
 

NAJ BO SKOK V NOVO LETO LAHKOTEN, SREČEN IN ZDRAV! 

   

    
  Brina Purkeljc, 4. c       Tilen Lovrin, 4. c    Vid Razgoršek, 4. c        Eva Novina, 4. c 

 
  

          TAJA PRIMOŽIČ, 1. B                              Učenci 5. a              ARIANA TURK, 1. B     

   
  ZALA ŠTIGLIC, 1. A   JAKA KOREN, 1. A  SARA MURKO HORVAT, 1. A 

 

Pozdravljeni, Ludviki! 

Člani uredništva Ludvik poroča smo vam tokrat v branje pripravili številko našega šolskega časopisa, 

ki zajema dogajanje v mesecu novembru in decembru. Pa poglejmo na kratko, kaj vse se je dogajalo. 

Krompirjeve počitnice so skoraj pozabljene. November je bil namreč poln šolskih obveznosti; pisali 

smo kontrolne naloge, bili vprašani snov, imeli številne dneve dejavnosti, pisali smo referate, 

tekmovali v znanjih na različnih področjih (Cankarjevo tekmovanje, angleščina, nemščina, logika ...). 

Kot bi mignil, je nastopil december. Tekmovali smo iz znanja zgodovine ...  

Ponovno pa nas je na začetku decembra razveselil sneg. Malo manj smo bili veseli nizkih temperatur, 

vendar nas je lepo in sončno vreme spravilo v dobro voljo.  

Mesecu decembru se reče tudi »veseli december«, saj se že ves mesec pripravljamo na božič; okrasimo 

hišo v božičnih barvah, prižgemo lučke in nakupujemo darila. To je tudi čas, ko razmišljamo, kaj se je 
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zgodilo v tem letu in kujemo načrte za novo leto. Tokrat upamo, da bo leto 2022 boljše in da ga ne bo 

zaznamovalo obdobje korone. Želimo si, da bi se čim prej lahko vrnili v običajno življenje, ko ne bo 

potrebno nositi zaščitnih mask, ko se ne bo potrebno testirati in ko ne bodo zapirali več regij in držav 

in bomo lahko ponovno potovali.  

Za nekatere je december tudi kar naporen mesec, saj pridobivamo veliko ocen. Za druge pa je lažji, saj 

so te ocene že pridobili v novembru. Prepričana sem, da se nam bo trud in delo izplačalo in bomo lahko 

še pred božičnimi prazniki ponovno zadihali. Okrasili smo šolo, pripravili smo praznične stojnice, 

lučke na smrečicah so zagorele … 

Tako … še malo, pa bo božič. To je praznik, ko si podarjamo darila. Takrat obiščemo tudi naše bližnje. 

Predvsem pa se lahko odpočijemo od šole. Kaj pa je dejansko božič? Božič je tradicionalni krščanski 

praznik, ki ga v katoliških in protestantskih državah praznujejo 25. decembra kot spomin na rojstvo 

Jezusa Kristusa.  

Po božiču pa že skoraj novo leto. Za silvestrovo smo s svojimi družinami in prijatelji ter čakamo, da 

nastopi polnoč. Ob polnoči nazdravimo s šampanjcem, prižgemo iskrice in si voščimo srečno novo 

leto. Za prvi dan novega leta gremo lahko na sprehod v mesto, na izlet ali pa počivamo doma. Zelo 

pomembno pa je, da se zabavamo in že na začetku leta ustvarimo lepe spomine. Ampak … ali ste 

vedeli, da je bil v rimskih časih začetek leta 1. marec? 

V teh dolgih počitnicah pa ne pozabite, da koronavirus 

še vedno razhaja. Zato si ne pozabite dobro umivati in 

razkuževati rok ter nositi zaščitnih mask. Za varnost 

sebe in drugih se moramo držati vseh pravil. 

 

Člani uredništva Ludvik poroča z mentorico 

Matejo Arko vam želimo vesel božič in srečno 

novo leto! 

 

 Nina Novak, 9. a, članica uredniškega odbora    

     Ludvik poroča 

    Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
 

 Mateja Arko 

 

 LUDVI KI  VOŠČI M O 
 

NOVOLETNA VOŠČILNICA UREDNICE “LUDVIK POROČA” 

Leto je minilo kot bi enkrat mignil, pa vseeno se nam je 

pripetilo toliko novega, kot si ne bi morali nikoli prej 

zamisliti. Natanko eno leto nazaj smo si zaželeli, da bi 

vse hudo, kar smo doživeli v preteklem letu doživeli, 

odšlo, ter se nikoli vrnilo nazaj. Polni upanja, sreče in 

veselja, smo si nalili penino in med domačimi odštevali 

do novega leta. Čeprav okoliščine, v katerih živimo, ter 

virus, ki nas obhaja, še niso odšli, vseeno vsako jutro, 

ko se zbudimo, upamo, da so razmere boljše. Prav dobro 

se zavedamo, da ne živimo v pravljici in da ljudje okoli 

nas delajo vse, da bi živeli kot prej; je pa odgovornost 

tudi na nas, da se držimo ukrepov, saj vendar ne želimo 

  
SMREČICE, 1. A 
 Mateja Arko 

še enega leta, zaklenjenega pod ukrepi. Torej, potrudimo se, vsi skupaj dajmo vse od sebe, da bo novo 

leto 2022 takšno, kot si ga želimo že kar nekaj časa, da se bomo lahko družili, živeli brez ukrepov ter 

do novega leta odštevali s prijatelji. 

Vsem skupaj vam torej učenci naše šole želimo novo leto, polno sreče, veselja in pa še najbolj 

pomembnega zdravja. Praznične čase preživite z domačimi, tistimi, ki vas veselijo in vas imajo radi, 

saj so na koncu koncev prav prijatelji tisti, ki so v naših življenjih zato, da nas opomnijo na lepo 

preživete dogodke. 

 Vita Čelik, 9. b, urednica Ludvik poroča 
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NOVOLETNA VOŠČILNICA GOSPE RAVNATELJICE 

Kar kane z neba, je treba vzeti,  

kar svet nakloni, naj te ne zlomi,  

kar sam ustvariš, naprej podariš.  

