POROČA

Številka 7, leto XXIII, marec 2022

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE:
LUDVIKI ODLIČNI NA TEKMOVANJIH
ZAKLJUČEK LUDVIKOVE BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE
VSESLOVENSKI PROJEKT »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO«

Učenci OPB 8
 mentorica Metka Lakota

Učenci OPB 5
 mentorica Martina
Vidovič

Učenci OPB 1
 mentorici Maja Vran in Nataša Hutter

Učenci OPB 4
 mentorica Melita
Djorjević

Učenci OPB 3
 mentorica Antonija Krajnčič

Pozdravljeni, Ludviki!
Kot bi mignil, se je že mesec končal, v tem mesecu pa se je na naši šoli zgodilo mnogo zanimivih
stvari. Učenci so imeli tehniške, naravoslovne in športne dneve; deveti razredi smo imeli informativne
dneve, ki so tokrat potekali na daljavo; potekala so razna tekmovanja in še mnogi drugi dogodki.
V petek pred zimskimi počitnicami so učenci imeli možnost, da se našemijo in v šolo so nekateri res
prišli preoblečeni v maškare.
Imeli smo tudi počitnice, ki so se mnogim zdele prekratke. V šolo smo se pa vrnili še posebej veseli,
saj smo si lahko po dolgem času končno sneli maske. Zdaj, ko smo ponovno v šoli, pa nadaljujemo s
svojimi obveznostmi, od katerih smo se lahko za ta en teden počitnic oddahnili.
Devetošolci smo se tudi že vpisovali v srednje šole svojega izbora; tisti, ki so si to želeli, pa so lahko
odšli na ogled Druge gimnazije in tam so tudi preživeli delovni dan. Vsem vam želim veliko sreče pri
vpisih in da vam uspe priti na željeno šolo.

Sedmi in osmi razredi so bili v šoli v naravi in uživali v številnih, predvsem športnih aktivnostih.
Učenci naše šole pa so sodelovali na tekmovanjih iz fizike in matematike.
Kljub temu, da mnogi že komaj čakamo na
naslednje počitnice, nas sedaj čaka obdobje,
polno ocenjevanj in tekmovanj.
Vsem vam želim veliko sreče in uspeha.
Uživajte v branju Ludvik poroča.

 Til Turk, 9. c, član uredniškega odbora
Ludvik poroča
 mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko

FOT O UT RI NKI

Športni dan na Rogli
 Mateja Arko

Osmošolci v šoli v naravi
 Saša Silič (arhiv)
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Pri gospodinjstvu (6. razred)
 Vesna Klasinc

Pust v 5. c
 Urška Kosi

Pust na Ludviku
 Mateja Arko

Ludvikov lego klub
 mentorica Suzana Belušić

RAZSTAVIŠČE LUDVIK
V četrtek, 24. 2. 2022, smo v razstavišču Ludvik otvorili šolsko razstavo, posvečeno našemu
vsakoletnemu Prešernovemu natečaju. Letos je natečaj nosil naslov Moč prijateljstva - Ludviki smo
skupaj močnejši že 150 let. Učenci so tako razmišljali o tem, kaj je prijateljstvo, kaj jim pomeni, kakšna
je njegova moč, hkrati pa so prijateljstvo povezali s šolo in našo prihajajočo 150. obletnico. Svojo
ustvarjalnost so pokazali na 3 področjih, in sicer: literarnem, likovnem in multimedijskem. Nastalo je
veliko odličnih izdelkov, ki so sedaj razstavljeni v razstavišču. Prejemnikom priznanj in nagrad iskreno
čestitamo.
Veseli nas, da smo po dolgem času v našem razstavišču lahko priredili kratek program tudi za zunanje
obiskovalce. Ravnateljica Lidija Todorović je povedala, da je zelo vesela ponovnega snidenja v
razstavišču in si takšnih druženj v bodoče želi čim več. Njenemu mnenju se je pridružila tudi gospa
knjižničarka Tanja Gojčić, ki je ob tej priložnosti pohvalila vse sodelujoče v natečaju.
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Program sta povezovala Eva Zala Stergar in Max Mlinarič (oba 8. c). Pod okriljem mentoric so se na
našem odru zvrstili mladi umetniki, plesalci, glasbeniki, ki so dokazali, da smo Ludviki resnično pisana
druščina mladih ustvarjalcev na vseh področjih.
Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojo prisotnostjo ta popoldan naredili poseben.

