUGI KROG 

Čestitamo! 

 koordinatorka raziskovalne dejavnosti Gordana Šober  
 

 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

ŠOLSKA SKUPNOST 2020/2021 

Tako kot vsako leto, je tudi letos na naši šoli potekala šolska skupnost. Iz vsakega razreda sta bila dva 

predstavnika, na srečanja pa so lahko prišli tudi poročevalci Ludvik poroča.  

Šolska skupnost se je v običajnih letih srečevala enkrat na mesec, letos pa je bilo to oteženo. Že konec 

oktobra smo namreč zaradi karantene ostali doma. Šolska skupnost pri delu na daljavo ni propadla. 

Nekajkrat smo se kar preko video klica pogovorili ter uspeli izpeljati nekatere projekte. V decembru 

smo tako naredili spletni adventni koledar z lepimi mislimi in ugankami. Pogovarjali smo se pa tudi o 

temi Moja poklicna prihodnost. Ta je bila (tudi na državni ravni) tema šolskega parlamenta že drugo 

leto. Našli smo številne ideje za izboljšanje sistema in večino izmed njih sva predstavnici šole (Zoja 

Filipič in Ana Kuprivec, obe 9. a) tudi predstavili na otroškem oziroma nacionalnem parlamentu. 

Skupaj smo predstavili, kako bi lahko še olajšali odločitev o naši prihodnji karieri, predstavili pa smo 
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tudi ideje, kako bi lahko spremenili učni sistem na naši šoli, da bi bil le ta bližji učencem. Nekatere 

izmed njih smo uspeli pridobiti (motorični park na igrišču), nekatere teme pa še vedno ostajajo odprte 

(učilnica na prostem, več življenjskih tem, ipd.) in pripravljene, da se izvedejo. 

Za vse naše ideje bo še prišel čas, da se uresničijo. A uresničile se bodo, če si jih zares želite. Zato se 

nikoli ne predajte, svoje ideje predstavite, razložite in utemeljite. Mogoče se bodo ravno vaše ideje (ob 

pomoči naše skupnosti učencem) naredile šolanje nekoliko lepše. 

 predstavnica šolske skupnosti Ana Kuprivec, 9. a 

Mentorica: Anita Babič 

 

»LUDVIK HODI 2021« (od 6. do 9. razreda) 

  
 Karla Poslek Petrovič  Metka Majcen 

V petek, 24. 5. 2021, smo se učenci predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) odpravili na vsakoletni 

tradicionalni pohod Ludvik hodi. Zaradi trenutnih razmer je ta letos potekal nekoliko drugače, kot smo 

vajeni, a smo si na njem, kakor zmeraj, vseeno nabrali čudovitih vtisov. Ob osmi uri zjutraj smo se 

zbrali na igrišču, nato pa se po malici po skupinah odpravili na pot s svojimi nadzornimi učitelji. Zaradi 

predhodnega deževja je bila pot razmočena in blatna, a smo jo s trdno voljo vseeno premagali in si na 

cilju privoščili zaslužen počitek. Po povratku s Pohorja smo se, kakor je bilo sicer v navadi na prireditvi 

na Trikotni jasi, na šolskem igrišču pogostili z Ludvikovim loncem in sladoledom ter dan zaključili 

okoli 12.30 z odhodom domov. Posebej za devete razrede, ki zaključujemo svoje zadnje leto na šoli, 

je bila izkušnja neverjetna in prijetna ter se je bomo še dolgo spominjali. 

  Mirjam Jurša, 9. a 

Organizator: Milan Soršak  

 

LUDVIK HODI 2021 (od 1. do 5. razreda) 

8. junija smo se 4. in 5. razredi odpravili na Trikotno jaso.  

Pred odhodom smo se zbrali na šolskem dvorišču, kjer nas je pozdravila gospa ravnateljica in pojedli  

   
 Nataša Kosi     Nataša Kosi     Anita Babič 

smo malico. Podali smo se na pot po Streliški cesti, nato po strmi poti skozi gozd in po gozdni cesti 

vse do Trikotne jase. Pot je bila zanimiva. Vsi smo bili oblečeni v oranžne Ludvikove majice.  

Na cilju smo se spočili, pojedli malico iz nahrbtnika ter igrali. Po gozdni cesti smo se vrnili v šolo, kjer 

smo imeli tradicionalno kosilo – Ludvikov lonec in sladoled. 

Izlet je bil zabaven. 

