
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 
NAGRAJENCI PREŠERNOVEGA NATEČAJA ŠOLE 

   

   
          Pino Rumpf, 8. b                                       Maja Božič, 6. a       Daša Solomon, 7. c 

  
                                                Vito Šumak, 9. a                                            Vitan Majšler, 6. b 

                                  
   Eva Zala Stergar, 8. c                                          Iva Rauš, 6. a                       učenci 3. b 

 

Pozdravljeni, dragi Ludviki! 

Pa je še eno leto za nami! Kar hitro je minilo leto 2021, kajne? December smo zaključili s proslavo 24. 

12. in z vašimi odličnimi nastopi v okviru Ludvik se predstavi (še vedno si jih lahko ogledate na spletni 

strani šole). Ob vstopu v novo leto ste svoje misli zagotovo zapolnili z novimi, dobrimi, pa verjetno 

tudi s slabimi spomini, a vsi štejejo, saj so vsi del nas in jih nosimo v svojih srcih. V novem letu pa 

stopamo novim dogodivščinam in uspehom naproti.    
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Zaključilo se je tudi prvo ocenjevalno obdobje in eni so si lahko kakšen teden tudi oddahnili, nekateri 

pa so morali še stisniti zobe in pridobiti še zadnje ocene.  Upam, da ste vsi dosegli svoje pričakovane 

cilje ter da ste motivirani in pripravljeni za nove izzive.  

V januarju je potekalo šolsko tekmovanje iz kemije za 8. in 9. razrede. Prav tako je v januarju potekal 

teden pisanja z roko in Ludviki smo sprejeli izziv ter v tem tednu čim več pisali na roko.  

Za nami je tudi začetek februarja, ko smo Ludviki lahko pokazali svojo ustvarjalnost in spretnost. 

Februar je namreč mesec, ki je v znamenju našega največjega pesnika Franceta Prešerna, zato so 

nekateri učenci sodelovali v Prešernovem natečaju. Bili ste zelo ustvarjali in rada bi čestitala vsem 

sodelujočim, predvsem pa nagrajencem. Mnogi učenci pa so svoje spretnosti pokazali tudi na proslavi 

ob Prešernovem dnevu. Videli smo veliko zanimivega, od glasbenih do plesnih točk in še mnogo več. 

Vsi ste bili odlični! 

Februar pa ni le mesec v znamenju Prešerna in kulture, 

prav tako ga zaznamuje ljubezen in srčki ter kakšna 

lepa misel več kot ponavadi. Letos smo na Ludviku 

prvič imeli Valentinovo škatlico, kamor si lahko nesel 

svoje sporočilo za skrivno simpatijo ali pa si nekomu 

kaj srčnega povedal ali zaželel. 

Mogoče je komu stopiti v novo ocenjevalno obdobje 

težko in naporno, a ne pozabite, da je vedno nekdo ob 

tebi, ki ti bo pomagal, navsezadnje, skupaj smo 

močnejši, saj smo le Ludviki, kajne?   

 Eva Zala Stergar, 8. c, članica uredniškega odbora 

Ludvik poroča 

 mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 

 

 FOTO UTRINKI 
    

  

Praznično vzdušje v telovadnici, 24. 12. 2021                             
 Jani Peršak 

English Club                                                      
 Nataša Luković 

 

   
  Dan dejavnosti (9. razred) 

 Mateja Arko 
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                            Pišem z roko (5. razred) 

 Alenka Kuhar  

Valentinova pošta 
   Anita Babič 

Pri izbirnem predmetu 

raziskovanje organizmov 

v domačem okolju smo 

pripravili lojne pogače  

za ptice v okolici naše šole. 
 Brigita Godec Kopčič 

 

 NEKAJ PRISPEVKOV PREŠERNOVEGA NATEČAJA . . .  
 

MOČ PRIJATELJSTVA 

 

Prijateljstvo nas povezuje 

in nas med seboj 

združuje. 

Včasih pa nam v prijateljstvu 

ni lepo, 

namreč imeti prijatelja za 

zmeraj je težko. 

 

Pravi prijatelj pa ni 

čisto vsak, 

ki nam je enak. 

Pravi prijatelj je lahko 

tudi tisti, ki od nas 

drugače misli. 

 

Pa so prijatelji v šoli 

in drugod; 

pravi prijatelj s tabo 

v mislih bo povsod. 

 

Pravi prijatelj s teboj bo, 

ko ti ne bo vse po 

maslu šlo, 

pravi prijatelj s teboj 

bo ustvarjal spomine; 

s pravim prijateljem 

čas hitreje mine.  

               Eva Zala Stergar, 8. c                                                    Maca Bobnar, 6. c 
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 Jaša Jarh, 3. c  Nina Prahič, 8. a 

 

   
  Iza Juvan, 8. a  Toja Sedonja, 9. a  Dolores Babič, 6. b 

 

  
 Niko Cizerl, 3. b  Maca Bobnar, 6. c 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

»LUČ KOT ČOPIČ« V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

V četrtek, 20. 1. 2022, je bila otvoritev fotografske  razstave v razstavišču Ludvik z naslovom Luč kot 

čopič. S svojimi fotografskimi deli se je predstavil Teodor Veingerl. Avtor je pri vsaki fotografiji 

povedal, kako je nastala.  

Besede, ki jih lahko preberete ob fotografijah, pa je strnil tako: 

»Beseda fotografija v dobesednem pomenu izraža pisanje s svetlobo, t.i. light-painting pa gre pri tem 

še korak dlje. Fotografije tega kova zahtevajo precejšnjo mero časa in potrpežljivosti, končna obdelava 

pa še naknadne korekture v digitalnem mediju ali v temnici. Fotografije predstavljajo hipne in 

neponovljive trenutke, nastale s pomočjo dolge osvetlitve (ekspozicije). Fotoaparat si »zapomni« 

svetlobne sekvence in jih sestavi v enovito podobo. Tako lahko npr. s selektivnim osvetljevanjem 

prikažemo del motiva, preostanek pa pustimo v temi, ki ga skrije. Kadar slikamo premični vir svetlobe, 
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se točke razpotegnejo v črte, in če svetilo načrtno premikamo, lahko z njim dejansko “rišemo” po 

zraku. 