 in  organizatorka razstav v razstavišču Ludvik: Katja Stajnko
V marcu je naše razstavišče vedno veselo, kajti vsako leto se prvega pomladnega dogodka poleg
razstave razveselimo tudi zaradi zaključka bralne značke za odrasle ter druženja z upokojenimi
sodelavci naše šole. Učenci 6. do 9. razreda so pod mentorstvom učiteljice Violete Škrabl pripravili
razstavo grafik, ki jo je učiteljica tudi otvorila in predstavila. S programom so nas, tako kot zmeraj,
razvajali učenci naše šole, ki so res vsestranski. Program sta povezovala Zoja Korez Hartman in Jurij
Brbre, učenca 7. b razreda. Uživali smo lahko ob petju naših najmlajših Ludvikov, v svet glasbe sta
nas s svojim igranjem na klavir razvajala učenca 6. c razreda, Amadej Pilih Grah in Nikolaj Strašek,
za dozo adrenalina sta poskrbeli gimnastičarki iz 3. c razreda, Brina Majer in Pia Regoršek, ob zvokih
Golice so zaplesali učenci šolske country skupine.

 Katja Stajnko
Ob vsem programu in po dolgem času polnem razstavišču, pa ne smemo mimo dejstva, da smo
zaključili še eno sezono bralne značke za odrasle in veseli nas, da se naše bralne značke udeležuje vse
več staršev, učiteljev, starih staršev. Čestitke vsem.
Tako kot smo že vajeni, smo se po programu vsi skupaj podružili v jedilnici. Veseli nas, da so se nam
tokrat pridružili upokojeni delavci Ludvika in skupaj z nami obujali spomine.
Organizatorka razstav v razstavišču Ludvik: Katja Stajnko
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NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI
ALPSKO SMUČANJE: JAN ŽIŽEK, 8. a, ODLIČEN DOMA IN V TUJINI
Z dobrimi rezultati v državnem pokalu sem se uvrstil na eno izmed najprestižnejših otroških tekmovanj
na svetu, imenovano Alpe Cimbra (Topolino). Na tekmi v Italiji sem v močni mednarodni konkurenci
med tekmovalci, ki so prihajali iz 30 držav, osvojil 2. mesto v slalomu. Ta tekmovanja so mi prinesla
precej izkušenj in me dodatno motivirala. Prav tako sem se uvrstil na mednarodno tekmo, Pokal Loka,
kjer sem v veleslalomu in v slalomu zasedel drugo mesto.
V državnem pokalu sem dosegel odlične rezultate. Na
slalomu in veleslalomu na Starem Vrhu pri Škofji Loki
sem dvakrat zmagal, v Kranjski Gori sem zmagal in
dosegel 2. mesto, na Rogli sem v superveleslalomu
dvakrat zasedel drugo mesto, v Črni na Koroškem pa sem
zasedel 2. in 3. mesto.
S temi rezultati sem se uvrstil v državno otroško
reprezentanco v alpskem smučanju.

 Jan Žižek, 8. a

 osebni arhiv (Jan Žižek)

»BRAINOBRAIN«: MEDNARODNO TEKMOVANJE BRAINOBRAINFEST
Brihtne in spretne glavce mladih udeležencev programa Brainobrain s celotnega sveta so imele
ponovno priložnost svoje sposobnosti preizkusiti in izkazati na mednarodnem tekmovanju
Brainobrainfest, ki je tudi letos zaradi posebnih razmer potekalo preko spleta.
V soboto, 29. 1. 2022, se je tako v hitrostnem računanju pomerilo okoli 23.537 tekmovalcev iz 72
držav, dogodka pa se je udeležilo več kot 360 otrok iz Slovenije, 72 samo iz mariborskega centra.
Sami sebi smo največji tekmeci!
Udeleženci tekmovanja vsako leto priprave nanj začnejo že več tednov prej, sama udeležba pa jim služi
kot koristna povratna informacija o tem, koliko in kako hitro napredujejo, hkrati pa doseženi rezultati
predstavljajo odlično nagrado za vložen trud in delo ter motivacijo za nadaljnje sodelovanje,
izboljševanje in doseganje ciljev. Tako se otrokom približa tudi vrednote kot so osredotočenost, trud,
delo in disciplina. Eden izmed glavnih in najpomembnejših prizadevanj Brainobrainfesta je otrokom
približati dejstvo, da je tudi tekmovanje s samim sabo in nenehno izboljševanje sebe ter svojih
sposobnosti zelo pomembno.
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Mariborski brainobrainovci so se tako kot že prejšnja leta znašli v samem vrhu tekmovanja, prav tako
jih je tekmovalo največ iz vse Slovenije. Dosegli so izjemne rezultate, priborili so si kar 9 najvišjih
odličij Champion, 21 zlatih medalj in 43 srebrnih odličij.