Tako pričeto, tako končano,  

bo novo prav izravnano.  

                           (Oton Župančič) 

 

Dragi Ludviki,  

leto, od katerega se poslavljamo, je bilo polno 

preizkušenj in nepričakovanih izzivov. Od nas 

vseh je zahtevalo veliko prilagajanja in 

odrekanja. Marsikaj neobičajnega smo doživeli 

in preživeli, zato danes še bolj cenimo vrednost 

življenja.  

V novem letu naj vam zdravje utira pot k novim 

doživetjem, naj vas spremlja sreča, bližina ljudi 

in toplina doma naj vam grejeta srce in vas 

pomirita. Novo leto naj bo toplo, prijazno in malo 

navihano.  

SREČNO! 
 

                                                   Lena Bezjak, 2. c 

 Lidija Todorović, ravnateljica OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

 

  

                                                                                   Voščilnice z Ludvika (Razstavišče Ludvik) 
 

VOŠČILO SKUPNOSTI UČENCEV 

Pozdravljeni, Ludviki!  

Leto 2021 se bliža proti koncu. Kljub temu, da se nam zdi, kot da se je leto začelo šele včeraj, nas novo 

čaka že pred široko odprtimi vrati.  

Leto je bilo zame in verjetno za vse nas polno vsega možnega. Veliko novih spominov, lepih in slabih, 

novih občutkov, vznemirljivosti, ljubezni, veselja … 
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SMREČICA 1. A           Sara Jane Petrič 

V novo leto stopimo s čim več pozitivne naravnanosti 

in upanja, da bo še boljše kot letošnje in vsa prejšnja 

leta! 

Novo leto je lahko tudi čas za nov začetek, nove cilje in 

nove zaobljube. 

Upam, da bodo vaši prazniki čim bolj beli in veseli ter 

da bo novo leto s seboj prineslo čim več veselja. 

Jaz in šolska skupnost z mentoricama Anito Babič in 

Tamaro Farič vam želimo vesel božič in srečno novo 

leto. 

 Hana Indihar, 9. c, predsednica skupnosti učencev 
 

LUDVIKI VAM V NOVEM LETU ŽELIMO … 

Učenke šolskega novinarstva smo se odločile, da bomo intervjuvale učence naše šole o tem, kaj nam 

želijo sporočiti ob novem letu. Tako smo hitro vzele pisala in papir ter se napotile do učilnic. 

V novem letu vam želimo … 

Čim več lepih petk. 
Anže Skuhala, 3. a 

Srečno in veselo novo leto. 

Filip Kranjčević, 2. b 
Vesele praznike. 

Arianna Bohanec, 1. a 

Srečno novo leto. 
Tjaša Levstik, 8. b 

Da bi dobili igrače. 
Taja Marin in Sara 

Jagerinec, 1. a 

Želim vam srečo in  

veselje. 
Naomi Faith Bordon, 9. a 

Srečno novo leto in da 

bi poslušali učitelje. 
Mia Bračko, 2. b 

Da bi lepo 

praznovali novo leto. 
Mia Lorber, 4. a 

Želimo vam veliko 

uspeha, zdravja, 

sreče, zabave, 

veselja in daril. 
Učenci 6. b 

Želimo vam, da bo leto bolj 

normalno in s čim večjimi 

uspehi. 
Jaka Verdonik in Lana Ostrš, 

7. a 

 
                                     Suzana Belušić 

Dobro praznujmo 

in bodimo čim bolj 

pridni. 
Vid Kuronja, 5. c 

Lepe praznike brez korone 

in da Božiček prinese veliko 

daril. 
Učenci 6. a 

Želim vam veliko 

sreče in denarja. 
Klemen Lazar, 9. a 

Želim vam lepe ocene in 

veliko snega. 
Jan Lindental, 9. b 

 

Tudi me se pridružujemo tem lepim željam in vam v novem letu želimo veliko lepih, srčnih in 

iskrenih trenutkov.  
 

 Lina Kuronja, Ela Lorber in Nina Novak, vse 9. a 

Mentorici: Tanja Gojčič, Nataša Colja 
 

IZDELKI LUDVIKOVIH PRAZNIČNIH STOJNIC 
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 mentorica Violeta Škrabl           

 

 

 FOTO UTRI NKI  
    

  

Kostanjev piknik učencev 1. VIO                             
 Sara Jane Petrič 

Tradicionalni slov. zajtrk v 1. b razredu                      
 Janja Karanovič 

 

  
Šola v naravi (4. razred)                                                     

 Nataša Kosi 
Veselje na snegu (4. razred)                                                       
 razredničarka Nataša Kosi 

 

 
Športni dan 5. razredov na drsališču 

  Suzana Belušić 
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Ludviki na fitnesu (športni dan)                                         

 Karla Poslek Petrovič 
Športni dan na drsališču (od 6. do 9. razreda)                    

 Mateja Arko 

 

  
Sodobna priprava hrane: pekli smo medenjake! 

 Brigita Godec Kopčič 

 

 

 

  
 Dan dejavnosti (9. a): okraševanje šole                                       

 Jasna Rosi 
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Obisk RTV Maribor (Mladi novinarji)                               
 Martina Vidovič 
 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

LOGIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE  
V četrtek, 23. septembra 2021, je potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanja se je udeležilo 51 

učencev od 3. do 9. razreda. Bronasto tekmovanje iz logike je prejelo 19 učencev od 3. do 5. razreda 

in 11 učencev od 6. do 9. razreda.   