Vir svetlobe je lahko karkoli: različne lučke, ogenj, pa tudi klasične bliskavice in drugo. Fotografije, 

ki so barvno zelo intenzivne in motivično izrazite, prikazujejo selekcijo iz sicer neskončnega števila 

možnosti kombinacij pristopov in motivov. Motivi ne sledijo logiki likovnih elementov, saj nastajajo 

povsem naključno. Nekatere fotografije delujejo skorajda futuristično, saj realni motiv s svetlobno črto 

spremenijo v imaginarnega, morda celo v nadrealističnega, ljudje pa se spremenijo v nematerialne 

podobe, ki spominjajo na duhove. Ne vidimo točno, kdo so ti posamezniki, vendar le čutimo njihovo 

prisotnost – nekje bolj, drugje manj. Pozornost je usmerjena k ustvarjenim abstraktnim svetlobnim 

slikam na fotografiji.« 

   
   Katja Stajnko 

Med obiskovalci se je razvil prijeten klepet. Čeprav z maskami, je bil  večer zanimiv. Seveda so 

manjkali učenci s svojimi točkami, ki vedno popestrijo naše dogajanje v razstavišču, a smo se tokrat 

zaradi epidemičnih razmer odločili tako. Razstava bo zagotovo zanimiva za naše učence, mi pa upamo, 

da se čim prej vidimo v razstavišču tako, kot smo navajeni. 

 Metka Lakota 

Organizatorka razstav: Katja Stajnko 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

TENIS: DRŽAVNO PRVENSTVO (do 14 let) 

Na državnem prvenstvu do 14 let v tenisu sta nastopili kar dve učenki naše šole. Medtem ko se je za 

naslov najboljših potegovala Tara Murshed iz 8. c razreda, si je svoj nastop med 32 najboljših priigrala 

tudi Naja Hat iz 6. c. Potem ko je Naja premagala kar dve igralki v kvalifikacijah, si je zagotovila mesto 

v glavnem turnirju. Žreb pa ji je v glavnem turnirju namenil prav Taro Murshed, ki je na koncu Najo 

premagala s 6:1 in 6:0. Tara je tako na koncu prišla med 8. najboljših v Sloveniji, v dvojicah pa je 

postala državna prvakinja.  

Čestitke Tari in Naji! 

 razredničarka 6. c Karla Poslek Petrovič 

 
                          osebni arhiv Naje Hat  

 osebni arhiv Tare Murshed 

17. 1. 2022 je potekalo 

državno prvenstvo v tenisu 

do 14 let v Mariboru. 

Pokazala sem dober tenis 

in osvojila 1. mesto v 

dvojicah s partnerko iz 

Brežic, posamezno pa se 

uvrstila v četrfinale med 

prvih 8. 

 

 Tara Murshed, 8. c 
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ATLETIKA: DRŽAVNI PRVAKI V ŠTAFETI 

V soboto, 22. januarja, sem se z drugimi 

atleti iz Atletskega kluba Štajerska udeležil 

Prvenstva Slovenije v dvorani za pionirje 

U16. Tekmovanje je potekalo v Olimpijskem 

vadbenem centru v Novem mestu. Srečanje 

je organiziral Atletski klub Krka. 

Udeleženci iz vse Slovenije smo se pomerili 

v različnih disciplinah, in sicer v teku na 60 

m, na 300 m in 1000 m, poleg tega pa še  v 

skoku v višino in daljino, metu krogle in 

troskoku.  
 

  Filip Fleisinger (Instagram; osebni arhiv) 

Sam sem tekmoval v teku na 60 m ter skupaj s 3 atleti v štafetnem teku 4-krat 200 m. V štafeti smo 

dosegli odličen čas 1:41,31 in s tem osvojili naslov državnih prvakov. 

Zmage smo bili zelo veseli, saj je rezultat skupnega dela in truda atletov in naše trenerke Tine. 

 Filip Fleisinger, 8. a 

 

15. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA NAGRADO »AVSENIK 2022« 

V gostilni Avsenik »Pri Jožovcu« v Begunjah na Gorenjskem se je v soboto, 22., in v nedeljo, 23. 

januarja 2022, odvijalo 15. tradicionalno mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik. 

Na tekmovanje sem se odpravil v nedeljo s svojima staršema. 

Od doma smo odšli ob 7. uri. Ko smo prišli v Begunje pred 

muzej, smo se prijavili za nastop. Nastopil sem ob 10:30, in 

sicer 73. po vrsti. Prijavljenih je bilo 100 harmonikarjev v več 

skupinah. 

Zaigral sem obvezno pesem Pod Vitrancem in izbirno pesem 

Veseli zvoki harmonike. Na rezultate sem moral počakati do 

17. ure, ko se je tekmovanje tudi zaključilo. Dosegel sem 

zlato priznanje in od 100 točk osvojil 96,60 točk. 
 

 Anej Sodec, 8. c 

 

 
             Anej Sodec (osebni arhiv) 

NATEČAJ: »RUDOLF MAISTER VOJANOV – VOJAK, PESNIK IN SLOVENSKI 

DOMOLJUB« 

Ludviki smo sodelovali na likovnem natečaju »RUDOLF MAISTER VOJANOV – VOJAK, PESNIK 

IN SLOVENSKI DOMOLJUB V SLIKI«. Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor 

(DDGRM Maribor) želi med osnovnošolci širiti domoljubje, pripadnost domovini in ohraniti spomin 

na dejanja in delo generala Rudolfa Maistra.  

Namen natečaja je spodbuditi osnovnošolce k razmišljanju 

o življenju in delu generala Rudolfa Maistra, pomenu 

njegovega dela za sedanjost in prihodnost Slovenije, k 

razmišljanju o medsebojnem razumevanju, sobivanju in 

sodelovanju, sprejemanju drugačnosti in odgovornosti za 

skupno dobro. Svoja razmišljanja otroci s pomočjo 

mentorjev z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna 

dela.   

Dela bodo razstavljena tudi v razstavišču Ludvik. 
 

 Violeta Škrabl, koordinatorka in mentorica 
 

                                Nina Prahič, 8. a 
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 Svit Hočevar Boč, 8. a     Iza Juvan, 8. a        Larisa Kovač, 8. c  Ula Drčar Obrovac, 8. c 

 

 PREŠERNOV NATEČAJ 2021/2022 
 

Ludviki smo tudi letos ustvarjali za Prešernov natečaj, ki ima na naši šoli prav posebno mesto. Tokrat 

smo razmišljali o moči prijateljstva in tkanju prijateljskih vezi na Ludviku ter o pomembnosti skupnosti 

za doseganje zastavljenih ciljev.  