 Ida Finšgar in Hana Žigon, 4. a 

Razredničarka: Nataša Kosi 
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TRETJEŠOLCI NA LUDVIKOVEM POHODU Z NALOGAMI IZ ORIENTACIJE 

Letos smo tretješolci na tradicionalnem pohodu Ludvik hodi opravili tudi naloge iz orientacije. S 

kompasi in zemljevidi smo se odpravili proti Pekrski gorci in na poti določali strani neba, ugotavljali 

smer poti in s pomočjo kompasov na Pekrski gorci ugotavljali, kaj vidimo glede na stojišče. Učenci so  

  
 Katja Stajnko  Minka Godec    

zavzeto reševali naloge, se postavljali s pomočjo kompasa in svojo pot označili tudi na zemljevidu. 

Vzeli smo si tudi čas za fotografiranje, malico in seveda igro. Zagotovo pa smo vsi mnenja, da si želimo  

  
 Vesna Klasinc  Napisala: Anja Rutar, 2. a  

                                         Janja Karanovič 

pohod Ludvik hodi opraviti na tradicionalen način, do Trikotne jase, kjer nas čakajo domači in se 

srečamo z vsemi Ludviki. 

 Minka Godec 

Organizatorka: Janja Karanovič 

 

DAN DEJAVNOSTI: DOMAČA POKRAJINA (4. razred) 

V ponedeljek, 31. 5. 2021, smo imeli učenci 4. a in 4. b razreda naravoslovni dan. Najprej smo imeli 

malico, za tem nam je učiteljica razdelila učne liste. Ob 9. uri smo se odpravili na Pekrsko gorco. Med 

potjo smo se večkrat ustavili, saj nam je učiteljica opisovala veliko zanimivosti o Pekrskem potoku in 

ruševinah v bližini vile rustike. Hodili smo približno eno uro in prehodili več kilometrov. Ko smo 

prispeli na Pekrsko gorco, smo se odžejali, nato pa smo reševali učne liste. Potem ko smo jih rešili, 

smo se lahko igrali, lovili, pogovarjali, skratka, zabavali. Čez nekaj časa nas je učiteljica poklicala in 

nam povedala, da je čas za odhod. Čez približno uro smo se vrnili v šolo, kjer smo preverili rešene 

učne liste in odšli na kosilo.  

Ta dan nama je bil zelo zanimiv, poučen in zabaven, zato se zelo veseliva naslednjega naravoslovnega 

dne. 

 Isa Vreže, Marko Šterbal, 4. a 

Razredničarka: Nataša Kosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: IZDELKI IZ PAPIRJA (4. razred) 

Na tehničnem dnevu, ki je bil v sredo, 26. 5. 2021, smo se imeli zelo zabavno. Končno smo po dolgem 

času spet jedli za malico hamburgerje. Preizkusili smo trdote papirja, izdelali smo tudi hiško iz papirja, 

ki smo jo morali iz pomanjšanega načrta prerisati v normalno velikost. Delali smo tudi papirnata letala, 

ki so letela po vsem razredu. Na koncu smo izdelovali še različne origamije, ki so bili zelo zanimivi, 

na primer kužka, muco, hrčka ali laboda. Na tehniškem dnevu sem se imela zelo lepo. 

  Eva Majcenovič, 4. b 

Razredničarka: Viktorija Kodrič 
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»GRAFFITI JAM«: OGLED IN USTVARJANJE GRAFITOV 

Pestro dogajanje ob zaključku evropskega prvenstva do 21 let je potekalo zelo blizu naše šole od 29. 

maja do 4. junija pri krožišču na Lackovi cesti v Radvanju. Ludviki smo se podali na ogled grafitov in 

jih tudi sami ustvarjali. Grafitar Mirko nam je razložil osnove grafitiranja in nas seznanil s tehniko 

sprejanja. Napisali smo »Ludvik Pliberšek« in ugotovili, da je grafitiranje zelo zanimivo in zahtevno.  

Grafit še ni čisto dokončan, a bo kmalu. Vabljeni 

na ogled. Sodelovali so učenci 7. a razreda in 

učenci, ki obiskujejo izbirni predmet LS2 

(likovno snovanje 2).  

Otvoritveni dogodek ob krožišču je potekal 2. 

junija, ustvarjalne grafiti delavnice za otroke na 

vadbenem t.i. grafiti poligonu v izvedbi mladih 

avtorjev športnih poslikav pa so potekale 3. in 4. 

junija. 