 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 3. do 5. razreda)  
 

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki bronastih priznanj 

3. razred 14 

Tin Adam, Gaber Anžur, Ella Bezenšek, Matic Blažič, Žiga Holc, Anže 

Jelen, Jan Kladnik, Kaja Kolar, Zoja Kolar, Gašper Kranjc, Izabela Luketić, 

Brina Majer, Matic Petrej, Anže Skuhala 

4. razred 3 Ana Fleisinger, Nejc Kramberger, Matija Liam Lorger 

5. razred 2 Eva Majcenović, Luka Podgornik 

     Mentorica: Tanja Gojčič 

 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 6. do 9. razreda)  

 

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki bronastih priznanj 

6. razred 3 Maca Bobnar, Hana Jarh, Lara Poredoš 

7. razred 2 Aljaž Koželj, Tia Turk 

8. razred 1 Žiga Ravter 

9. razred 5 Lena Anošek, Gal Boltauzer, Hana Indihar, Jure Mlasko, Nuša Petek  

   Mentor: Nejc Barovič 

 

   
Dan dejavnosti (6. c): okraševanje šole 

                                          Vesna Klasinc 
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Učenka 7. razreda Tia Turk se je uvrstila na državno tekmovanje, učenca 9. razreda Gal Boltauzer in 

Nuša Petek pa na regijsko tekmovanje, kjer sta se izkazala in uvrstila na naslednjo raven - državno 

tekmovanje. 

Državno tekmovanje za učence 8. in 9. razredov je potekalo 6. novembra na Fakulteti za elektrotehniko 

v Ljubljani. Gal in Nuša sta se izkazala tudi na državnem tekmovanju in za svoj dosežek prejela srebrno 

priznanje. 

   

Vsem udeležencem za dosežke iskreno čestitamo. 

 

Organizatorka tekmovanja od 3. do 5. razreda: Tanja Gojčič      

Organizator tekmovanja od 6. do 9. razreda: Nejc Barovič   

 Nejc Barovič 

 

 

 
SNEŽAKI, 1. A 

  Mateja Arko 

 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (šolsko) 

Šolsko tekmovanje je potekalo 9. novembra 2021, in sicer letos na dva načina. Tekmovalci, ki so bili 

v šoli, so tekmovali na ustaljeni način, tisti pa, ki so bili v tem času v karanteni, pa jim je bilo 

omogočeno tekmovanje na daljavo. 

Krovna tema tekmovanja je bila Vedre bližine med nami, ki je predvidevala razmišljanje o odnosih 

med ljudmi. 

Vedre bližine med nami so bližine z besedo, z izročilom, s pogovorom o prebranem, so občutenje 

jezika raznovrstnih besedil, razmislek o njihovih sporočilih, nenehno iskanje poti za njihovo 

aktualizacijo. 

 

Tekmovalci so brali naslednje knjige: 

4. in 5. razred 

Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka 

 

6. in 7. razred:  

Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke 

Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori 

 

8. in 9. razred 

Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)  

Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno) 

 

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/09/3_Priporocila_CT_2.VIO_4r_5r_2021_2022.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/09/4_Priporocila_CT_2._3.VIO_6r_7r_2021_2022.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/09/5_Priporocila_CT_3.VIO_8r_9r_2021_2022.pdf
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Bronasto Cankarjevo priznanje bodo prejeli: 

RAZRED PREJEMNIKI MENTORICA RAZRED PREJEMNIKI MENTORICA 

4. 
Jakob Holc, 

Nika Pulko 
Andreja Schwarz 6. 

Maca Bobnar, 

Hana Jarh 
Valentina 

Barišić 

 5. 

Manca Petek, 

Isa Vreže, 

Vitjan Ul, 

Hana Žigon 

Suzana Belušić 7. 
Daša Solomon, 

Jaša Vidovič 

8. 

Eva Zala 

Sterghar, 

Pino Rumpf, 

Nika Pograjc, 

Pia Palčnik, 

Alina Pilih Grah 

Anita Babič 9. 

Kaja Gajšek, 

Vita Čelik, 

Vito Šumak, 

Zala Urška Žižek, 

Nuša Petek, 

Ana Tašner, 

Ela Lorber 

Nataša Colja 

 

Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 9. decembra na daljavo, so se uvrstile Kaja Gajšek, Vita Čelik 

in Eva Zala Stergar.  
 

 vodja šolske tekmovalne skupine Anita Babič 

 

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

11. 11. 2021 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce in devetošolce. 

Tekmovanja se je udeležilo 22 osmošolcev in 21 devetošolcev. Šolsko tekmovanje je bilo zaradi 

epidemije bolezni Covid-19 prilagojeno, tako da so učenci, ki so bili v karanteni, pisali na daljavo.  

Na državno tekmovanje se je lahko uvrstilo le 250 osmošolcev in 250 devetošolcev iz cele države, zato 

je bila konkurenca zelo velika. Žal se noben osmošolec ni uvrstil naprej na državno, jih je pa kar deset 

usvojilo bronasto priznanje.  

Med devetošolci je osem devetošolcev usvojilo bronasto priznanje, najboljša med njimi, Ela Lorber, 

pa se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 16. 3. 2022.  

 

 

Čestitke vsem 18 prejemnikom 

bronastih priznanj in 

Eli Lorber! 

 

 

 in  mentorica Karla Poslek Petrovič 
 

 

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

V četrtek, 18. novembra 2021, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika.  

Do sedaj je bilo tekmovanje organizirano samo za devetošolce. Letošnja novost je izvedba tekmovanja 

tudi za osme razrede. 

Tekmovanja so se udeležili Tine Ilešič in Vito Šumak iz 9. a, Angelina Prejac iz  9. c razreda in Jan 

Žižek iz 8. a razreda.  

Tekmovanje se je pričelo ob 13. uri in je trajalo 60 minut.  Tekmovalne naloge so obsegale bralno 

razumevanje, poznavanje jezika in pisno sporočanje.  Skupno je bilo možno na šolskem tekmovanju 

doseči 50 točk. Nestrpno smo čakali na uradne rezultate tekmovanja. 

Na šolski ravni je bilo možno osvojiti bronasto priznanje, ki ga je prejel Tine Ilešič in  se tako uvrstil 

naprej na državno raven.   Državno tekmovanje bo potekalo meseca marca.  Tine bo moral prebrati 

knjigo nemške avtorice z naslovom:  Mein Sommer mit Mucks. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke! 
 

  mentorica Vika Korošec 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKU 

 

 

 

 

 

 

27. 10. 2021 se je naš učenec 8.  c razreda, Anej Sodec, udeležil 

sedmega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko. 