Letošnja tema je bila Moč prijateljstva: Ludviki smo skupaj močnejši že 150 let, saj šola letos slavi že 

okroglo obletnico delovanja. Učenci od 1. do 9. razreda smo prispevali ogromno literarnih, likovnih in 

video prispevkov. V vsakem od njih je bilo izraženo prijateljstvo, pa tudi, kako pomembno je. 

Ti prispevki so odpotovali h komisiji, ki si jih je nazorno prebrala in ogledala ter po premisleku izbrala 

tiste, ki so prejeli priznanje, ter tiste, ki so najbolj izstopali in so prejeli knjižno nagrado. Na proslavi 

ob slovenskem kulturnem prazniku 4. februarja 2022 je bilo podeljenih kar 66 knjižnih nagrad in 107 

priznanj. Vsi Prešernovi nagrajenci so prejeli čudovito knjižno nagrado, knjigo Super narava, ki 

prikazuje živalske rekorderje na različnih področjih. 

Vsa nagrajena dela so zbrana v skupni video, ki je objavljen na naši šolski spletni strani. 

 Hana Jarh in Maja Božič, obe 6. a 

Organizatorka Prešernovega natečaja: Tanja Gojčič 

 

PREŠERNOVE NAGRADE 2021/2022 

ZA LITERARNO DELO 

EVA RADENKOVIĆ, 2. A ASTRID KRANJC, 4. B JAŠA VIDOVIČ, 7. B 

JAKA KEUC, 2. A NIKA PULKO, 4. C NEJC PERETIĆ, 7. B 

MIA BRAČKO, 2. B AJDA GORIŠEK, 4. C PINO RUMPF, 8. B 

EMILIJA RAJIĆ, 2. C ISA VREŽE, 5. A EVA ZALA STERGAR, 8. C 

NIK ŠKRABL, 3. A MAJ LAMPRET, 5. B NIKA POGRAJC, 8. C 

JAN KLADNIK, 3. B SOFIJA LUKETIČ, 5. B VITA ČELIK, 9. B 

STELLA ILEŠIČ, 3. C MILENA BATISTIĆ, 5. C TINA FURMAN, 9. C 

TAI TOMAŽIČ, 4. A HANA JARH, 6. A ANGELINA PREJAC, 9. C 

 

 ZA LIKOVNO DELO  

AJDA PREZELJ, 1. A NIKO CIZERL, 3. B LARA POREDOŠ, 6. A 

NIK KURBUS, 1. A JAŠA JARH, 3. C DOLORES BABIČ, 6. B 

ŽIGA BLAŽIČ, 1. B DILAJLA ZAJKIĆ, 3. C NAJA ROTMAN, 7. A 

ARIANA TÜRK, 1. B NAJA KANDIĆ, 4. A MARJA HOJSKI, 7. B 

ZARA MOČNIK, 2. A EMA MARTINEC, 4. B NEŽA PODGORNIK, 7. C 

KAJA PRAČEK RAT, 2. B NINO PERKOVIČ, 5. A NINA PRAHIČ, 8. A 

EVA JERIČ, 2. B TEJA DUKADINOVIĆ, 5. A IZA JUVAN, 8. A 

JAN LUKIČ, 2. C EVA ŽUNKO, 5. B TIBOR PETERNEL, 8. B 

MIA INTIHAR, 2. C RIA ERBAR SAVAŠ, 5. C ULA DRČAR OBROVAC, 8. C 

EJTI BOBNAR, 3. A KLARA IRŠIČ, 5. C  
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ZA VIDEO PRISPEVEK ZA LITERARNO IN 

LIKOVNO DELO NIAN PETERKA, 4. B TIMOTEJ POŽAR, 6. C 

LIA BEŠIĆ, 4. C EMA OROŠ, 6. C ELLA BEZENŠEK, 3. A 

URBAN GULIČ, 5. B NIKA TERAŽ, 6. C EVA NOVINA, 4. C 

LAN VOŠNIK, 5. B SARA TERAŽ, 9. B MACA BOBNAR, 6. C 

LUCIJA MITROVIĆ, 6. B  TOJA SEDONJA, 9. A 

 

PREŠERNOVA PRIZNANJA 2021/2022 

ZA LITERARNO DELO 

BOR BRAJOVIĆ, 2. A ŽIVA MUŽERLIN, 3. B KLARA IRŠIČ, 5. C 

MARTIN GUNGL GALUN, 2. A LEON POŽGAN, 3. C MANCA PETEK, 5. C 

MELANI SMILJKOVIĆ, 2. A LARA ŠRUMPF, 3. C ANA POGRAJC, 5. C 

ANABELA STRAŠEK, 2. A GABER ANŽUR, 3. C VID ROTMAN, 5. C 

VID SABOLEK MILOŠEVIČ, 2. A LARISA ŠURAN, 4. A SELINA SOUFI, 6. A 

ANEJ ŠTAMPAR GREGOREC, 2. B LIN TOŠ, 4. A TIMOTEJ POŽAR, 6. C 

KAJA PRAČEK RAT, 2. B LILI KOREN, 4. A AMADEJ PILIH GRAH, 6. C 

MUHAMED BEGULIĆ, 2. C MALENA BOSNIĆ GALIĆ, 4. B KLEMEN VOHL, 6. C 

JAN MARINIČ, 2. C ZARJA ČAČ, 4. B LANA OSTRŠ, 7. A 

VITA SRNEC, 2. C URBAN TESTEN, 4. B TJAŠA LEVSTIK, 8. B 

ZALA KNEZ, 2. C JAKOB HOLC, 4. C ANISA GERLUŠNIK, 9. A 

ANJA RUTAR, 3. A UMA VREŽE, 5. A ANA TAŠNER, 9. B 

NEJC KAŠAN, 3. B ISABELLA BRČIĆ, 5. A TAJ ČRNČEC, 9. B 

DORA MAJER, 3. B HANA ŽIGON, 5. A HANA INDIHAR, 9. C 

MATIJA MAROLT, 3. B LARA BRAJOVIČ, 5. B  

 