 in  Saša Vozlič
NAMIZNI TENIS IN BADMINTON: ŠOLSKO TEKMOVANJE
Po sproščanju ukrepov smo Ludviki končno dočakali tudi šolska športna tekmovanja. Na tekmovanju
v namiznem tenisu je Ludvike zastopalo 11 učencev.
Najboljši rezultat med posamezniki sta v kategoriji
dečki od 1. do 5. razreda dosegla Lan Šalamun (4. c)
in Luka Belina (5. b). Lan je po borbeni igri v
polfinalu moral priznati premoč nasprotnika in je
tako osvojil 3. mesto, medtem ko se je Luka prebil
vse do finala in na koncu zasedel odlično 2. mesto
med posamezniki. Med učenci od 6. do 9. razreda so
ekipo zastopali Taj Črnčec (9. b), Luka Belina (5. b),
Hana Indihar (9. c) in Lara Poredoš (6. a), ki so se
zelo dobro borili proti favoriziranim nasprotnikom in
na koncu osvojili 4. mesto.

Tekmovanja v badmintonu se je udeležilo prav tako 11 učencev, ki so Ludvikom priborili kar 5 medalj.
V konkurenci kategoriziranih igralcev in igralk je bila Mandy Močnik (8. b) v finalu boljša od
nasprotnice in tako osvojila 1. mesto, medtem ko je Erik Kuprivec (7. b) moral priznati premoč
nasprotnika v polfinalu in je tako zasedel 3. mesto. Med nekategoriziranimi igralci in igralkami je bila
najboljša Hana Jarh (6. a), ki je pometla s konkurenco in osvojila 1. mesto med posameznicami, Maja
Božič (6. a) in Nejc Marinič (7. c) pa sta morala priznati premoč v polfinalu in sta na koncu dosegla
prav tako odlično 3. mesto.

 in  Tomaž Berendijaš
MANDY MOČNIK, 8. b, ODLIČNA NA OŠ DRŽAVNEM PRVENSTVU V BADMINTONU
Po zmagi in 1. mestu na področnem prvenstvu 11. 3. 2022 v Mariboru, ki je štelo kot kvalifikacijski
turnir za državno OŠ prvenstvo, je Mandy Močnik prvič nastopila tudi 15. 3. 2022 na velikem
badmintonskem tekmovanju.
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Nastopila je v konkurenci 22 nelicenciranih tekmovalk, ki so
prišle iz vse Slovenije ter zastopala svojo osnovno šolo, OŠ
Ludvika Pliberška Maribor. Kljub nikakršnim pričakovanjem,
saj je to bilo le njeno prvo večje tekmovanje, se je Mandy z
dvema zmagama v kvalifikacijski skupini uvrstila v glavni žreb
tekmovanja. Z zmagama v osmini finala in v četrtfinalu je nato
v polfinalu tesno izgubila s kasnejšo končno zmagovalko in tako
osvojila bronasto kolajno. Ta uspeh je velik motiv za naslednje
leto, kjer bo Mandy lahko še enkrat nastopila, večina njenih
konkurentk pa je letos že bila v zadnjem razredu OŠ.

 in  Borut Močnik
ALPSKO SMUČANJE: MINI POKAL VITRANC
5. FEBRUARJA SEM PRVIČ TEKMOVALA. TO TEKMOVANJE
SE IMENUJE MINI POKAL VITRANC. SODELOVALI SO
OTROCI IZ CELE SLOVENIJE. OSVOJILA SEM TRETJE MESTO.
V NASLEDNJIH TEDNIH SEM SODELOVALA NA KOROŠKEM
POKALU. TEKME SO BILE V RAVNAH, RIBNICI IN NA
KOPAH. NA VSEH TEKMAH SEM ZMAGALA.

 ZOJA INDIHAR, 1. A
 NATAŠA HUTTER

I N KAJ SM O ŠE POČELI …
MEDNARODNO ZDRUŽENJE ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV: IZMENJAVA KNJIŽNIH
KAZALK
Ludviki smo že drugo leto vključeni v Mednarodno izmenjavo knjižnih kazalk, ki ga organizira
Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL). Prejšnje leto smo sodelovali z Litvo, to leto pa
smo si kazalke izmenjali s šolo iz Portugalske. Izpod ustvarjalnih rok mladih knjižničarjev ter
nadarjenih učencev so nastale prisrčne knjižne kazalke, vse polne čudovitih živih barv, prečudovitih
travnikov, barvitih rož ter pisanih mavric. Na nekatere kazalke smo dodali tudi triperesne deteljice za

srečo.
Tudi Portugalci niso pozabili na nas, poslali so nam zelo lepe glasbene knjižne kazalke, polne not in
veselja. Kazalkam, ki so nam jih poslali, so dodali tudi pismo, v katerem so opisali svoje mesto in šolo
ter pravljico po ljudskem izročilu.
Mi pa se že veselimo nove izmenjave knjižnih kazalk. Kdo ve, s katero šolo bomo sodelovali tokrat.

