V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE:
PONOVNO SMO PREJELI NAZIV KULTURNA ŠOLA
RAVNATELJICA LIDIJA TODOROVIĆ PREJEMNICA ŠILIHOVEGA ODLIČJA

 Filip Štiglic, 4. c

 Ajda Prezelj, 1. a

 Maj Gracer, 1. a

 Hana Hojnik, 1. a

 Naja Kandič, 4. a

 Zala Šegula, 4. a

 Luka Knehtl, 3. a

 Larisa Šuran, 4. a

 Manja Žerjavič, 1. a

 Sara Jagarinec, 1. a

 Gjemile Dema, 1. a  Vanessa Štuhec, 4. c

Pozdravljeni, Ludviki!
Pa je le prišel oktober. Oktober je pisan mesec, poln novih sprememb v naravi in bogastvu, ki nam ga
ponuja jesen. Mesec september je minil, kot bi mignil, sedaj se je šolsko leto zares začelo.
Za nas učence so se pričela mnoga ocenjevanja, tudi različna tekmovanja in druge šolske obveznosti.
Med drugimi je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz sladkorne bolezni, tekmovanje iz biologije o
pajkovcih in tekmovanje iz logike. Prav tako je bil objavljen razpis za Prešernov natečaj na temo »Moč
prijateljstva« ter oddaja prijavnic za raziskovalne naloge/ inovacijske predloge. Potekal je tudi bralni
maraton in drugi dnevi dejavnosti, za katere boste kaj več izvedeli v nadaljevanju. Po dolgem in
napornem mesecu so le napočile jesenske počitnice. Tako smo si lahko Ludviki odpočili od našega
trdega dela in se posvetili predvsem prostemu času.
V teh lepih jesenskih dneh se je bilo prijetno sprehoditi po barvitih gozdovih, ki te s svojo lepoto
očarajo. Ob poteh je bilo tudi veliko kostanjev, ki so si jih nekateri spekli ali skuhali in se z njimi
kasneje posladkali. Mnogi so se tudi strašljivo našemili za noč čarovnic in se posladkali, si ogledali
kakšen grozljiv film ali pa izrezovali buče.

Med drugim je bil za nas Slovence tudi zelo pomemben praznik, dan
reformacije, dela prost dan. Dan reformacije praznujemo v spomin
in opomin o pomenu slovenskega jezika, za katerega v preteklosti ni
bilo zmeraj samoumevno, da ga javno govorimo, beremo in
pišemo. Tako smo prvi slovenski tiskani knjigi dobili leta 1550, ko
je slovenski protestanski duhovnik, Primož Trubar, napisal in natisnil
knjigi Abecednik in Katekizem.
Seveda ne smemo pozabiti na pandemijo bolezni COVID- 19, ki se
še zmeraj širi, zato moramo skrbno skrbeti za svoje kot tudi zdravje
drugih ter se držati ukrepov, ki nam jih država zastavi.
Tako je tudi oktober minil, Ludviki si postavljamo nove uganke in
smo že novim ciljem naproti. Veliko uspeha vam želim!

 Kaja Gajšek, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča
 Mateja Arko Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko

FOT O UT RI NK I

Ponovno smo prejeli naziv Kulturna šola.
 Tanja Gojčič

Naravoslovni dan (9. razred)
 Mateja Arko

Ludviki v šoli v naravi (3. razred)
 Katja Stajnko

RAZSTAVIŠČE LUDVIK
… V SEPTEMBRU
Prvi šolski dan je za vsakega izmed nas, pa naj bo to učenec, učitelj ali gospa ravnateljica, nekaj
posebnega. Vsako leto nekaj novega. Nova učiteljica, nova sošolka ali sošolec, nova učilnica.
Da je prvi šolski dan poseben tudi za naše prvošolce, poskrbijo drugošolci, ki svoje likovne izdelke
preteklega leta razstavijo v vitrinah razstavišča Ludvik. Letos so nas pri vhodu v šolo tako pričakale
slike potapljačev in ribic. In čeprav je jesen že obarvala naravo, naše razstavišče še vedno spominja na
poletne počitnice. Kmalu bo razstavišče obarvano v druge barve, saj smo že v velikem pričakovanju
nove razstave. Veselimo se razstav v tem letu in si srčno želimo, da jih bomo lahko izpeljali tako, kot
smo vajeni.
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… V OKTOBRU
Veseli smo, da je po enem letu končno vrata odprlo tudi naše razstavišče Ludvik. V preteklem letu
namreč to ni bilo mogoče, zato smo razstave pripravljali virtualno. Hvaležni smo vsem avtorjem, ki so
se odzvali in bili s svojimi fotografijami pripravljeni skrbeti za umetniški duh naše šole. Tokrat nam je
barve narave skozi svoje fotografije predstavil fotograf in policijski inšpektor, gospod Jani Vimpolšek,
ki nam je izdal, da se poleg fotografiranja ukvarja tudi z jogo, ki jo izvaja v zaporih za zapornike.
Resnično zanimivo je bilo slišati, kako povezuje službo s hobiji.
V uvodu razstave nas je pozdravila naša ravnateljica Lidija
Todorović, za pester kulturni program so tako kot vedno
poskrbeli naši učenci.
Za začetek so učenci 3. b razreda zaigrali dramsko igro
Zrcalo, za vmesne glasbene točke je s svojo prečno flavto
poskrbela učenka 6. a razreda Iva Rauš. Manjkalo pa ni niti
plesa, saj so za to poskrbeli učenci 3. a. Celoten program
sta povezovala učenca 6. c, Maca Bobnar in Timotej Požar.
Na koncu sta nas povabila na skupno druženje ob kavici in
soku. Vsi skupaj smo bili mnenja, da so nam razstave res
manjkale in srčno si želimo novih. Morda že v novembru,
ko je ponovno v načrtu fotografska razstava

 in  Katja Stajnko, organizatorka razstav

NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI
KULTURNA ŠOLA 2021–2025
Naša šola praznuje že skoraj 150-letnico delovanja. V tem času se je razvijala in oblikovala v močno
učno, športno in kulturno središče. Učenci si privzgajajo čut za kulturo in umetnost z raznovrstnimi
kulturnimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, projekti, obiski gledališč, muzejev, kreativnega
pisanja, pomembnosti branja, likovnega in foto-video ustvarjanja, folklore in plesa ...
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Ker je kultura osrednjega pomena, vanjo povezujemo prav celotno
šolo, tako učence, učitelje, kot tudi starše in širšo javnost.
Zavedamo se njenega pomena na posameznika in skupnost in si
prizadevamo za njeno razvijanje tudi v bodoče.
Bravo, Ludviki, s pestrimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi
smo podaljšali naziv KULTURNA ŠOLA za naslednja 4 leta.

 koordinatorka Tanja Gojčič
 Tanja Gojčič

Ludviki smo zelo uspešni na mnogih področjih, tudi kulturnem. Sodelujemo v najrazličnejših
dejavnostih v šoli in izven nje. Obiskujemo gledališča, muzeje, galerije, knjižnice, razstave v
razstavišču Ludvik. Ustvarjamo za Prešernov natečaj, ozaveščamo kulturo pisanja z roko, igramo,
pojemo in plešemo …
Ponosni smo na to, da je naša šola že vrsto let kulturna šola.

 Tina Furman, 9. c
BMX KOLESARSTVO: POKAL ALPE ADRIA
V soboto in nedeljo, 17. in 18. oktobra, sem se s svojo sestro in očetom odpravil na 19. in 20. tekmo
pokala Alpe-Adria. Ta tekma je predstavljala konec moje BMX sezone. V soboto so bili moti super,
saj sem bil 3-krat prvi. V polfinalu sem bil tretji. Tekmo sem končal na drugem mestu. Moja sestra Pia
Palčnik (8. a) je bila šesta, oče pa je zmagal. V nedeljo je bila tekma malo bolj zahtevna, saj so bili tam
tudi sotekmovalci, ki so čez leto bili boljši od mene. Na svoje (in verjetno tudi njihovo) presenečenje
sem jih premagal. Moti so bili slabi, saj sem v tretjem motu padel, v ostalih dveh pa sem imel slab start.
V polfinalu sem bil drugi. Tekmo pa sem končal na skupno tretjem mestu, moja sestra Pia je bila osma,
moj oče pa drugi.

 arhiv družine Palčnik
V Rivignanu je bila zaključna podelitev pokala Alpe-Adria. Tako sem sezono končal na tretjem mestu,
Pia je bila šesta, moj oče pa tudi tretji. Naslednja tekma bo spet 1. in 2. aprila v italijanski Veroni.