 ZA LIKOVNO DELO  

HANA HOJNIK, 1. A LEO FELSER, 2. B NINO BIDERMAN, 4. B 

TAJA MARIN, 1. A ALEKS DOBRIĆ, 2. B NUŠA TOMANIČ, 4. B 

MAJ GRACER, 1. A JULIJA TRPIN, 2. C ELA ŠOŠTARIČ, 4. C 

JAKA KOREN, 1. A DOMINIK LOVRIN, 2. C BRINA PURKELJC, 4. C 

ŽIVA KOSI, 1. A SARA BABIČ, 2. C ALINA SRNEC, 5. A 

NIKA BIDERMAN, 1. A LENA BEZJAK, 2. C DORA MOČNIK, 5. A 

VID PAL, 1. B IZABELA LUKETIČ, 3. A KIAN KOLAR, 5. A 

YINUO SHI, 1. B NIK PAVLINEK, 3. A LEONA EBERHART, 5. B 

SARA KLEZIN, 1. B TAINI PRAPOTNIK, 3. B KEVIN CVETKO, 5. B 

INJA JUVAN, 1. B TIN ADAM, 3. B ADAM ŠULER, 5. C 

AJDA SENČAR, 1. B ŽIVA MUŽERLIN, 3. B IAROSLAV POZNIAK, 5. C 

KATARINA SERDINŠEK, 1. B ANA BRATUŠEK, 3. B IVA RAUŠ, 6. A 

MIA KOS, 2. A VID ŽNIDARŠIČ, 3. B VITAN MAJŠLER, 6. B 

MARA POGAČAR, 2. A SARA MARIN, 3. C MAJA BOŽIČ, 6. B 

TIA ROJKO, 2. A NELI MARIN, 3. C ŽANA LARA OBREHT, 6. B 

KAJA MUSTAJBAŠIĆ, 2. A FILIP PERNARČIČ, 3. C PINO RUMPF, 8. B 

FILIP KRANJČEVIĆ, 2. B ZALA ŠEGULA, 4. A EVA ZALA STERGAR, 8. C 

ILMA BEŠIĆ, 2. B HANA KUS, 4. A VITO ŠUMAK, 9. A 

TUANA MORINA, 2. B MIA LORBER, 4. A  

FILIP KUS, 2. B LANA VIDOVIČ KAISER, 4. B  

 

ZA LITERARNO IN LIKOVNO DELO 

CHANTAL MESAREK ADROVIĆ, 4. C EVA MAJCENOVIČ, 5. B DAŠA SOLOMON, 7. C 
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 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

DAN DEJAVNOSTI: PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI IN 

»LUDVIK SE PREDSTAVI« (od 5. do 9. razreda) 

V petek, 24. 12. 2021, zadnji delovni dan pred prazniki,  smo dan preživeli v kolikor se da božičnem 

vzdušju. Seveda smo se ravnali po ukrepih za preprečevanje širjenja okužb, zato je zadnji dan potekal 

nekako drugače kot zadnja leta. Ko smo zjutraj pojedli malico, smo  ostali kar v svojih učilnicah, saj 

proslave, kot jo poznamo, zaradi strogih ukrepov ni bilo. Kljub temu da so nam posebne COVID 

razmere delo zelo obremenile, pa nas to vseeno ni ustavilo. 
 

   
  Jani Peršak 

Mnogi učenci, od prvega pa do devetega razreda, so se zelo potrudili in s pomočjo mentorjev sestavili 

virtualno proslavo. Vodili sva jo Nuša Petek in Vita Čelik  ter učence popeljali skozi raznolike nastope. 

Moji sošolci so pod vodstvom mentorice Marije Bauman posneli filmsko uprizoritev znane pravljice 

PŠENICA, NAJLEPŠI CVET. Nastopali so Nuša Petek v vlogi pripovedovalke, Ana Tašner v vlogi 

kraljice, Patrik Keuc  je igral mladeniča, Matic Trpin pa se je predstavil v vlogi očeta. Stranske vloge 

so odigrali Taj Črnčec, Žan Čertalič in Pascal Krampl. Dramatizacijo je posnel in oblikoval Marvin 

Petek. 

 
                                                                                                  Marvin Petek, Patrik Keuc 

Proslavo sta pripravili ga. Alenka Kuhar in ga. Marija Bauman, nekatere nastope je posnela ga. Violeta 

Škrabl, za montažo je poskrbela ga. Katja Stajnko. 

V drugem delu dopoldneva pa sta ga. Mateja Arko in ga. Vera Kožuh za učence organizirali še 

prireditev LUDVIK SE PREDSTAVI, na kateri se je vsak oddelek predstavil z eno ali več točkami. 

Tudi to je potekalo virtualno. Ogledali smo si veliko raznovrstnih  nastopov, ki so objavljeni tudi na 

spletni strani šole. 

Za odličen zaključek dneva pa smo vsi, izmenično po oddelkih, odšli še v telovadnico, kjer so nas 

pričakale stojnice z izdelki, ki so jih učenci naredili pri pouku ali izbirnih predmetih.  Lahko smo si jih 

kupili po simbolični ceni in tako prispevali v šolski sklad. Za  konec pa še stojnica presenečenja: 

kuharice  so nas  pričakale z vročo čokolado in s piškoti, da smo se lahko malo posladkali ob poslušanju 

božične glasbe. Čeprav smo se morali držati ukrepov, lahko z veseljem rečem, da smo učenci tudi letos 

odšli na praznični oddih z nasmeškom na obrazu. 

 Vita Čelik, 9. b 

 



 10 

FOTO UTRINEK 3. C:  

NOVOLETNO VOŠČILO LUDVIKOM 

NOVOLETNE ŽELJE ŠOLSKE 

SKUPNOSTI UČENCEV 

(od 1. do 5. razreda) 

  
»3. c vam želi mirno, zdravo in srečno novo 

leto.« 

29. decembra so imeli predstavniki oddelkov od 

1. do 5. razreda še zadnje srečanje šolske 

skupnosti v koledarskem letu. V ospredju so bili 

prihajajoči prazniki, novoletne počitnice ter 

seveda novoletna voščila in želje. Le-ta so 

prenesli na papir in nastal je zanimiv plakat, ki 

krasi našo informativno tablo.  

 Tamara Farič, razredničarka 3. c  in  Tamara Farič, mentorica šolske 

skupnosti 

 

V OPB 6 JE ZABAVNO ...  