 Hana Jarh, 6. a
 Vodja projekta: Tanja Gojčič
DRUŠTVO SOBIVANJE: »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 2021/2022«
Tudi letos, kot že tretje leto zapored, sodelujemo v projektu Spodbujamo prijateljstvo, ki ga organizira
društvo Sobivanje. Tema prijateljstva je večna, vseobsegajoča in izredno pomembna. Vključujemo ga
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v različne aktivnosti in tako krepimo čut do temeljnih
vrednot prijateljstva in medsebojnih odnosov.
Učenci podaljšanega bivanja od 1. do 4. razreda so v znak
lepih prijateljskih odnosov, ter kaj jim pomenijo, kako se
pravi prijatelji vedejo, tudi likovno ustvarjali in nam skozi
svoje izdelke prikazali njihov pogled na pravega prijatelja,
mladi knjižničarji in nadarjeni učenci (od 3. do 6. razreda)
pa so za izmenjavo izdelali knjižne kazalke za učence iz
Portugalske ter prejeli njihove v dar.

 in  Tanja Gojčič

Učenci OPB 2, mentorica Rahela
Jakopec

Kaj pa učenci pravijo, kdo je pravi prijatelj?

Učenci OPB 6
 mentorica Mira Kopše
V februarju in marcu smo se v OPB pogovarjali
o prijateljstvu in izdelovali plakate. Spoznavali
smo, kdo je pravi prijatelj. Vsak je narisal
majhno slikico. Zelo sem se zabavala med
izdelovanjem plakata.

 Kaja Praček Rat, 2. b
Ugotavljali smo, kdo je pravi prijatelj. Vsak je
povedal vsaj enega prijatelja. Zame je pravi
prijatelj prijazen, spoštljiv, iskren in zaupljiv.
Učenci OPB 7

 Anabela Strašek, 2. a

 mentorica Vesna Klasinc

Učenci OPB 2
 mentorica Sara Jane Petrič

Učenci OPB 2
 mentorica Rahela Jakopec
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LUDVIKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
Uspešno smo zaključili 11. Ludvikovo bralno značko za odrasle, ki je požela velik odziv tako med
starši, starimi starši kot tudi učitelji. Sodelovalo vas je več kot 80, kar je skoraj dvakrat toliko kot lani.
To nas iskreno veseli, saj vemo, kako pomemben je lep in spodbuden bralni zgled otrokom.
Najbolj številčno so se odzvali starši in stari starši učencev 2. a razreda z učiteljico Milanko Munda,
za kar prejmejo učenci tudi sladko presenečenje.
Skupno smo prebrali več kot 400 knjig, podali pa ste nam številne bralne predloge in navdihujoče misli.
Če zapišemo samo ene izmed njih …
Branje = umiritev + potovanje (zapisala Bojana Močnik)
Bodi ti, vse druge vloge so namreč že oddane. (Oscar Wilde, zapisala Sonja Keuc)
Naj bo kralj ali kmet, najsrečnejši je tisti, ki najde mir v svojem domu. (Goethe, zapisala Mateja
Brumec)
Hvala vsem bralcem in lep pozdrav do naslednje bralne sezone, ko bo na priporočilnem seznamu
ponovno kopica dobrih knjig.

 knjižničarka Tanja Gojčič
JOGA ZA OTROKE (od 1. do 3. razreda)
Joga za otroke poteka že od oktobra in z učenci
prvih, drugih in tretjih razredov smo že spoznali
različne jogijske položaje ali asane in tehnike
dihanja. Učimo se biti čuječi, spoznavali smo
okuse, vonje, domišljijo, čut in sluh na čuječ
način. Učimo se spoštovanja sebe in drugih, biti
v miru tukaj in zdaj, opazovati in poslušati svoje
telo in misli. Na zadnje smo delali pravljično
jogo, kjer smo ukrajinsko ljudsko pravljico
Rokavička upodobili z asanami. Spoznali smo,
da si tudi naravni sovražniki lahko pomagajo in
sobivajo v miru. Na koncu je vsak narisal, koga
vse bi povabil v svojo rokavičko in mu/ji nudil
toplo zavetje.