Kritiki so zapisali, da so vsi tekmovalci so dokazali, da so 

muzikalni in da obvladajo glasbilo – diatonično harmoniku. 

Anej je dosegel odlično srebrno priznanje. Čestitamo! 

 

 Milanka Munda 

 

 Milanka Munda  

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

V novembru nam epidemiološke razmere niso dovoljevale odprtja razstave, zato smo se skupaj z 

avtorjema novembrske razstave dogovorili, da bomo pripravili virtualno razstavo z naslovom Utrip 

divjine, ki je še zdaj na ogled na spletni strani šole.  

Avtorja razstave Darja Zlodej in Gregor Špringer sta v prvi vrsti popotnika, a kaj hitro sta ugotovila, 

da ju veseli tudi fotografiranje. Njune fotografije so poznane pod imenom The Adventure Puzzle, kajti 

iz njunih fotografij izdelujejo sestavljanke, ki krasijo že marsikateri dom. Obljubila sta, da se z 

veseljem še odzoveta našemu povabilu in bosta pripravila tudi razstavo za takrat, ko bo to mogoče.  

 

  
 Darja Zlodej  Katja Stajnko 

V razstavišču smo ta mesec pripravili razstavo voščilnic in likovnih del, povezanih z zimo. Učenci 

različnih starosti so poskrbeli, da bo naše razstavišče zasijalo v zimski preobleki.  

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim učencem in mentoricam. 
 

 organizatorka razstav v razstavišču Ludvik: Katja Stajnko 

 

 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

POSTANI TUDI TI DEL TE ZGODBE! 

PROJEKT »6.000.000 LADJIC ZA 6.000.000 ŽRTEV« 

Naša šola se je odločila, da bo sodelovala v projektu »6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev«. To je 

dobrodelni projekt v spomin žrtvam genocidov ter današnjim žrtvam človeške ignorance najranljivejših 
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v naši družbi, ki ga vodi gospod Boris Krabonja, predsednik društva Upornik in učitelj zgodovine na 

Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor. Ladjice bomo izdelovali in zbirali vse do 9. maja 2022. 

Iz zbranih ladjic bo skupina študentov arhitekture ustvarila umetniško inštalacijo, ki bo na voljo za 

ogled. Umetniško instalacijo bodo postavili v Kliniki za zdravljenje faušije v Mariboru. Ob končani 

instalaciji bodo ladjice poslali v reciklažo ter zbrani denar namenili društvu UP-ornik za plačilo 

najnujnejših položnic in nakupa trgovinskih darilnih kartic za vse uporabnike. Na naši šoli vsak mesec 

zberemo narejene ladjice in jih odpeljemo na društvo Upornik. Do sedaj nam je v treh mesecih uspelo 

zbrati skupaj že 20.408 ladjic (septembra 2280 ladjic, oktobra 9127 ladjic, novembra 9001 ladjic)! 

Trenutno je v skupnem pristanišču že 1.047.986 ladjic.  

Lepo vas vabimo, da se nam pridružite pri izdelovanju ladjic, vsaka ladjica šteje.  

 

Ekipa Ladje Ludviki 

 Martina Vidovič, vodja projekta 

 

Boris Krabonja je pred desetimi leti z dijaki in učitelji na srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor 

poskušal narediti šest milijonov papirnatih ladjic. Namen akcije je poleg opozarjanja na žrtve 

holokavsta še opozarjanje na vse žrtve genocida in da se ljudje znova začnejo povezovati.  Takrat jim 

je uspelo narediti 2,8 milijonov ladjic. Po desetih letih je projekt ponovno zaživel. Da bi si lažje 

predstavljali, kaj pomeni številka šest milijonov, vabi vse, da pomagajo pri tem projektu in izdelujejo 

ladjice iz odpadnega papirja.  

Dijaki omenjene šole jih bodo skrbno zbirali, 

in sicer do 9. maja 2022, ko bomo skupaj 

naredili veliko umetniško instalacijo v 

spomin na ljudi iz preteklosti, seveda pa bo v 

ta namen pripravljena velika kulturna 

prireditev za vse nas in vas. 

Tudi mi že od začetka šolskega leta 

sodelujemo pri tem in skoraj vsak odmor 

gubamo papir in delamo ladjice. Ogromno 

smo jih že naredili.  

Moj razred, 9. a, jih je naredil več kot 1200, 

na kar smo ponosni. Nadaljevali bomo, saj nas 

je ta akcija povezala znotraj šole.  
 

  Stevan Stevanović, 9. a 

Razredničarka: Jasna Rosi 
 

 Mateja Arko 

 

TEČAJ DRSANJA, 2. razred (od 22. 11. do 26. 11. 2021) 

Na drsanju smo se imeli lepo in smo zelo 

uživali. Naučila sem se limonice in se 

ustaviti. Imela sem prijazne učitelje. Na 

disko drsanju sem drsala hitreje od atija. 

Drsati bom šla še večkrat. 
 

 Mia Bračko, 2. b 

 

 

Na drsanju sem se imel lepo. Naučil sem se 

dobro drsati. Všeč mi je bilo disko drsanje. 
 

 Tai Lipar, 2. b 
 

 razredničarka Nuša Barovič 

 

PLAVALNI TEČAJ V ŠOLI V NARAVI (3. razred) 

V 3. c smo slikali plavalni tečaj v sklopu šole v naravi, ki smo se je udeležili med 18. in 22. oktobrom 

na Debelem rtiču. Vsi smo zelo uživali. 
 

 Tamara Farič, razredničarka 3. c 
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 Brina Majer, 3. c  Lara Šrumpf, 3. c  Ela Podgornik, 3. c 

 

 

ŠOLA V NARAVI: DEBELI RTIČ (4. razred)  
V nedeljo sem si po zajtrku pripravila stvari, ker smo v ponedeljek že odšli v šolo v naravi. Stvari sem 

si pripravila po seznamu, ki nam ga je poslala naša učiteljica. Pri pripravi mi je pomagala mami. Najprej 

sva vzeli potovalni kovček, potem sva poiskali oblačila, ki smo jih potrebovali. 