   
  Živa Žnuderl, 3. a Tudi to znamo!                         Narišemo kvadrat in 

sliko dokončamo. 

 

    
Izdelujemo zapestnice. Sestavljamo.                             Tekmujemo. Igramo karte.                           

 in   mentorica Mira Kopše 
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MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ : VIRTUALNO SREČANJE ŠOL PARTNERIC 

Mednarodni projekti so v osnovi namenjeni izmenjavi izkušenj, dobrih praks, povezovanju in 

spoznavanju novih ljudi ter kultur. Trenutna epidemiološka  situacija po svetu močno otežuje izvedbo 

takšnih projektov. Kljub temu pa se trudimo projekt Čudežne rutice peljati dalje.  

V tem šolskem letu smo načrtovali kar nekaj dogodkov, vendar smo prisiljeni načrte venomer 

prilagajati in spreminjati. Upamo, da nam bo v mesecu februarju le uspelo izpeljati prvi mednarodni 

sestanek s partnerskimi šolami. Ne bo šlo za klasično izmenjavo učencev in učiteljev, ampak bomo 

izpeljali dvodnevni program virtualno, torej na daljavo. Program je pripravil Erasmus + tim naše šole, 

saj smo gostitelji tega srečanja. Učencem smo pripravili kakovosten in pester program, ki ga bomo 

izvedle Nataša Luković, Violeta Škrabl in Karla Poslek Petrovič.  

  

  Nataša Luković 

 

Tema našega srečanja je Vesel um, veselo življenje! (Happy mind, happy life!). Posvetili se bomo 

oblikovanju pozitivnih vrednost in urjenju družbenih spretnosti, pri čemer bomo spodbujali čuječnost, 

medsebojno spoštovanje, pozitiven odnos do življenja in medčloveške odnose. Učenci bodo večinoma 

sodelovali v manjših skupinah, našo šolo pa bodo zastopale Maša Radenković, Anisa Gerlušnik, Ela 

Lorber, Naomi Faith Bordon in Ana Motaln (vse 9. a). Učenci bodo s pomočjo video posnetkov 

predstavili svoje šole in domačo okolico, izbrali bomo logotip projekta, predstavili rezultate 

mednarodne študije o sreči med najstniki in izvedli predavanje z naslovom Čuječnost – pot do sreče, 

ki bo namenjeno predvsem najstnikom. Z učenci bomo izvedli meditativno in samorefleksivno 

delavnico za osebnostno rast, ki ji bo sledilo tudi likovno poustvarjanje. V pustolovski 'team building' 

delavnici bodo učenci s tesnim sodelovanjem in dobro komunikacijo v različnih jezikih reševali 

različne uganke in opravljali zanimive naloge. Skupaj bodo tudi načrtovali, kaj vse bomo v letošnjem 

letu pospravili v časovno kapsulo in z njo čez leta presenetili prihodnje generacije Ludvikov. Poleg 

tega bomo predstavili in preizkusili nekaj tehnik za umirjanje uma in spodbujanje koncentracije. Pri 

vseh dejavnostih bomo krepili tudi svoje IKT spretnosti, saj bomo pri izvedbi programa uporabljali 

različne mobilne aplikacije. Se že veselimo! 

 

 Nataša Luković, organizatorka srečanja in koordinatorka projekta 

 

 

OPTIČNE ILUZIJE PRI POUKU ANGLEŠČINE (8. razred) 

Pri pouku angleščine smo z osmošolci v mesecu decembru  opisovali različne fotografije iz učbenika. 

Vendar to niso bile navadne fotografije, ampak fotografije, posnete iz različnih kotov, z ljudmi v 

ozadju, ospredju, na glavi, na roki … Odločili smo se, da še mi poskusimo, če nam uspe kakšna 

fotografija s t. i. optično iluzijo.  

Pa vi povejte – nam je uspelo? 
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Brina Rottmann, 8. b Iza Juvan, 8. a Luka Rukelj, 8. c Nace Preglau, 8. a 

 

 in  Karla Poslek Petrovič, učiteljica angleščine 

 

ŠPORTNI DAN: DRSANJE (3. razred) 

 
  Martina Potrč, razredničarka 3. b 

Z velikim pričakovanjem so tretješolci le dočakali zimski športni dan, v sklopu katerega smo se 

odpravili na drsanje. Bili smo zelo pridni, saj smo se po malici peš, z vso potrebno opremo, odpravili 

proti Ledni dvorani. Kljub pomislekom nekaterih učencev, ki še niso drsali, so ob vstopu na ledeno 

površino ta strah popolnoma izgubili in vsi skupaj so neznansko uživali. Seveda ni manjkal niti topel 

čaj. Mali drsalci pa so svoje veščine lahko še dodobra izpilili v zadnji tretjini, ko so imeli disco na ledu. 

Prijetno utrujeni smo se ponovno podali na pot, tokrat proti šoli. Po komentarjih sodeč bi lahko takšen 

športni dan imeli vsaj enkrat mesečno. 

 Tamara Farič, razredničarka 3. c 

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE KEKEC (4. in 5. razred) 

  
 Larisa Šuran, 4. a  Naja Kandić, 4. a 

V četrtek, 6. januarja, smo imeli kulturni dan. Zjutraj smo se zbrali v učilnici, kjer smo se pogovorili o 

vedenju med predstavo. Nato smo pojedli malico in odšli na avtobus. Ko smo prišli do SNG, smo v 

garderobi odložili jakne in učiteljica nas je vodila do dvorane, kjer smo se posedli. Dvorana je velika 

in zelo lepa. Ogledali smo si baletno predstavo Kekec. Vso zgodbo so nastopajoči predstavili s plesom 

ob glasbi. Bilo je lepo in zanimivo. Najbolj všeč mi je bilo, ko sta skupaj plesala Kekec in Mojca. 
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Po vrnitvi v šolo smo se vrnili v učilnico, kjer smo zapisali svoja mnenja o predstavi in jo ilustrirali. 

Bil je lep, poučen dan. 

 Lili Koren, 4. a 

Razredničarka: Nataša Kosi 

 

TEDEN PISANJA Z ROKO 2022 

Za nami je uspešen Teden pisanja z roko od 17. do 22. januarja 2022,  v katerem smo letos sodelovali 

že tretjič. Z različnimi dejavnostmi smo se spomnili, kako in zakaj je pomembno večkrat pisati z roko, 

saj dandanes namreč vse preveč uporabljamo 

elektronske naprave, ki nam sicer res olajšajo delo, 

a po drugi strani jemljejo našo kreativnost in 

zapisano izvirnost. 