 in  Martina Vidovič
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ŠPORTNI DAN (4. IN 5. RAZRED)
Bil je sončen četrtek,
17. februar, ko smo se
s sošolci odpravili na
pohod.
Polni
pričakovanj smo se
mirno podali na pot.
Prva točka, ki smo jo
morali doseči, je bila
vrh Pekrske gorce,
kjer smo imeli krajšo
pavzo. Pojedli smo
malico, se odžejali in
 Urška Kosi
klepetali s prijatelji.
Pot smo nadaljevali v Pekre, kjer smo pod obrambnim domom zavili proti Spodnji postaji Vzpenjače.
Šli smo mimo snežnega stadiona, kjer pa je tudi potekala tekma smučarjev v slalomu. Po gozdni poti
smo se vrnili nazaj v šolo, kjer nas je že čakalo dobro kosilo. Učiteljica nam je povedala, da smo ta dan
prehodili 10 km. Imeli smo se zelo lepo.

 Lili Osvald, 4. a
DAN DEJAVNOSTI: ZIMSKI ŠPORTNI DAN (od 6. do 9. razreda)
V petek, 18. februarja, smo se učenci od 6. do 9. razreda ob 7. uri zbrali na šolskem igrišču. Na
parkirišču je bilo parkiranih pet avtobusov. Svoje stvari smo zložili v prtljažnike in se zbrali pri
razrednikih. Odšli smo v matične učilnice, kjer smo se samotestirali tisti, ki smo se morali. Med
čakanjem smo se pogovorili o pravilih na sankališču in smučišču. Okoli 7.30 smo se posedli v avtobuse
in odšli na pot. Vozili smo se dobro uro in pol. Med potjo smo si še enkrat prebrali pravila smučišča.
Ko smo prispeli, smo dobili malico. Čez nekaj časa smo se odpravili na terene. Po aktivnostih smo se
okrcali na avtobuse in se odpeljali do šole. Vzeli smo svoje stvari in športni dan zaključili na šolskem
dvorišču.
Na Rogli smo preživeli krasen, sončen dan in uživali smo v smučanju, sankanju ali pohodu.

 Metka Vrbančič Osterc
 Taja Preradović, 8. a
Organizator: Tomaž Berendijaš
ŠOLSKO GLASILO LEDINA: NOVINARJI ZA NAGRADO V KINU
V torek, 22. februarja 2022, smo se novinarji, ki objavljamo prispevke za šolsko glasilo Ledina,
odpravili v kino v Planet Tuš (sedaj se imenuje Cineplexx). Zbrali smo se ob 17.00, film pa se je pričel
ob 17.30. Dobili smo tudi pokovko in pijačo, saj je naše druženje bila nagrada za uspešno prodajo
posebne izdaje Ledine z imenom Ludvik poroča. Ogledali smo si film Uncharted, ki je trajal do 19.30.
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Film smo si ogledali naslednji učenci: Hana
Indihar, Iona Grozdnik, Nuša Drevenšek, Melani
Lisjak, Saša Kranjc (vse 9. c); Lina Kuronja, Lana
Jaunik, Ela Lorber, Nina Novak (vse 9. a); Matic
Lešnik in Daša Solomon (oba 7. c) ter naša
učiteljica ga. Nataša Colja.
Ob gledanju filma smo se zelo zabavali, saj so se
dogajale izredno zanimive in pustolovske
dogodivščine. Meni je bil film zelo všeč, saj je bil
v določenih prizorih zelo napet in mislim, da smo
se vsi sprostili ter se nasmejali ob njem.
Priporočam, da si vsi bralci Ledine in ostali Ludviki
ogledate Uncharted.

 Daša Solomon, 7. c

 Nataša Colja

Mentorica: Nataša Colja

ŠOLSKA SKUPNOST: KAJ BOM, KO BOM VELIK (od 1. do 5. razreda)
23. februarja so imeli predstavniki oddelkov od 1. do
5. razreda ponovno srečanje šolske skupnosti. V
ospredju so bili poklici, saj so tudi na naši šoli potekali
dnevi, ko so devetošolci nekako začeli razmišljati o
svoji nadaljnji poti – o svojem poklicu. Izšel je namreč
razpis za vpis v srednje šole. Na šoli je potekala v živo
predstavitev nekaterih poklicev, srednjih šol itd. Smo
se pa o nadaljnji poti in poklicih pogovarjali tudi na
srečanju šolske skupnosti od 1. do 5. razreda. Čeprav
so ti učenci še manjši, pa imajo že kar dobro
oblikovano in ciljno usmerjeno svojo poklicno pot. Ob
pogovoru smo izkoristili tudi razstavo in si ogledali
predstavitve nekaterih poklicev. Bilo je zelo zanimivo.