 Gaj Palčnik, 9. a

I N K AJ SM O ŠE POČEL I …
PROJEKT »NAŠE MNENJE ŠTEJE« (ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE)
6. 10. 2021 sva se jaz in učenka 8. c razreda Nika Pograjc udeležili posveta v okviru projekta »Naše
mnenje šteje«, ki ga vodi Zveza prijateljev mladine, zastopali sva našo šolo.
Tam smo razmišljali in podajali svoje ideje, kako bi lahko mladi prispevali in sodelovali pri
pomembnih temah, kot so šolstvo, pri zdravniku, na sodišču in v lokalni skupnosti.
Končne in najboljše ideje bodo zapisali v Belo knjigo.
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Po uvodnem spoznavanju smo šli v veliko dvorano, kjer so nam razložili, kaj bomo sploh delali.
Razdelili smo se v skupine s čim več učenci, ki jih ne poznamo. Bile so štiri postaje, vsaka z eno temo,
ki smo jo obravnavali. Določili smo gostitelja, ki bo čakal na postaji, ostali pa se bomo menjavali iz
postaje na postajo. Jaz sem začela na postaji z lokalno skupnostjo, nato sem šla na postajo za šolstvo,
nato sodišče ter na koncu še zdravstvo. Na vseh postajah smo podali veliko dobrih idej, ki smo jih
zapisali na plakat.
Na koncu so gostitelji predstavili, kaj smo zapisali na plakate. Po vsaki ideji smo o tem debatirali. Po
podanih vseh idejah smo iz vsake skupine izbrali tri najboljše. Bilo je veliko zanimivih in odličnih idej.
Upam, da bodo upoštevali čim več naših želja in tako res omogočili participacijo mladih na teh
pomembnih področjih.

 Hana Indihar, 9. c
Mentorica: Anita Babič

 Tian Auda, 2. b

 Anna Sofia Borko, 2. b

 Anej Štampar Gregorec, 2. b

PLANINCI LUDVIKI: POHOD NA MERANOVO
V soboto, 16. oktobra, smo se ob 9.00 zbrali pri lekarni v
Limbušu vsi tisti, ki smo se prijavili na planinski krožek
in si vzeli to soboto čas za pohod. Cilj pohoda je bilo
Meranovo.
Ko smo se vsi zbrali, smo po cesti odšli do gozdne poti,
po kateri smo hodili ves čas našega pohoda. Vreme nam
je bilo naklonjeno, postajalo je vse topleje in sončno. Ker
je bil pohod organiziran v času, ko zori kostanj, sem ga
na poti zelo veliko nabral. Tisti dan smo si popoldan z
družino kostanj tudi pekli.
 Urška Kosi
Po približno uri in pol smo prispeli na cilj. Tam smo imeli nekaj prostega časa, da smo pojedli malico
in se igrali s prijatelji. Nato smo se po isti poti vrnili na zbirno mesto, kjer smo počakali, da so po nas
prišli starši.
Pohod mi je bil zelo všeč, ker sem lahko nabiral kostanj, kar zelo rad počnem. Prav tako sem se imel
super s prijatelji. Komaj čakam na naslednji pohod s planinskim krožkom.

 Matija Liam Lorger, 4. a
Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi
ZOBNA PREVENTIVA V 1. B RAZREDU

 IVA ŠANCA
 SARA JANE PETRIČ

 AJDA SENČAR

 SARA SLANA
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 LISA KNEHTL VSI 1. B

JEZIK ŽIRAF IN VOLKOV
V 2. a razredu se tudi s pomočjo jezika žiraf učimo spoštljive
komunikacije in tako skrbimo za spodbudno in varno učno okolje.

 Anabela Strašek, 2. a

 in Milanka Munda, razredničarka 2. c

 Sara Babič, 2. c

 Mia Intihar, 2. c  Julija Verdonik, 2. c
 Jasmina Pižeta, razredničarka 2. c

 Lena Bezjak, 2. c

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA NA LUDVIKU: 1. MINI LUDVIKOV TEK
23. 9. 2021 smo imeli 1. MINI LUDVIKOV TEK. Potekal je zunaj, pred šolo. Najprej smo odšli iz
učilnice, se oblekli, obuli in odšli ven. Ko smo prišli ven, smo se razgibali in odšli gledati tekmovalce.
Tekmovali so 1., 2. in 3. razredi. Najprej so tekmovali 1. razredi, potem 2. razredi in nazadnje 3. razredi.
Ko smo gledali, je pred nami bil belo rdeč trak, da nismo bili preblizu proge. Potem pa smo bili na vrsti
mi. Tekli smo 400 m, torej 2 kroga. Na koncu teka smo dobili Ludvikove medalje in se šli fotografirat.
Ta dan je bil čudovit.