Z zbranimi zapisi, zakaj je koristno pisati z roko, in 

lepimi mislimi učencev od 1. do 9. razreda ter 

staršev in učiteljev, smo polepšali vrata učilnic in 

si ogledali raznolikost in izvirnost pisav vsakega 

izmed njih. Pisava namreč izkazuje našo 

unikatnost, saj nihče drug nima enake pisave, kot 

mi sami, sporočilo, ki ga nekomu napišemo z roko,  

 
 

pa je bolj osebno in spoštljivo. Pisanje je izvirna človekova spretnost in dobra miselna vadba, zapisano 

si hitreje in bolje zapomnimo.Na fotografijah si oglejte nekaj utrinkov in prav posebno pismo iz 5. a 

razreda, ki so ga poslali prav vsem Ludvikom. 

 
 

 

  

 

 in  koordinatorka: Tanja Gojčič 
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DAN DEJAVNOSTI: SILE IN TLAK (8. razred) 

V sredo, 2. februarja, smo imeli učenci osmih razredov tehniški dan. Začeli smo z izdelovanjem mostov 

iz papirja. Tekmovali smo, kateri most lahko zdrži polno plastenko vode. Po malici je k nam prišla 

gospa iz Zavoda Simetris Morje – Modre delavnice (izvajalci dneva dejavnosti), ki nas je naučila nekaj 

o hidravliki in robotiki.  

  

  Saša Silič 

Vsak je dobil lesene dele, iz katerih je sestavil hidravlično roko. Ker je bila tema tehniškega dneva 

hidravlika in pnevmatika, smo tehniški dan končali z delanjem poskusov in izdelovanjem hidravličnega 

žerjava. 

 Tjaša Levstik, 8. b 

Organizatorja: Saša Silič, Jordana Koren 

 

DAN DEJAVNOSTI: ALTERNATIVNI VIRI (7. razred) 

V četrtek, 3. 2. 2022, smo učenci sedmih razredov imeli tehniški dan. Ta dan smo izdelali električne 

avtomobilčke iz lego kock, kasneje pa smo s pomočjo tablic tudi programirali njihovo gibanje. 

Poslušali smo predavanje o sončnih elektrarnah in alternativnih načinih pridobivanja energije. Ogledali 

smo si zanimiv eksperiment s kocko in tanko deščico. Spoznali smo tudi energijo vetra ter izdelali 

vetrnico iz lego kock in papirja. Tehniški dan je bil poučen, ustvarjalen in zanimiv. Posebej smo uživali, 

ko smo lahko delali v skupinah. 

 Maria Luković, 7. a 

 

  

  Saša Silič    Mateja Arko 

Izvajalec dneva dejavnosti: Zavod Simetris Morje – Modre delavnice 

Organizator: Saša Silič, Jordana Koren 
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»ZVEDAVČKI« NA RADIU MARIBOR 
Ludviki smo aktivni na res številnih področjih, tokrat 

smo sodelovali pri nastajanju oddaje Zvedavčki 

Radia Maribor. 

Četrtošolci so predstavili vtise naravoslovnega dne o 

drevesih, o nastajanju slike iz prešanih drevesnih 

listov ter nekaj zanimivosti o gozdnih živalih, 

sedmošolci pa so spregovorili o raziskovalni nalogi 

bivše učenke Jane Zadravec o uporabi Tiktoka med 

mladimi, ki je nastala v okviru projekta Erasmus+. 

 

 in  knjižničarka Tanja Gojčič  

 Urban Ornik, 7. a, in Iza Juvan, 8. a 

 

PTIČI V KONTRASTU (5. a razred) 

    

 Alina Srnec, 5. a  Hana Žigon, 5. a  Dora Močnik, 5. a  Uma Vreže, 5. a 

  Razredničarka: Suzana Belušić 

ŠOLSKA SKUPNOST: VALENTINOVA POŠTA 

 

Na srečanjih šolske skupnosti vedno razmišljamo o tem, kako 

bi poskrbeli za dobro vzdušje znotraj šolskih zidov. V mesecu 

januarju smo pripravili načrt za Valentinovo pošto. 

Valentinovo je praznik ljubezni, tudi praznik prijateljstva in 

dobrih odnosov. Vse to je za vse nas zelo pomembno. 

Dogovorili smo se, da nagovorimo vse učence od 1. do 9. 

razreda, jim pripravimo nabiralnike, v katere so lahko oddali 

pisma, namenjena nekomu, ki so mu želeli sporočiti kaj 

lepega, poslati prijazno sporočilo, srček ali pa pisni poljubček. 

Oblikovali smo plakate, na katerih smo razložili, na kakšen 

način naj oblikujejo pisma. 

Na Valentinovo smo odprli nabiralnike in prav presenečeno 

ugotovili, da se je nabralo kar precej pisem. Pisma različnih 

oblik, velikosti, nekatera okrašena, druga resna; vsa pa lepo 

napisana z roko, kar še dodatno sporoča, da smo se za nekoga 

potrudili. 

Naši kupidi so pisma razdelili in učence ter učitelje in 

učiteljice presenetili tudi s srčki, ki pa so jih izrezali učenci in 

učiteljica v OPB 7. 

Pridite malo bliže, vam zaupam skrivnost: vmes so bila pisma 

tudi za učiteljice in gospo ravnateljico. Pa nikomur ne povejte.                                   Anita Babič 

 

 Šolska skupnost od 6. do 9. razreda z mentorico Anito Babič 
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POTUJOČA RAZSTAVA POKLICEV PRIHODNOSTI 

Od 16. 3. 2022 do 25. 3. 2022 na naši šoli gostuje potujoča razstava Poklici prihodnosti. Predstavniki 

otroškega parlamenta smo skupaj s šolsko skupnostjo od 6. do 9. razreda razmišljali, kako naj  

pomagamo devetošolcem pri odločitvi o nadaljnjem izobraževanju. Izbrali smo potujočo razstavo 

Poklici prihodnosti. Na 14 samostoječih panojih so poleg fotografij zaposlenih opisi poklicev oz. 

delovnih procesov in informacije o poklicnih šolah. Moto Potujoče razstave poklicev v prihodnosti je 

»Grem se učit, kar hočem bit«. Z razstavo smo želeli mlade spodbuditi, da spoznajo čim več poklicev, 

da se bodo lažje odločili za nadaljnje šolanje po svojih željah in potencialih. Namen razstave je pomoč 

pri kariernem odločanju mladih. Več informacij kot bo posameznik dobil o določenem poklicu, bolj 

kot bo poklice poznal, lažje bo pravilno izbral tistega, ki ga bo z veseljem opravljal. Gospodarska 

zbornica Slovenije je v letu 2019 v sodelovanju s Trkajem posnela video spot »Znanje je lajf« ter 

pripravila to Potujočo razstavo poklicev prihodnosti. 