Seveda nisva pozabili na izdelke za osebno higieno. Vse sva 

lepo zložili v kovček, zraven tudi pohodne čevlje. Dodala sem 

še manjši nahrbtnik za pohode. V kuverto sva pripravili 

dokumente, ki smo jih morali oddati pred odhodom učiteljici. 

Ko sem si vse pripravila, sem še enkrat pregledala, če imam vse 

potrebno. 

V ponedeljek zjutraj me je mami odpeljala v šolo. Z učiteljico 

smo se dobili v mali telovadnici, kamor smo odložili prtljago in 

odšli v učilnico. Po malici smo šli po prtljago, ki smo jo zložili 

v avtobus in sedli na svoja mesta. Vozili smo se približno tri ure 

in končno prispeli na Debeli Rtič. Takoj smo pojedli kosilo, nato 

razpakirali prtljago in šli na plavanje. Po plavanju smo imeli 

malo prostega časa in šli na večerjo. Šli smo še na sprehod. 

Ostale dneve smo imeli dvakrat dnevno plavanje. Imeli smo tudi 

lon na zaklad in pohod z lučkami. Imela sem se zelo lepo. Še 

enkrat bi šla.  
  Viktorija Kodrič 

 

 Nika Pulko, 4. c 

Razredničarka: Viktorija Kodrič 

 

V šoli v naravi smo se imeli zelo lepo. Najbolj mi je bilo všeč na plavalnem tečaju. Zelo zabavni so 

bili tudi filmski večeri. Žal smo se predčasno morali vrniti domov. Najbolj smo se veselili kuharske 

delavnice in zaključnega večera, ki sta žal odpadla. 
 

 Vid Razgoršek in Filip Porenta, 4. c 
 

  
 razredničarka Viktorija Kodrič 
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ŠOLSKI ČASOPIS “LEDINICA”: OBISK RTV CENTRA MARIBOR 

Učenci interesne dejavnosti Šolski časopis Ledinica so si ogledali RTV Center Maribor. Tam so iz prve 

roke izvedeli, kdo so novinarji, kaj počno, kako to počno in kakšno opremo potrebujejo, da pride novica 

oziroma informacija v javnost. Z vodenim ogledom so tako spoznali delovno okolje novinarjev radia 

in tudi televizije. Predvsem je bilo zanimivo, da novinarji opravljajo veliko dela, ki je nam skrito z 

očesom in da večino časa delajo skupinsko. Največ skupinskega dela je na televiziji, samostojno delo 

pa lahko izvaja novinar na radiu.  

Na radiu imajo tudi v živo koncerte ter 

se hkrati vmes še pogovarjajo z 

glasbeniki ter poslušalci na drugi strani 

radia.  

Učenke so bile navdušene, nekaj med 

njimi si je že izbralo poklic. 😊 

 

 

 in   mentorica Martina Vidovič   
 

ŠPORTNI DAN: DRSANJE (5. razred) 

V sredo, 1. 12. 2021,  smo se vsi trije peti razredi odpravili na športni dan na drsališče v Ledno dvorano 

Maribor. Zjutraj smo prišli v šolo, pojedli malico in odšli peš do drsališča. Ob prihodu v Ledno dvorano 

smo se preobuli v drsalke in začeli drsat. Najprej smo se drsali po svoje, potem pa smo delali različne 

vaje z drsalkami. Vmes smo lahko odšli na čaj, ki nam ga je hišnik pripeljal iz šole. Vsem nam je bil 

zelo dober in ga je zato hitro zmanjkalo. V dvorani je bila tudi dobra glasba in imeli smo se super! 

Drsali smo dve uri  in se nato počasi vrnili v šolo, kjer smo pojedli kosilo. Ta dan je hitro minil, saj je 

bilo na drsanju zelo zabavno. 
 

 Manca Petek, 5. c 

 

  
 Urška Kosi, razredničarka 5. c  Suzana Belušić, razredničarka 5. a 

 

ŠPORTNI DAN: FITNES, DRSANJE (od 6. do 9. razreda) 

 

V petek, 3. 12. 2021, smo učenci šestih, 

sedmih, osmih in devetih razredov imeli športni 

dan. Učenci smo lahko sami izbrali, če smo 

želeli iti v fitnes ali v Ledno dvorano na 

drsanje.  

Učenci, ki smo se odločili za drsanje, smo se 

brali v šoli ob 8.00, kjer smo se testirali. Po 

testiranju smo imeli malico, nato smo se počasi 

odpravili na igrišče, od tam pa peš do Ledne 

dvorane. Učenci in učenke brez drsalk so si le-

te lahko izposodili. Med drsanjem smo si lahko 

privoščili čaj v prostoru pred drsališčem. 

Drsanje se je končalo ob 11.30, takrat smo se  

 Nataša Luković  
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šli preobut v čevlje, se zbrali v skupine po razredih in se odpravili nazaj do šole. Tako se je športni dan 

končal. 

 Tina Furman, 9. c 

Organizator: Milan Soršak 

 

KOSTANJEV PIKNIK UČENCEV 1. VIO 

Vsako leto ob Tednu otroka učencem pripravimo zanimive vsebine in jim s tem polepšamo trenutke. 

Na šolskem igrišču smo znova pripravili kostanjev piknik za 1. VIO. Kljub drugačnim razmeram nam 

je tudi letos (ob seveda doslednim ukrepom) to ponovno uspelo. 

Z velikim veseljem smo plesali, peli, deklamirali, ustvarjali ter se sladkali ob pečenih kostanjih in soku. 

To je tudi znak, kako zelo pogrešamo takšne skupne trenutke polne smeha, veselja in sproščenosti.  

Hvala celotnemu osebju naše šolske kuhinje, gospe Karli Knez, gospodu Ljubu Premoviću, gospodu 

Dušanu Korošcu, PGD Radvanje, vsem učiteljicam in učiteljem za vso pomoč ter seveda vam, dragi 

učenci in starši, ki ste nam s prinesenimi kostanji prav tako omogočili prijetno in sladko druženje.  

Se vidimo prihodnje leto! 
 

 organizatorka dneva dejavnosti Janja Karanovič 

 

Učenci 1. b so o tem dnevu povedali naslednje: 

 

 

 

LANA: VŠEČ MI JE BILA 

ZABAVA IN 

ŠKRATKOVE KAPICE.  