 Katja Stajnko

 Tamara Farič, mentorica šolske skupnosti

DAN DEJAVNOSTI: TEHNIŠKI DAN NA TEMO URA IN ČAS (3. razred)
V četrtek, 10. 3. 2022, smo imeli tehniški dan. Izdelali smo si
uro. Učiteljica nam je dala list, na katerem so bili kazalci za
uro in krog s številkami. Kazalce smo izrezali in jih na drugi
strani pobarvali. Potem smo zalepili krog s številkami na
papirnati krožnik. Učiteljica nam je pomagala speti kazalce in
podlago. Na koncu smo uro okrasili z nalepkami in s
poslikavami. Naučili smo se, kako merimo čas in kako
beremo čas z ure. V delovnem zvezku in na učnem listu smo
reševali naloge o urah in o času. Spoznali smo različne vrste
ur: sončno, mehansko, elektronsko, peščeno, atomsko, žepno,
ročno, stensko in druge. Bilo mi je v veselje, da smo imeli
tako zabaven in zanimiv tehniški dan. Ničesar ne bi
spremenila.

 Izabela Luketič, 3. a
 razredničarka 3. a Katja Stajnko
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GOSPODINJSTVO V 6. RAZREDU: PRAKTIČNI POUK ali KUHAMOOO!!!
Najraje od vsega imamo, kadar pri predmetu
gospodinjstvo v 6. razredu pride na vrsto
kuhanje.
Takrat se imamo res fino fajn in komaj čakamo,
da spečeno oziroma skuhano hrano tudi pojemo.
Tokrat smo pripravljali korenčkovo kremno juho
in mini pice, ki smo si jih lahko poljubno obložili.
Mnjami in dober tek!

 in  Vesna Klasinc
PUSTNE MASKE V 3. C
Z velikim pričakovanjem smo v 3. c razredu le
dočakali zadnji delovni dan pred zimskimi
počitnicami. Ta dan smo imeli kulturni dan, v
sklopu katerega smo spoznavali ljudske plese in
običaje, najbolj pa smo se seveda posvetili
prihajajočemu pustu. Ker je letos ponovno po
koledarju zapadel pust v zimske počitnice, so se
učitelji skupaj z vodstvom šole v prvi triadi
odločili, da bomo v petek pred počitnicami v šolo
prišli namaskirani. Naučili smo se veliko novega
o tem ljudskem običaju, seveda pa ni manjkalo
niti pustno rajanje in slastni krofi.

 Tamara Farič, razredničarka 3. c

 Petra Kapun

ŠOLA V NARAVI: DOM PLANINKA, CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
(8. razred)
Učenci 8. razredov smo se 14. 3. odpravili v zimsko šolo v naravi na Pohorje. Skupaj smo se na šolskem
dvorišču zbrali zjutraj ob 8.00, odšli v učilnice pomalicat in se nato odpravili novim dogodivščinam
naproti.
Ko smo prišli v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Planinka, smo si najprej pripravili postelje in
odšli na kosilo. Že prvi dan nas je čakalo težko pričakovano smučanje in zelo smo bili veseli zadnjih
zimskih radosti na Pohorju s smučkami. Nekaterim je bilo smučanje kar velik izziv, saj še niso nikoli
stali na smučkah, nekateri pa so smučanje imeli že v malem prstu in so se lahko smučali tudi po bolj
zahtevnih progah.

 Saša Silič
Skozi šolo v naravi so nas vodili naši razredniki, učitelja športne vzgoje in delavci na domu Planika,
ki so nam pomagali in nas prav tako kaj novega naučili. Vsak dopoldan smo učenci uživali v spustih s
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smučmi, a tudi popoldan smo bili zelo aktivni. Učenci smo bili navdušeni nad zanimivimi
popoldanskimi aktivnostmi, od adrenalinskega parka pa vse do pohoda do Mariborske koče in slapa
Skalca. Kakšen dan nam je tudi vreme nagajalo, a to nas Ludvikov ni odvrnilo od zabave.
Ko so se naše dogodivščine približevale koncu, smo v četrtek zvečer imeli zelo zabavno in predvsem
glasno zabavo. Plesali smo, se smejali, peli in uživali v družbi sošolcev.
Ko se je trenutek odhoda že nestrpno bližal in s tem konec naše šole v naravi, smo bili vsi kar žalostni,
da moramo iti domov in v ponedeljek v šolo, a zagotovo smo pridobili toliko novih, zabavnih in
navihanih spominov, ki nas bodo spremljali vse življenje.