Videospot si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg. 

 Anita Babič, mentorica otroškega parlamenta in šolske skupnosti 

 

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

 

Slovenci smo po svoje posebni v tem, da je 

kulturni praznik pri nas tudi državni praznik in 

tako dela prost dan. Večina drugih držav in kultur 

ga ne praznuje, ali pa ga obeležijo na drugačen 

način. Predvsem lastnemu jeziku in kulturi se 

moramo zahvaliti, da smo skozi stoletja obstali kot 

narod. Slovencem se je zdelo to tako pomembno, 

da smo temu, na obletnico smrti našega velikega 

pesnika, posvetili državni praznik, kar je sicer v 

svetu izjemno redko. 

 

Za Prešerna radi rečemo, da je največji slovenski pesnik; že Matija Čop je zapisal, da imajo njegove 

umetnine višji namen, da so vdahnile našemu, slovenskemu jeziku novo življenje.  

Stopamo skozi čas, ko naj bo človek tisti, ki bo najpomembnejši, ki bo imel visoko ceno s svojo srčno 

kulturo; ko ne bo več »človek toliko velja, kar plača!«. 

Te velike besede je izrekel velikan slovenske in 

evropske poezije dr. France Prešeren. Njegova 

umetniška beseda vedno znova odkriva globoke 

življenjske resnice, ki jih Slovenci potrebujemo 

danes in jutri. 

Tudi mi smo obeležili slovenski kulturni 

praznik s proslavo, na kateri smo se sprehodili 

skozi Prešernov čas in njegova dela, razglasili 

nagrajence Prešernovega natečaja, ki ima na 

naši šoli lepo tradicijo ter sledili rdeči niti - Kaj 

je kultura? 

 

 

Ugotovili smo, 

od rojstva do smrti z nami živi, 

kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi. 

 

 

 

 Anita Babič 

 Organizatorki: Nuša Barović, Anita Babič 

 
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo se učenci 

5. a preizkusili v pisanju s peresom. 

 razredničarka Suzana Belušić 

      

                                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg
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DAN DEJAVNOSTI:  TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA, ISKANJE AKTUALNIH 

BIOLOŠKIH INFORMACIJ, FIZIKALNE DELAVNICE (9. razred) 

V sredo, 9. februarja 2022, smo učenci devetih 

razredov imeli naravoslovni dan. Učenci 9. a razreda 

smo se zbrali v učilnici fizike, kjer smo imeli 

fizikalne delavnice. Učitelj nam je najprej razložil 

vsa navodila, potem pa smo se razdelili v skupine po 

dva in začeli z delom. Vse poizkuse, ki smo jih 

naredili, smo imeli v samostojnem delovnem zvezku 

za fiziko. Na dodatnem učnem listu smo dobili 

nalogo, da naredimo katapult iz lesenih palčk in 

gumic. Prva delavnica se nam je zdela zelo zanimiva, 

saj smo uživali v izvajanju poizkusov in tudi 

klepetanju.  
 

  Saša Silič 

Za naslednji dve uri smo se prestavili v našo matično učilnico, kjer smo izdelovali plakate. Najprej 

smo se porazdelili v skupine po dva. Vsaka skupina je dobila svojo revijo, ki si jo je izbrala. Nato smo 

v reviji poiskali članek, ki se nam je zdel najbolj zanimiv. O vsebini članka smo naredili mali plakat, 

ki smo ga na koncu druge ure oddali. Ta delavnica se nam je zdela zanimiva, saj smo lahko sodelovali, 

se pogovarjali in si med seboj pomagali. 

 
                                      Brigita Godec Kopčič 

Naslednja delavnica se je pričela takoj po 

prejšnji. Za približno pol ure nas je obiskala 

zdravnica iz bolnice. S pomočjo predstavitve 

nam je razložila postopek uživljanja. Potem pa 

smo odšli v malo telovadnico, kjer nas je že 

čakal zdravnik iz bolnice. Vsak učenec se je 

usedel k lutki, na kateri smo se učili oživljanja. 

Najprej nam je zdravnik še enkrat na kratko vse 

razložil in tudi pokazal v praksi postopek 

oživljanja.  

Potem smo še sami poskusili. Naučili smo se tudi, kako se uporablja defibrilator. Oživljanje na lutki 

se nam ni zdelo težko, saj smo postopek ponavljali le kratek čas. Če pa bi morali dlje časa oživljati, bi 

se zagotovo utrudili. 

Ob koncu delavnic smo vse pripomočke pospravili in jih odnesli v rešilec. Takrat se je naš naravoslovni 

dan zaključil. Imeli smo se lepo in se hkrati naučili mnogo koristnih stvari. 

 Nina Novak, 9. a 

Organizatorja dneva dejavnosti: Saša Silič, Brigita Godec Kopčič 

 

OBISKALI SMO DEŽELO ŠKRATOV 

 
           Ian Miklavc, 3. a 

V 3. a razredu smo pred kratkim 

obiskali deželo škratov. Seveda je 

nismo obiskali čisto zares, ampak le v 

domišljiji. Izvedeli smo, da nekje 

obstaja dežela, kjer živijo škrati. 

Pravijo, da so jo nekateri že obiskali in 

po njihovem pripovedovanju smo si 

deželo zamislili tudi sami. Zelo 

zabavno je bilo spoznati naše škrate, ki 

smo jih ustvarili pri likovni umetnosti. 