 Živa Žnuderl, 3. a
Po teku smo šli na pohod do učilnice na prostem. Učilnica se nahaja pod Pohorjem zraven gozdička.
Tam smo se igrali z frizbijem, ki smo ga našli na travniku, se zabavali, jedli ter pili. Ko smo prišli nazaj
v šolo, smo imeli kosilo, ki je bilo tako kot ponavadi zelo dobro. Športni dan nam je bil vsem sošolcem
in sošolkam všeč in upam, da bomo imeli čimprej še kakšnega podobnega.

 Nik Škrabl, 3. a

 Katja Stajnko, razredničarka 3. a
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PREDSTAVIMO SE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA
V začetku šolskega leta so se učenci v OPB 6 predstavili s kocko.

 Brina
Majer, 3. c

 Nik Škrabl, 3. a

 Lara Štrumpf, 3. c

 Gaber Anžur,

 Ana Gosar, 3. c

3. c

 mentorica Mira Kopše, vodja OPB 6
LIKOVNO USTVARJANJE V 3. C
Tudi v 3. c smo si pred šolo v naravi pričarali jesen in izdelke razstavili na hodniku.

 Brina Majer, 3. c
 in  razredničarka Tamara Farič

 Neli Marin, 3. c

 Sofi Plavec, 3. c

DAN DEJAVNOSTI: RAZISKOVANJE IN OPAZOVANJE DREVES (4. razred)
V četrtek smo imeli naravoslovni dan z naslovom
Drevesa. Bil je super dan, saj smo se naučili, kako se
izmeri višina drevesa in kako izračunamo približno
starost drevesa.
Na šolskem dvorišču smo delali v skupinah. Dobili
smo delovne liste, katere smo reševali ob določenem
drevesu, ki nam ga je določila učiteljica.
Ko je skupina zaključila z delom, smo izpolnjene liste oddali učiteljici in
smo se lahko igrali.
V razredu smo še naredili likovni izdelek. Posušene drevesne liste smo
zalepili v živalske figure.
Dan je hitro minil in smo odšli na kosilo in domov.

 Zapisal: Tai Tomažič, 4. a
 razredničarka Nataša Kosi

Na naravoslovnem dnevu 4. c razreda smo raziskovali in opazovali drevesa.
S seboj smo prinesli potrebščine za naravoslovje ter pisala, ravnilo, meter, trdo podlago, voščenke,
prešano drevesno listje in tekoče lepilo.
Zjutraj smo se zbrali v učilnici. Razdelili smo se v pet skupin. Učiteljica nam je razdelila liste z
nalogami. Nato smo šli na šolsko dvorišče, kjer je vsaka skupina odšla do svojega drevesa. Morali smo
izmeriti višino, obseg drevesa, odtisniti drevesno lubje in liste ali iglice. Ob vrnitvi v učilnico smo
nadaljevali z delom. Vsaka skupina je poročala o svojem delu.
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V drugem delu smo ustvarjali iz prešanega drevesnega listja. Narisanim obrazom smo iz listja naredili
različne frizure, pobarvali obraz, dopolnili oči in nos, ki štrli iz obraza. Zato so risbice res nekaj
posebnega.
Na naravoslovnem dnevu smo se imeli odlično. Želimo si še več takšnih dni.

 Ajda Gorišek in Eva Novina, 4. c
 Viktorija Kodrič, razredničarka 4. c
DODATNI POUK V 5. RAZREDU
Pri dodatnem pouku v 5. razredu se pripravljamo na Cankarjevo tekmovanje. Beremo knjigo Nataše
Konc Lorenzutti z naslovom Kakšno drevo zraste iz mačka.
Kakšno drevo zraste
iz mačka?
Drevo
bi
imelo
progasto sive liste, saj
bi bila takšne barve
moja muca. Iz njega
bi rasle močne in a
male veje, ker bi bila
moja muca močna in
mala. Imelo bi tanko
deblo, ker bi bila moja Kakšno drevo zraste iz gekona?
Kakšno drevo zraste iz snežnega
muca suha. Bilo bi  Uma Vreže, 5. a
leoparda?
divje, tako kot moja
 Isa Vreže, 5. a
muca. Takšna je bila moja muca, ki sem jo nekoč zares imela. Žal jo je povozil avto. Ime ji je bilo
Fidel.