 Violeta Škrabl 

Mentorica: Violeta Škrabl  
  Violeta Škrabl 

 

DAN DEJAVNOSTI: LJUDSKI PLESI, OBIČAJI, ŠEGE IN NAVADE (3. razred) 

V sredo, 2. 6. 2021, smo imeli kulturni dan. Pogovarjali smo se o ljudskih plesih, običajih, šegah in 

navadah. Ogledali smo si posnetke ljudskih plesov. Učili smo se plesati. Naučili smo se tudi pesem 

Moj klobuk ima tri luknje. Na koncu smo izdelovali punčke iz cunj.  

Bilo je res zabavno. 

 Ana Fleisinger, 3. b 

   

2. 6. 2021 smo imeli kulturni dan. 

Naučili smo se novo pesmico Moj 

klobuk ima tri luknje. Nato smo 

zaplesali rašplo. Naredili smo punčko 

iz cunj. Punčko se končala prva. 

Pomagala sem prijateljem. Ko sta bili v 

razredu dve učiteljici, moje pomoči 

niso več potrebovali. Naredila sem še 

eno punčko za učiteljico.  

Zadovoljna sem se odpravila na kosilo.  

 Nuša Tomanič, 3. b 

 Zarja Čač, 3. b  Nuša Tomanič, 3. b  Nino Biderman, 3. b  Mira Kopše 

Razredničarka: Mira Kopše 

 

LIKOVNA UMETNOST: IZDELOVANJE  AKVARIJA 

 

Danes, 2. 6. 2021, smo pri LUM ustvarjali. V 

parih smo naredili akvarije. Uporabili smo 

domišljijo in vsak akvarij je bil drugačen. 

Večina nas je delala do zadnje minute, ker 

smo se potrudili. Izdelovanje akvarija je bilo 

kar zahtevno delo. Izdelke je učiteljica 

razstavila na okenski polici. 

 Isabella Brčić, 4. a 

Razredničarka: Nataša Kosi 

 Nataša Kosi  
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 Anna Sofia Borko, 1. b  Filip Kus, 1. b  Tai Lipar, 1. b 

 

   
 Leo Felser, 1. b  Filip Kranjčević, 1. b  Naja Ogrizek, 1. b 

 

DAN DEJAVNOSTI: ERASMUS+ (od 6. do 9. razreda) 

  
 Mateja Arko  Brigita Godec Kopčič 

 

  

 Jasna Rosi      Jani Peršak 

V četrtek, 10. 6. 2021, smo se učenci od 6. do 9. razreda naše šole udeležili tehniškega dne v okviru 

projekta Erasmus+, ki je v letošnjem šolskem letu zaradi razmer potekal nekoliko drugače. Sicer 

projekt vključuje razburljive izmenjave in deljenje znanj z različnimi učenci izven Slovenije, a letos je 
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večina dejavnosti potekala na daljavo. Pa nič za to! Kljub temu smo se zabavali, saj smo skozi različne 

delavnice spoznavali sami sebe in druge ter se učili uspešnega sodelovanja v skupini. S pomočjo  

  

posebne vaje Pot v neznano smo se 

učili osnovnih tehnik meditacije in se 

končno nekoliko sprostili po 

napornem in nenavadnem šolskem 

letu. Vaja Naše skrivnosti, ki smo jo 

izvajali v skupinah s pomočjo 

posebnih kompletov kartic, nam je 

pomagala spoznavati same sebe ter 

drug drugega in se sproti naučiti  

 Jani Peršak  Metka Majcen uspešnega poslušanja sogovornika.  

Svoje motorične sposobnosti ter sposobnosti skupinskega dela smo preizkušali z vajo Mojster Miha, 

kjer smo sestavljali skulpture iz špagetov, na igrišču pa smo se zabavali s skupinskimi igrami. Učenci 

devetega razreda smo imeli poleg vsega tudi čas za priprave na valeto, medtem pa so se učenci šestega 

razreda pripravljali na prihajajočo šolo v naravi. Učenci sedmega in osmega razreda pa so se preizkusili 

tudi v plesnem izzivu z učiteljicama angleščine. 

Dan nam je prinesel veliko zabavnih, smešnih ter prijetnih prigod in neizmerno veseli smo, da smo ga 

kljub nenavadnim okoliščinah lahko izvedli. 