Nastali so škrat nogometaš, škrat 

čebelar, škrat glasbenik in še kakšen.  
             Nik Škrabl, 3. a 

  in   Katja Stajnko, razredničarka 3. a 
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USTVARJALNO V 5. B RAZREDU 
V 5. razredu se učenci srečujejo tudi z 

zgodovino. Da pa bomo lažje razumeli 

preteklost, so učenci najprej izdelali vsak svojo 

časovno premico. Na poltrak so nanizali slike 

svojih dogodkov iz preteklosti. Vsaj učenec je 

svoj časovni poltrak tudi predstavil. Bilo je zelo 

zanimivo in ob tem, da smo se učili o svoji 

preteklosti, smo se še malo tudi pozabavali in se 

nasmejali.  
 

 in   Alenka Kuhar  
 

NAGRAJENCI PREŠERNOVEGA NATEČAJA 

Učenci 5. b razreda so z veseljem sodelovali pri Prešernovem natečaju. Bili so zelo aktivni na likovnem, 

literarnem in tudi na avdio-vizualnem področju. Nastalo je precej lepih izdelkov, nagrade in priznanja 

pa so dobili: Kevin Cvetko, Urban Gulič, Lara Brajovič, Eva Žunko, Leona Eberhart, Lan Vošnik, Maj 

Lampret, Sofija Luketič in Eva Majcenovič. Vsi učenci so se nagrade ali priznanja zelo razveselili. 

 

 
  

    Alenka Kuhar 

Učenci 5. razreda radi likovno ustvarjajo. Pri predmetu likovna vzgoja smo ustvarjali z voščenkami in 

tempera barvicami. Vsak učenec je naslikal svoj najljubši zimski šport. Pri tem smo seveda še ponovili 

tople in hladne barve. Slike z zimskimi športniki nam sedaj krasijo učilnico. 

 

 in  Alenka Kuhar, razredničarka 5. b 

 

LIKOVNO USTVARJANJE V 4. C 

 

    
 Chantal Mesarek 

Adrović, 4. c 

     Ela Šoštarič, 4. c          Lia Bešić, 4. c        Nika Pulko, 4. c 
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 Miha Matko, 4. c  Vanessa Štuhec, 4. c  Zoya Gabriela Petrič, 4. c 

 Učiteljici: Viktorija Kodrič (4. c), Metka Lakota (OPB) 

 

PREGANJAMO ZIMO IN KLIČEMO POMLAD - PUST V 2. A 

   
 Anabela Strašek, 2. a   Nala Krejač, 2. a  Jaka Keuc, 2. a 

 Razredničarka Milanka Munda 

 

 KNJIŽNI CA 
 

KNJIGA MESECA (januar in februar) 

Ludviki, tokrat ste zelo pridno glasovali, saj smo našteli kar 64 glasov za izbor knjige meseca. Za 

knjigo meseca je bila tokrat izbrana detektivska knjiga Emil in detektivi, delo Ericha Kästnerja. Govori 

o fantu, ki se čez poletje odpravi na počitnice k teti v Berlin, na poti pa se prava pustolovščina šele 

prične.  

Zagotovo poznate tudi Mici iz 2. a, malo pošast, 

ki se rada uči in hodi v šolo skupaj s svojim 

zvestim prijateljem. Je prisrčno smešna, poučna 

in zanimiva.  

Obe tokratni knjigi vam priporočamo v branje. 

 

Obilo užitkov pri branju! 

 

 

 Hana Jarh, Maja Božič (obe 6. a) 

 mentorica Tanja Gojčič 
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SVEŽE IZ KNJIŽNICE 

Tokratne knjižne novosti zelo obetajo. Dobra novica za vse, ki ste iskali knjige o konjih, v knjižnici 

imamo namreč dve novi: Rada imam konje ter Prečudoviti konji. Ko jih boste prebrali, boste zagotovo 

našli svojega sanjskega konja in se morda celo navdušili nad jahanjem. 
 

 

Vsi ljubitelji nogometa prelistajte knjigo Sto 

najboljših nogometašev: najboljši nogometaši 

21. stoletja. Poiščite svojega favorita in 

odkrijte številne zanimivosti znanih igralcev. 

Umetniški tipi se boste razveselili knjige o 

risanju: Naučite se risati. V njej najdete 

postopke risanja od začetka do celotne risbe. 

 

 

 

 Hana Jarh, Maja Božič (obe 6. a) 

 mentorica Tanja Gojčič 

 
 

 DELO V FEBRUARJU I N M ARCU 
 

F E B R U A R  M A R E C  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 3. PK: po razporedu. Pogovor s starši in učenci: 

17.00–18.00. RS: Od prijave do vpisa v srednjo 

šolo (9. razred.)  

2. 1. 

Pustni torek. 

4. Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom. 7.  RS: 4. razred 

7.  Pouka prost dan. 8. RN/IP: javne predstavitve 19. marec. 

8.  Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 9. RS: 3. razred T-š: Vesela šola. 

9.  D-n: 9. r: TPO in poskusi iz fizike. 10. PK: po razporedu. Pogovor s starši in učenci: 17.00–

18.00. Svet staršev: 18.00.  RS: 6. razred (Izbirni 

predmeti, NPZ). T-d: zgodovina. RS: 7. razred. 

11.  Informativni dan za učence 9. razreda. 14. Šola v naravi: 8. razred, CŠOD Planinka do 18. 3. 

12.  Informativni dan za učence 9. razreda., T:d: 

Cankarjevo 8. in 9. razred. 

15. Lutkovni abonma 1. VIO (v dveh skupinah). 

14. Potujoča razstava Poklici prihodnosti (do 25. 2.). 16. T-d: angleščina 8. r. in 9. r. 

15. Oddaja RN/IP. 17. Razstavišče Ludvik: Srečanje z upokojenimi 

sodelavci, zaključek Ludvikove bralne značke za 

odrasle, razstava učenci. T-š: matematika. 

15.  Vpis v 1. razred do 17. 2.    

21. Šolska skupnost 6. - 9. razred. 21. Šola v naravi 7. razred: CŠOD Planinka. 

23. Šolska skupnost (1. - 5. razred). 26. T-R: kemija 8. in 9. razred. 

24. RS: 8. razred. Razstavišče Ludvik: Prešernovi 

nagrajenci šole.      

28. Šolska skupnost 6. - 9. razred. 

28. Zimske počitnice do 4. 3. 29. T: Mehurčki 1. VIO. 

  30. Šolska skupnost 1. - 5. razred. Fotografiranje 

oddelkov. 

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) 