 

MILA: BILO JE ZELO 

ZABAVNO. ŠE SI ŽELIM 

TAKŠNIH DOGODKOV. 

 
 

ELI:  PEKLI SMO KOSTANJE. IMELI SMO SE LEPO, SMO 

PLESALI IN PELI. 

 

BRINA: BILO MI JE ZELO VŠEČ, KO SMO PELI, PLESALI IN 

IZDELOVALI ŠKRATKOVE KAPICE. 

ELDAR: KOSTANJI SO BILI ZELO DOBRI. RAD JIH IMAM. 

 

FILIP: IZDELOVALI SMO ŠKRATKOVE KAPICE, 

KOSTANJI SO BILI DOBRI. HVALA KUHARICAM, OBEMA 

HIŠNIKOMA IN GOSPE KARLI KNEZ. 

 

KATARINA: UŽIVALI SMO. JEDLI SMO PEČENE KOSTANJE 

IN SE ZABAVALI. RADA USTVARJAM. 
 

  razredničarka: Janja Karanovič in druga učiteljica  

     v 1. razredu Sara Jane Petrič 
 Sara Jane Petrič  

 

 

MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+  

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo oziroma ponovno pričenjamo z izpeljavo mednarodnega 

projekta Erasmus+, ki smo ga zaradi neugodnih okoliščin uspeli podaljšati za eno leto. Naslov projekta 

je ČUDEŽNE RUTICE – čuječnost,  spoštovanje, osebni odnos, državljanstvo,  jeziki, družbene 

spretnosti, umetnost in vrednote v izobraževanju učencev 21. stoletja. Tema projekta je spoznavanje  
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razlogov in dejavnikov, ki vplivajo na vse bolj razširjeno apatičnost, nezainteresiranost, raztresenost, 

anksioznost in občutke tesnobe pri najstnikih.  

Namen projekta je oblikovati pozitivno in spodbudno učno okolje, dovzetno za težave, s katerimi se v 

današnjem, hitro spreminjajočem se svetu najstniki pogosto počutijo izgubljene. Ukvarjali se bomo s 

temami in aktivnostmi, pri katerih bodo učenci pridobili mnoge, za življenje pomembne spretnosti, kot 

so spodbujanje lastne vrednosti, vrednot, pridobivanje socialnih kompetenc in ustvarjanje pristnih 

medosebnih odnosov. Poleg tega bodo spoznali zgodovino in kulturo tujih držav ter poglobili svoje 

znanje angleškega in nemškega jezika.  

Pri projektu v vlogi glavnih koordinatorjev sodelujemo s tremi evropskimi državami. Partnerske šole 

prihajajo iz Nizozemske, Španije in Nemčije.  

Ker se bližata božič in novo leto, si bodo 

učenci izmenjali pisma in voščilnice z 

lepimi željami. Mi smo naše že odposlali. 

Upamo, da čim prej prejmemo odgovore 

učencev drugih držav. 

V februarju nas čaka tudi prvo 

sodelovanje v živo, ki ga bo organizirala 

naša šola. Dejavnosti bomo zaradi 

trenutnih razmer izpeljali virtualno. Se že 

veselimo.  

 

 

 

 in   Nataša Luković 

(koordinatorka projekta Erasmus+)  
Erasmus pisma  

 

 

 

MEDNARODNI NATEČAJ »PLAKAT MIRU 2021« 

Mednarodni natečaj Plakat miru poteka pod pokroviteljstvom LIONS klubov po vsem svetu. Učence 

v starosti od 11 do 13 let želi spodbuditi, da s svojo originalno ustvarjalnostjo  izrazijo, kaj jim pomeni 

mir;  da  svojo enkratno vizijo miru delijo z vrstniki po vsem svetu in tako po svoje prispevajo k večji 

strpnosti in boljšemu razumevanju med ljudmi. Letos so ustvarjali na temo Vsi smo povezani. 

Učenke iz 8. razreda Ula Drčar Obrovac, Iza Juvan, in Nina Prahič so sodelovale na mednarodnem 

natečaju Plakat miru, ki ga organizira Lions klub Zarja.  

 
 

  
  Ula Drčar Obrovac, 8. c     Iza Juvan, 8. a 
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Učenka Ula Drčar Obrovac je s svojim plakatom 

navdušila žirijo in prišla v izbor 25 finalistov iz 

vse Slovenije. 

 

Kdo so bili kreativni ustvarjalci, si lahko 

ogledate na posnetih fotografijah: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291

077496358935&id=100063700591030&sfnsn=mo 
 

Iskrene čestitke vsem sodelujočim. 
 

  mentorica Violeta Škrabl 
 

   Nina Prahič, 8. a 

 

NARAVOSLOVJE: PROJEKTNA NALOGA »NAČIN PRIDOBIVANJA ELEKTRIČNE 

ENERGIJE« (6. razred) 

Učenci so v okviru projektne naloge pojasnili načine pridobivanja el. energije. Urban Knez, 6. c, nam 

je z modelom demonstriral delovanje vetrne elektrarne. 
 

 Brigita Godec Kopčič 

 

  
  Brigita Godec Kopčič 

 

 

DAN DEJAVNOSTI: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA, MATEMATIČNE 

DELAVNICE, NARAVOSLOVNI ČLANKI (7. razred) 

17. 11. 2021 smo imeli sedmošolci naravoslovni dan s temo: temeljni postopki oživljanja, matematične 

delavnice. 

 Ko smo se ob 8.20 učenci zbrali v matičnih učilnicah, nas je že čakala zdravnica, ki nam je razložila, 

kako lahko rešimo osebo, ki doživi srčni zastoj. Bilo je zelo zanimivo in poučno.  

Naslednjo šolsko uro nas je odpeljala do telovadnice, kjer smo vadili vse to, kar smo se naučili prejšnjo 

uro; na lutkah smo opravljali postopke oživljanja. Potem smo pojedli malico in pričeli z matematičnimi 

delavnicami. 