 Mirjam Jurša, 9. a 

Organizatorki: Nataša Luković, Karla Poslek Petrovič 
 

RASTEM S KNJIGO 

 

V petek, 11. 6. 2021, smo se odpravili do Pionirske 

knjižnice Nova vas. Ko smo prispeli, nas je prijazno 

pričakala gospa knjižničarka, ki vodi predstavitve 

projekta Rastem s knjigo. Usedli smo se in ji prisluhnili.  

Razlagala nam je o UDK postavitvah knjig na knjižnih 

policah, kje jih lahko najdemo, povedala je tudi, kako 

pridobiti člansko izkaznico, pokazala iskanje gradiva 

po Cobissu ter uporabne vsebine na spletni strani 

knjižnice. Prisluhnili smo kratki vsebini različnih knjig, 

ki nam jih je predlagala v branje. Nekatere izmed njih 

imamo tudi v naši šolski knjižnici. Po zanimivem 
 Tanja Gojčič obisku knjižnice smo v šoli prejeli še knjigo Mateja 

Dolenca Kako dolg je čas. 

 Mia Čerič, 7. c 

Mentorica: Tanja Gojčič 
 

 KNJIŽNI CA 
 

KNJIGA MESECA (JUNIJ) 

Izbrali smo knjigo, ki z lahkoto prežene dolgčas.  

To je strip o mačku Garfieldu, ki te nasmeji, zabava in 

bo navdušil vse, ki radi berete smešne zgodbe.  

Je finta psa Odija, lastnika Jona in mačka Garfielda, ki 

prijateljuje z mišmi. 

Strip velikokrat beremo, ker nas nasmeji in zabava.  

 Anže Skuhala, Živa Žnuderl, Ian Miklavc, Nik 

Pavlinek, vsi 2. a  

Mentorica: Tanja Gojčič 
 

  Tanja Gojčič 
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LUDVIKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 

 

Zaključujemo bralno sezono za Ludvikovo bralno značko. Hvala 

vsem, ki ste sodelovali, vsem, ki ste prispevali svoj košček 

pozitivnega in spodbudnega zgleda ter ljubezni do branja 

otrokom. 

Letos nas je sodelovalo 53: učiteljev, staršev in starih staršev. 

Najbolj številčno so se ponovno odzvali starši in stari starši 

učencev 2. c razreda z učiteljico Milanko Munda. 

Verjamemo, da je bralcev veliko, zato vabljeni k novi bralni 

sezoni ponovno v novem šolskem letu, ko bodo na seznamu 

priporočilnih knjig znova slastna in bogata branja. 

Za na konec pa še nekaj pomenskih misli, ki ste nam jih zapisali 

v zloženko:  

Z branjem otrokom pomagamo, da se razvijajo v misleča, čuteča 

in empatična bitja. (Klavdija Živko Pal) 

 Nataša Luković  

Ko se naučiš brati, boš za vedno svoboden. (Frederick Douglass, zapisala Janja Karanovič) 

Edino darilo, ki ne bo v življenju nikoli iz mode, je nasmeh. Iskren nasmeh in lepa beseda. (Metka 

Slekovec) 

 knjižničarka Tanja Gojčič 

 

SVEŽE IZ KNJIŽNICE (JUNIJ) 

Ta mesec je v znamenju stripov. Ker jih radi berete, pa 

tudi sami ustvarjate, smo se odločili, da našo šolsko 

knjižno zbirko povečamo in obogatimo z novimi.  

Ne spreglejte dobro znanega mačka Garfielda ter 

razposajenega psa Snoopyja in njegove druščine v 

stripu Mulčki, ki razrešujejo marsikateri izziv. 

 
 knjižničarka Tanja Gojčič  Tanja Gojčič 

 

BRALNI VEČER 

 

Letošnji bralni večer je bil namenjen učencem 3., 

4. in 5. razreda. V ponedeljek, 21. 6. 2021, smo 

se podali v svet zgodb in domišljije ter se 

preizkusili v odkrivanju, razvozlavanju in 

dekodiranju ugank, ki so se skrivale na šolskem 

igrišču. Tiste najbolj spretne so pripeljale do 

skritega zaklada. 

Mlade knjižničarke Katja Čertalič, Lara Poredoš 

in Hana Jarh (5. razred) so se na Bralni večer 

pridno pripravile. 

 

 Tanja Gojčič  knjižničarka 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) 
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SREČNO, DEVETOŠOLCI! 

 
9. a z razredničarko Metko Vrbančič Osterc 

 Ivan Prijatelj 
 

 
9. b z razredničarko Violeto Škrabl, ki nadomešča razrednika Sašo Siliča. 

  Ivan Prijatelj 
 