 Milena Batistić, 5. c
 Suzana Belušić, mentorica dodatnega pouka
USTVARJANJE V 5. A RAZREDU

Čudoviti pogled z balkona
Čudovita pokrajina
Izlet v sotesko Vintgar
 Filip Razgoršek, 5. a
 Hana Žigon, 5. a
 Ida Finšgar, 5. a
V 5. a razredu smo pri likovni umetnosti risali pokrajino s črtami. Pri tem smo se zabavali, ampak je
bilo hkrati zelo zahtevno, saj nismo smeli barvati. Izbrali smo si pokrajino, ki smo jo nato narisali.
Vsi smo imeli veliko dobrih idej.

 Isabella Brčič, 5. a
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V 5. a smo s črnim flomastrom
risali tihožitje. Narisali smo
jabolka, cvetlico v lončku in
narezana jabolka v steklenem
vrču. Za jesensko ozadje smo
uporabili flomaster in vodene
barvice.

 Teja Dukadinović, 5. a

 Alina Srnec, 5. a

 Kian Kolar, 5. a

 razredničarka Suzana Belušić
USTVARJANJE V 5. B RAZREDU
V mesecu oktobru je bilo v 5. b zelo pestro. Učenci so pisali domišljijske zgodbe, likovno ustvarjali in
veliko delali na medsebojnih odnosih. Prav je, da se v razredu vsi dobro počutimo in da se o svojih
občutkih pogovarjamo. Se pa je za dobre medsebojne odnose potrebno potruditi, biti strpen in spoštljiv.
Prav je, da imamo
različna mnenja in prav
je, da se o tem
pogovarjamo. Na to
temo smo pri razredni
uri izdelali tudi plakat.
Tudi v tednu otroka smo
bili aktivni, saj so
učenci likovno ustvarjali in se pri tem prav zabavali.

 in  razredničarka Alenka Kuhar
LUDVIKI SMO SODELOVALI NA 34. OSNOVNOŠOLSKEM KIPARSKEM SREČANJU
MALEČNIK 2021, Z NASLOVOM DOKLER DREVO CVETI, RODI.
Le-to je bilo zaradi ukrepov
preprečevanja širjenja virusa COVID-19
potekalo nekoliko drugače, na varni
razdalji. Ustvarjali smo pod mentorskim
vodstvom likovnega pedagoga na šoli.
Iz lesa so ustvarjale učenke Maca
Bobnar iz 6. c, Ana Fleisinger in Malena
Galić, obe iz 4. b.
Njihova inspiracija je bila ljudska
modrost:
Mlado drevo se
nagiba, ne pa staro.
Suho drevo ne pade
zlepa.
Dokler drevo cveti,
rodi.
Drevo se na drevo
naslanja,
človek na človeka.

Postavitev razstave in otvoritev bo v razstavišču Rudolf od 17. 11. 2021
do 3. 12. 2021.
Srečanje, tiskanje kataloga in otvoritev razstave nam je omogočil JSKD
Maribor.
Vljudno vabljeni k ogledu razstave.
Mladim ustvarjalkam iskreno čestitamo.

 in  Violeta Škrabl, mentorica

DAN DEJAVNOSTI: KEMIJSKE DELAVNICE, ZELIŠČA
V šoli smo se zbrali ob 8.20. Naš razred se je zbral v učilnici zgodovine, kjer smo delali z
krogličnimi modeli. V vsaki učilnici smo bili dve šolski uri, v učilnici zgodovine smo imeli malico.
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Po malici smo se premaknili v učilnico biologije, kjer
smo se pogovarjali o zdravilnih rastlinah in reševali smo
kviz. Izdelali smo si tudi kopalno sol. Zadnji dve uri
smo bili v učilnici kemije, kjer smo delali razne poskuse
in zapisali smo si osnovni laboratorijski pribor.
Poslušali smo predstavitev Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše. Predstavili so nam šolo in izvedli
delavnice. Z naravoslovnim dnevom smo končali ob
12.40.