Učiteljica Metka Majcen nam je razdelila učne liste, na katerih smo imeli navodila za uporabljanje 

računal/kalkulatorjev. 

Zadnjo uro smo učenci dobili revije in liste, na katere smo zapisali miselne vzorce o člankih v revijah. 

Za sodelovanje se zahvaljujemo zdravnici in reševalcema Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. 
 

 Daša Solomon, 7. c 

Organizatorki: Brigita Godec Kopčič, Metka Majcen 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291077496358935&id=100063700591030&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291077496358935&id=100063700591030&sfnsn=mo
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  Brigita Godec Kopčič 

 

USTVARJAMO V 3. C 

Učenci 3. c so svoje znanje iz matematike, kjer smo se učili o simetriji, znali prenesti tudi na likovno 

področje in s tem ustvariti zelo lepe jesenske slike, ki krasijo našo garderobo. 

   
  Emir Kartunay 3. c   Gaber Anžur 3. c   Lucijan Strašek 3. c 

 in  Tamara Farič, razredničarka 3. c 
 

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA 

V 5. a se pri družbi veliko pogovarjamo o Sloveniji.  Ob prihajajočem prazniku smo s pomočjo 

različnih črt ter s toplimi in hladnimi barvami ustvarjali Slovenijo. 
 

 

  in  Suzana Belušić, razredničarka 5. a 
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USTVARJALNO V 5. B RAZREDU 

V mesecu oktobru in novembru so učenci 5. b razreda izdelovali in predstavljali plakate o slovenskih 

pokrajinah. Povedali so nam veliko zanimivega in nastali so zelo lepi plakati. Plakati nam krasijo 

učilnico in učenci si jih velikokrat ogledujejo in tudi na tak način ponavljajo snov. 
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TEHNIŠKI DAN 

 

V okviru tehniškega dne so 

učenci 5. razreda okraševali 

svojo učilnico in izdelovali 

adventne venčke. Adventni 

venčki so ekološki, saj so 

izdelani iz odpadnega materiala.  

 

 

 in Alenka Kuhar, 

            razredničarka 5. b  
 
 

 

JEZIK ŽIRAF IN VOLKOV 
Pri uri spoznavanja okolja smo se 

pogovarjali o jeziku žiraf in volkov. Delali 

smo plakate. Na plakat žiraf smo na listke 

napisali lepe besede in jih prilepili. Na plakat 

volkov smo na listke napisali grde besede, ki 

se jih ne sme uporabljati v šoli. 

 

 

 

 Kaja Praček Rat, 2. b 

 razredničarka Nuša Barovič  
 

 

VESELJE NA SNEGU (4. a razred) 

 
 razredničarka Nataša Kosi 

V torek, 30. 11., nas je učiteljica pri 

predmetu šport peljala na šolsko igrišče. 

Za veliko veselja je ta dan poskrbela prva 

snežna odeja v tem šolskem letu. Polni 

pričakovanj igre na snegu smo pričeli z 

oblikovanjem kep. Med igro smo se 

razdelili v dve skupini, ki sta tekmovali v 

kepanju. Ker se vsi niso želeli pridružiti 

tej igri, so medtem naredili snežaka. 

Mokri in premraženi, vendar navdušeni 

smo se vrnili nazaj v šolo. 
 

 Zala Šegula, 4. a 

 

 

IZBIRNI PREDMET “TURISTIČNA VZGOJA”: OGLED PRAZNIČNEGA MARIBORA 

V soboto, 4. 12. 2021, smo se ob 16. 00 uri učenci izbirnega predmeta turistične vzgoje zbrali na Trgu 

svobode. Sprehodili smo se in si ogledali praznično okrašen Maribor. Ko smo se vsi skupaj zbrali, smo 

odšli do Grajskega trga, po Gosposki ulici do Slomškovega trga, po Poštni ulici do Glavnega trga. 

Skozi celotni sprehod nas je spremljala božična osvetljava in praznično vzdušje mesta. Na Glavnem 

trgu so nas navdušile stojnice, ki so nam ponujale vrsto različnih sladkarij, domače izdelke, tople 

napitke in še več. Za majhne otroke je bil postavljen tudi božični vrtiljak. Kar pa nas je še najbolj 

očaralo, so bili ljudje, ki so širili božično vzdušje.  

Navsezadnje smo se še poslovili in odšli vsak svojo pot domov. 
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 Gordana Šober  Gordana Šober 

 Vita Čelik in Kaja Gajšek, obe 9. b 

 organizatorka Gordana Šober   

 
 

LIKOVNA UMETNOST: USTVARJANJE OKRASKOV IN VOŠČILNIC 

Pri likovni umetnosti smo izdelovali škrate iz storžev, voščilnice, glinene angele, izparilnike in ostale 

izdelke, ki jih bomo ponudili na stojnici ob zaključku koledarskega leta. 

Učenci so bili pri svojem delu zelo kreativni in ustvarjalni. 

Vljudno vabljeni na stojnice. 
 

 

   
   Jurij Kramarič 

 Violeta Škrabl 

 

 

 TRADI CI ONALNI  SLOVENSKI  ZAJTRK 

 
 

Petek, 19. 11. 2021, je bil po vsej Sloveniji namenjen tradicionalnemu zajtrku. Ker je prav zajtrk 

najpomembnejši obrok dneva, smo si ga prilastili tudi mi, učenci ter tudi učitelji. Takoj ko smo opravili 

s samotestiranjem, smo v učilnice prinesli temni kruh, maslo in med, vrče domačega mleka ter jabolka. 

Med zajtrkom smo lahko poslušali tudi tradicionalne pesmi ter si ogledali razne videoposnetke o 

zajtrkih drugod po svetu, ali pa smo brali zloženke, v katerih piše vse o izvoru medu, ki smo jih prav 

tako dobili. Da smo se pa vsemu temu lahko dovolj posvetili, smo za tradicionalni zajtrk imeli eno celo 

šolsko uro. Čeprav je nadaljnji pouk potekal po urniku, nam je dober zajtrk pomagal, da na dan gledamo 

z bolj vesele perspektive. 
 