 Eva Zala Stergar, 8. c
Spremljevalci: Saša Silič, Metka Vrbančič Osterc, Gordana Šober, Milan Soršak, Tomaž Berendijaš
ŠOLA V NARAVI: DOM PLANINKA, CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
(7. razred)

 Kristina Kleč
V ponedeljek, 21. 3. 2022, smo se učenci in učitelji odpravili v šolo v naravi. Ob 8. uri smo se vsi
skupaj zbrali na dvorišču in naložili smučarsko opremo v avtobuse. Nato smo odšli v šolo na malico.
Takoj za tem smo se ob 9. uri odpeljali v dom CŠOD Planinka. Ko smo prišli, smo se nastanili v sobe.
Za tem smo imeli kosilo in se odpravili smučat. Prvi dan smo imeli samo testiranje in uvajanje. Ko
smo prišli nazaj v dom, nas je čakal počitek. Kmalu smo imeli večerjo, nato pa pogovor o FIS pravilih.
Sledilo je pripravljanje na spanje in nočni počitek. Drugi dan smo se zbudili ob 7. uri in odšli na zajtrk.
Tako kot vse naslednje dni je sledilo pospravljanje sob in odhod na smučišče. Smučali smo od 9. do
13. ure. Medtem smo imeli malico. Po smučanju smo imeli kosilo in popoldanske dejavnosti – vsak
razred je imel svojo. 7. a oddelek je odšel v adrenalinski park, 7. b oddelek je odšel
na dolgi pohod do Framskega slapu ter
Mariborske koče, 7. c oddelek pa je imel
preživetje v naravi. Te dejavnosti so se vsak dan
izmenjevale. Po večerji smo po razredih imeli
različne igre. Spet je sledilo umivanje in spanje.
Tretji dan je potekal povsem enako drugemu
dnevu. Četrti dan pa nas je bilo že manj. Nekateri
so se poškodovali in odšli domov, nekateri pa so
odšli zaradi bolezni. Ta dan smo imeli zvečer
poslovilno zabavo – disko. Zadnji večer smo
plesali in se zabavali. V petek je bil zadnji dan in
čas za odhod. Ta dan smo še smučali, po kosilu
pa se takoj odpravili nazaj v dolino. Ob 15. uri
 Kristina Kleč smo prispeli nazaj do šole. Tam so nas pričakali
starši. Šola v naravi je bila uspešno izvedena in vsi komaj čakamo na naslednjo.
Zahvaljujemo se gospodu Iztoku Šumatiču, ki je brezplačno in prostovoljno poskrbel in vodil skupino
dekarjev ter zmontiral filmček, ki si ga lahko ogledate na spletni strani. Iskrena hvala.

 Ema Rudolf Ostić, 7. b
Spremljevalci:Kristina Kleč, Anita Babič, Martina Vidovič, Milan soršak, Tomaž Berendijaš
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PLANINCI: POHOD PO MARIBORSKIH GRIČIH
V soboto, 19. marca, smo mali planinci imeli pohod na Piramido in Kalvarijo. Na pohod smo šli učenci
2., 3. in 4. razredov. Z nami sta šli dve učiteljici, ki vodita planinski krožek. V začetku smo imeli srečo,
da smo imeli še sonček, ki nas je spremljal vso pot do Piramide. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo imeli
postanke, da smo lahko kaj popili in pojedli. Dan mi je bil všeč, ker sem soboto izkoristila, da sem šla
na sveži zrak in se malo razgibala in družila s prijatelji. Upam, da bomo imeli še kakšne izlet.

 Anja Rutar, 3. a
Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi
TEHNIŠKI DAN V 2. B RAZREDU
V sredo, 23. 3. 2022, smo imeli tehniški dan.
Delali smo ogrlice za mamice, na katere smo
odtisnili svoj prstek in rokice iz das mase.
Upam, da bo to mamicam všeč. Imel sem se
super.

 Xian Bačič, 2. b

 Nuša Barovič
PRVOŠOLCI RADI USTVARJAMO. PRI LIKOVNI UMETNOSTI SO OB DNEVU ŽENA
NASTALE RISBICE, KI KRASIJO HODNIK PRED UČILNICO 1. A.