 Tina Furman, 9. c
Organizatorka: Ribana Višnar
 Mateja Arko
BRALNI MARATON
Tri petošolke smo se v ponedeljek, 4. 10. 2021, udeležile
prireditve ob začetku nove bralne sezone Prežihove bralne značke.
Letos se je odvijal že osemnajsti Bralni maraton, tokrat na Trgu
svobode. Osrednja tema je bila živahna: »Razigran uživaj dan!«.
Pesmi, ki smo jih slišali, so bile vedre in razigrane, predstavili so
jih številni učenci različnih okoliških šol, tudi Ludviki.
S svojimi avtorskimi pesmimi smo sodelovale: Isa in Uma Vreže
ter Eva Majcenovič. Z nami je šla gospa knjižničarka Tanja
Gojčič. Posebni gostje letošnje prireditve so bili člani zbora
Kantilena, ki so zapeli nekaj pesmi v ruskem jeziku. Vse slišane
in zrecitirane pesmi so bile pozitivno obarvane, zato je bil sončni Bralni maraton še bolj čudovit.

 Isa Vreže, Uma Vreže (obe 5. a) ter Eva Majcenovič (5. b).
 mentorica Tanja Gojčič
ŠOLA V NARAVI: DEBELI RTIČ (3. razred)
Zadnji teden pred počitnicami so se naši tretješolci odpravili v šolo v naravi na Debeli rtič. Poleg
vsakodnevnega kopanja v bazenih, kjer so plavalni učitelji izvajali plavalni tečaj in so naši učenci
utrdili svoje znanje plavanja, so bili deležni mnogih zanimivih delavnic in dejavnosti.
Tako so se skozi 5-dnevno bivanje ob morju seznanili z mediteranskim rastjem ob obali, preizkušali
svoje kuharske sposobnosti, spoznali bližnjo okolico podnevi in ponoči; seveda pa ni manjkalo tudi
časa za športne aktivnosti in večerno disko zabavo.

 Katja Stajnko
Vreme nam je super služilo, zato smo večino časa preživeli v čudovitem okolju, ki ga ponuja Debeli
rtič. S polno lepih vtisov in večnih spominov smo se vrnili k domačim in se zasluženo predali jesenskim
počitnicam.

 Katja Stajnko
Organizatorji: Katja Stajnko
Spremljevalci: Katja Stajnko, Martina Potrč, Tamara Farič, Mira Kopše, Milan Soršak in Tomaž
Berendijaš
10

K NJI Ž NI CA
KNJIGA MESECA OKTOBRA
Ludviki zelo radi beremo in z vašimi številnimi glasovi ste
izbrali novo knjigo meseca, tokrat izpostavljamo pravzaprav
kar tri. Največ glasov je prejela knjiga Harry Potter, takoj za
njo pa sta se uvrstili še knjigi Kapitan Gatnik in Grozni Gašper.
Ne bo vam žal, če jih boste prebrali tudi vi. Knjige so namreč
zelo smešne, nagajive in čarobne. Veseli smo, da ste si vzeli čas
in oddali svoj glas, skupaj smo jih našteli kar 62.
Izžrebali smo učenca nagrajenca, to je Jaša Jarh iz 3. c razreda.
V knjižnici ga čaka lepo darilo.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste glasovali in vsem, ki ste brali.
Kar tako naprej, Ludviki, pridni bralci smo. Se že veselimo vaših naslednjih bralnih predlogov.

 Ana Fleisinger, Zarja Čač, Ema Martinec (vse 4. b) in Tina Furman (9. c)
 mentorica Tanja Gojčič
SVEŽE IZ KNJIŽNICE
V našo knjižnico so prispele nove, sveže, razburljive, pustolovske,
poučne in duhovite knjige, ki kar kličejo po bralcih.
Na policah imamo kratke zgodbice o lisičkah, pa Kozlovsko sodbo
v Višnji Gori ter nenavadno veliko knjigo, ki prikazuje življenje
pod vodo in zemljo. Z vsakim listom v knjigi si globje pod morsko
gladino.
Novosti se boste razveselili tudi bralci fantazijskih zgodb in
pustolovskih romanov.
Seveda ne smemo spregledati knjige, ki kar diši po božiču, to je
Čarobna božična prodajalna. In knjige z nasmeškom - Jaz sem
 Tanja Gojčič
taka, ti si tak. Pridite v knjižnico, da si jih podrobneje ogledate in morda si katero od njih tudi
izposodite.