 Vita Čelik, 9. b 
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 Suzana Belušić, razredničarka 5. a 

 

 

V petek smo imeli slovenski tradicionalni zajtrk. Zjutraj 

smo poslušali slovenske narodne pesmi, nato pa smo 

imeli zajtrk. Bil je zelo dober. Po zajtrku je k nam prišel 

čebelar. Zapeli smo mu pesem Čebelar. Predstavil nam 

je svoje delo in čebele. Ko je čebelar odšel, smo si 

ogledali nekaj posnetkov o čebelah in o pridelavi medu. 

Pri likovni umetnosti smo ustvarjali na temo zajtrka.  

Dan mi je bil zelo všeč.  

 

 Matic Blažič, 3. a  
 razredničarka Katja Stajnko 

 

19. NOVEMBRA SMO IMELI TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK. UČENCI SO UŽIVALI 

OB NJEM, SE SLADKALI Z MEDOM IN JABOLKI. TUDI TISTI, KI NE MARAJO MEDU ALI 

MASLA, SO SE OPOGUMILI IN POSKUSILI KAKŠNO OD SESTAVIN.  

SKUPAJ SMO IZDELALI PLAKAT, NA KATEREM SMO NARISALI SESTAVINE 

SLOVENSKEGA ZAJTRKA TER VSE TISTO, KAR SMO SE OB OGLEDU KRATKIH 

POSNETKOV ALI OB POSLUŠANJA BESEDIL NAUČILI. 
 

  razredničarka: Janja Karanovič in druga učiteljica v 1. razredu Sara Jane Petrič 
 

   
  YINUO SHI, 1.B   SARA KLEZIN, 1. B   AJDA SENČAR, 1. B 

   Janja Karanovič 

 

V mesecu novembru so bili učenci 5. b nekaj časa zaradi bolezni in okužb v karanteni in v tem času je 

pouk potekal na daljavo. 

3. petek v mesecu novembru je potekal tradicionalni slovenski zajtrk, ki smo ga učenci in učiteljica 5. 

b razreda opravili delno v šoli in delno na daljavo. Zaradi bolezni je v šoli manjkalo kar precej učencev, 

vendar tradicionalni slovenski zajtrk in predavanje o zdravi prehrani smo si vsi učenci 5. b razreda 

ogledali in doživeli skupaj. Bili smo narazen in vendarle skupaj. Zanimiva izkušnja za vse!!!!  
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 in razredničarka Alenka Kuhar 

 

 KNJIŽNI CA 
 

KNJIGA MESECA  

Tokratna knjiga meseca je pravzaprav kar zbirka devetih knjig 

Pasjega moža.  

Zgodbe govorijo o smešnih pasjih prigodah, napisanih v stripu, ki 

jih je ustvaril ameriški pisatelj Dav Pilkey, med drugim znan po 

zbirki Kapitana Gatnika.  

Gre za pustolovščino superpolicaja s pasjo glavo, ki se vedno 

znova spoprijema z zlobneži ob pomoči svoje zveste druščine. 

 

Uživajte v branju! 

 
 Hana Jarh, Maja Božič in Zoja Herič (vse 6. a) 

 mentorica Tanja Gojčič  

 

 

 

KNJIŽNE NOVOSTI 

Tisti, ki zanima odkrivanje vesolja, se kar pripravite na potovanje. Knjiga Vse o vesolju vam bo 

odgovorila na mnoga vprašanja o številnih skrivnostih našega vesolja. Tako boste izvedeli, koliko 

zvezd in galaksij je v vesolju, kako nastane zvezdni utrinek, velikosti našega Sonca,  katera je največja 

zvezda, iz česa so Saturnovi prstani ... 
 

  

A naj se tu potovanje ne konča. Za vas imamo 

tudi biografijo Jurija Gagarina, prvega človeka 

v vesolju. Iz prve roke boste izvedeli, kako so 

potekale priprave na veliki polet, samo 

izkušnjo poleta z raketo ter osebne vtise, ki so 

ga prevzemali ob tej pomembni nalogi. 

Ljubitelji vesolja, pripravite se na 

pustolovščino. 

 

 Hana Jarh, Maja Božič (obe 6. a),  

     Jaša Jarh (3. c) in Malena Galič (4. b)  

 mentorica Tanja Gojčič 
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 POZOR, POZOR 
 

 
 

  
   OPB 4    OPB 4 

 

 

   
   OPB 4 Milanka Munda  Sara Babič, 2. c 
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 DELO V DECEM BRU I N JANUARJU 

 

D E C E M B E R  J A N U A R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 2. PK: po razporedu. Pogovorne ure: 17.00. 2. 1. Novo leto. 

3. T-d: biologija. 2.  Novo leto. 

7. 
Razstavišče Ludvik: voščilnice z Ludvika. T-š: 

zgodovina. 

6. D-k: SNG: 4. do 5. r: Kekec. PK: po razporedu. 

Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. Svet 

staršev: 18.00. 

9.  T:r: Cankarjevo 8. in 9. razred.         14. Zaključek razpisa za Prešernovo nagrado šole. 

15. Lutkovni abonma 1. VIO (v dveh skupinah). 17. T-š: kemija 8. in 9. razred (šolsko tekmovanje iz 

kemije za osmi in deveti razred). Teden pisanja z 

roko → 21. 1. 2022 

20.  Šolska skupnost (6. - 9. razred). 20. Razstavišče Ludvik: Teodor Veingerl - fotografska 

razstava.   

22. Šolska skupnost (1. - 5. razred). Mini sejem: 1. do 4. 

razred. 

24. Šolska skupnost (6. - 9. razred). 

24. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti. D-

k: 1. do 9. r.: Ludvik se predstavi. Mini sejem: 5. do 

9. razred. 

26. Šolska skupnost (1. - 5. razred). 

25. Božič. Novoletne počitnice    2. 1.   27. Ocenjevalna konferenca: 1. do 9. r. 

26. Dan samostojnosti in enotnosti. 31. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. Oddaja zloženk 

za Ludvikovo bralno značko. 

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

 

   
 Katalina Visočnik, 2. c  Vita Srnec, 2. c  Kim Herič, 2. c 

 
 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) 