 NATAŠA HUTTER
OB MATERINSKEM DNEVU V 5. A

 Suzana Belušić
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V 5. B JE VEDNO PESTRO IN DELAVNO …
Učenci so bili "master kuharji", saj so v skupinah
ustvarjali jezikovne kuharije, domišljijske zgodbe,
kjer so uporabljali pridevnike in samostalnike. Snov
so ponavljali na malo drugačen način, medtem pa so
se še nasmejali in pozabavali.

 in  Alenka Kuhar

PUSTNI UTRINKI 5. C

 Urška Kosi

KNJI Ž NI CA
KNJIGA MESECA (MAREC)
Izbrali ste knjigo meseca marca in to je Pasji mož, pravzaprav kar zbirka devetih knjig.
Oddali ste 25 glasov, od tega ste 4 glasove namenili tokratni knjigi meseca. Knjigo je napisal Dav
Pilkey, avtor, ki slovi po številnih prigodah Kapitana Gatnika, ki je prav tako kot Pasji mož doživela
izjemno popularnost. Pasji mož je zelo zanimiva zgodba, polna akcije in štosov, zato vam priporočamo,
da si knjigo izposodite ter preberete.
Med vsemi oddanimi glasovi smo izžrebali učenko 6. a razreda Hano
Jarh, ki je glasovala za knjigo Življenje v video igri pisatelja Davida
Baddiela. Da vam namignemo, knjiga govori o dvojčkih, ki obožujeta
video igrice. Nekega dne dobita daljinec za upravljanje ter
zapestnico, tako da sta medsebojno povezana. Dvojčka se s tem
podata na nepozabno dogodivščino.
Uživajte v branju!

 Ella Bezenšek (3. a), Jaša Jarh (3. c), Maja Božič, Zoja Herič,
Hana Jarh (vse 6. a)
 mentorica Tanja Gojčič
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KNJIŽNE NOVOSTI
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.
V knjižnici imamo tri nove knjige, ki bodo najbolj pritegnile
bralce stripov in tudi tiste, ki se zanimajo za zgodovino. Časi
iz preteklosti so na zanimiv način predstavljeni v obliki
stripov. Katera bi vas najbolj pritegnila? Morda knjiga Srednji
vek, ki vas popelje v čas gradov vitezov in njihovih dam.
Morda je ta knjiga 24 ur v kameni dobi, s katero potujete skoraj
20.000 let v preteklost z vašo osebno vodičko Auri, spoznajte
njihove navade življenja in živali, s katerimi naše življenje ne
bi bilo normalno. Če vas zanima več o zgodovini Slovenije, pa
bi vas lahko Žanov super mega fantastični potep po zgodovini Slovenije kar zanimal, vse je
predstavljeno zelo humorno in ob branju lahko res uživate. Kaj pravite, da bi se naučili kaj o zgodovini
na res zabaven način? Knjige niso stare tako kot njihova vsebina in že čakajo na vas.

 Tina Furman, 9. c
 mentorica Tanja Gojčič

DEL O V M ARCU I N APRI L U
MAREC
DAN

1.

APRIL

DEJAVNOST

DAN

1.
7.
8.

Pustni torek.
RS: 4. razred

9.

RS: 3. razred T-š: Vesela šola.

13.

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.
Šola v naravi: 8. razred, CŠOD Planinka do 18. 3.
Lutkovni abonma 1. VIO (v dveh skupinah).
T-d: angleščina 8. r. in 9. r.

14.

17.

Razstavišče Ludvik: Srečanje z upokojenimi
sodelavci, zaključek Ludvikove bralne značke za
odrasle, razstava učenci. T-š: matematika.

23.

21.

Šola v naravi 7. razred: CŠOD Planinka.

14.
15.
16.

2.

RN/IP: javne predstavitve 19. marec.

2.
6.
7.

18.
20.
21.

25.
27.

DEJAVNOST

Svetovni dan mladinske književnosti.
T-r: matematika.
PK: po razporedu. Pogovor s starši in učenci: 17.00–
18.00. Anketa: izbirni predmeti.
D-k: SNG: 6. do 7. razred: Elvis Škorc, genialni štor.
T-d: Vesela šola.
D-k: SNG: 8. do 9. razred: Elvis Škorc, genialni štor.

Velikonočni ponedeljek.
Šolska skupnost (1. - 5. razred).
Razstavišče Ludvik: Predstavitev raziskovalnih
nalog.
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. T-d:
matematika.
Bralni večer. Šolska skupnost 6. - 9. razred.
Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice do
2. 5.

26.
28.
29.
30.

T-R: kemija 8. in 9. razred.
Šolska skupnost 6. - 9. razred.
T: Mehurčki 1. VIO.
Šolska skupnost 1. - 5. razred. Fotografiranje
Srečanje s šolskimi novinci.
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)
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