 Tina Furman, 9. c
Mentorica: Tanja Gojčič

PO ZO R, PO ZO R
RAVNATELJICA LIDIJA TODOROVIĆ, PREJEMNICA ŠILIHOVEGA ODLIČJA
Biti učitelj ni zgolj poklic, je poslanstvo … Odličje pomeni vrsto let
ustvarjalnega dela na področju šolstva oziroma izobraževanja,
pomeni doseganje rezultatov pri delu; odličje pomeni uspešnost,
tudi uspešnost učencev, kolektiva, vseh nas, Ludvikov. In
nenazadnje, odličje pomeni ugled in prepoznavnost.
Priti skupaj je začetek. VZTRAJATI skupaj je napredek, delati
skupaj je uspeh.
V imenu vseh nas, sodelavcev Ludvikov, iskrene čestitke gospe
ravnateljici ob prejemu Šilihovega odličja in veliko odličnosti in
delovnih uspehov še naprej.

 Mateja Arko
 Fotosplet
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DR UG I O N AS/P REJELI S M O

Maribor 24, 12. 11. 2021
Več na: https://maribor24.si/lokalno/dnevnatrinajstletna-mariborcanka-pandemijo-izkoristila-zanove-sportne-uspehe

Pozdravi iz šole v naravi, 3. razred

DELO V OKTOB RU IN NO VEM B RU
OKTOBER
DAN

1.

4.
6.
7.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
20.
25.
31.

NOVEMBER

DEJAVNOST

DAN

Svet šole ob 18.00. Bralni maraton.
2.
D-n: 9.razred GSKS Ruše. Regijski posvet o
participaciji mladih ZPM.
Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. PK: po
razporedu.
Razdelitev zloženke za Ludvikovo bralno značko.
Prešernov natečaj: razpis.
Oddaja prijav RN/IP.
Razstavišče Ludvik: JANI VIMPOLŠEK fotografska razstava.
T-š: Iz znanja o sladkorni bolezni, 8. in 9.r. Svetovni
dan hoje: V šolo pridem peš.
T-r: logika (za 8. in 9. razrede)
Šola v naravi: 3. razred; Debeli Rtič  22. 10.
Šolska skupnost 6. -9. razred.
Šolska skupnost (1. - 5. razred). T-š: biologija, 8. in
9. r.
Jesenske počitnice → 1. 11.
Dan reformacije.

1.
4.
6.

DEJAVNOST

Dan spomina na mrtve.
PK: 16.00. Pogovorne ure: 17.00. Svet staršev: 18.00
T-d: logika.

8.

Šola v naravi: 4.razred; Debeli Rtič 12. 11.

9.
11.

T-š: Cankarjevo 4. -9. razred
T-š: angleščina 8. r. in 9. r.

12.

El. prijava RN/IP

17.
18.

D-n:7.r:TPO in MAT vaje.
Razstavišče Ludvik: DARJA ZLODEJ in GREGOR
ŠPRINGER - fotografska razstava.
D-t: 6. do 9. razred, izdelovanje izdelkov za Sejem
znanja in ustvarjalnosti.
T-d: iz znanja o sladkorni bolezni.
Šolska skupnost 6. - 9. razred.
Šolska skupnost (1. - 5. razred).
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in
9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.

19.
20.
22.
24.
30.

Sistematski zdravstveni pregledi po razporedu
zdravstvenega doma. Kostanjev piknik za 1. VIO.
T – tekmovanje; š – šolsko; d – državno; r – področno, regijsko; D – dan dejavnosti; t – tehniški; n- naravoslovni; š – športni
MENTORICA LUDVIK POROČA: Mateja Arko
UREDNICA LUDVIK POROČA: Vita Čelik, 9. b
UREDNIŠKI ODBOR: Stevan Stevanović, Nina Novak (oba 9. a); Vita Čelik, Kaja Gajšek (obe 9. b); Tina Furman, Til Turk, (vsi 9. c); Taja
Preradović, Taja Hercog (obe 8. a); Tjaša Levstik (8. b); Eva Zala Stergar (8. c); Maria Luković, Žanet Pušnik (obe 7. a); Aljaž Koželj Draš,
Matic Lešnik, Nejc Marinič, Nejc Kocuvan, Daša Salomon (vsi 7. c)
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