
 

Številka 8, leto XXIII, april 2022    POROČA 

  

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 
ČISTILNA AKCIJA 

USPEHI NA TEKMOVANJIH 

FOLKLORNIKI PONOVNO NASTOPAJO 
   

   
    Filip Pernarčič, 3. c           Sofi Plavec, 3. c           Pia Regoršek, 3.c 

Pred velikonočnimi prazniki so tudi v 3. c priskakljali zajčki in nam prinesli zvrhan koš čokoladnih 

jajčk. Ti zajčki še vedno krasijo našo garderobo. 
 

 

 

   
 Jaša Jarh, 3. c       Neli Marin, 3. c  Lucijan Strašek, 3. c 

V 3. c smo si pomlad pričarali s posebnimi spomladanskimi drevesi, na katerih so se prikazali prvi 

spomladanski cvetovi v obliki gumbkov. 

 in  Tamara Farič, razredničarka 3. c 

 

Pozdravljeni, Ludviki! 

Mesec april je za nami in s tem tudi velikonočni prazniki, ko smo barvali jajčka in uživali  z družino 

ob dobri hrani. Imeli smo vsaj malo prostega časa, da si zbistrimo glavo. Uživali pa smo tudi že v 

prvomajskih počitnicah. Upam, da ste imeli dovolj časa zase in da ste si lahko od vsega malo odpočili.  

Kljub aprilskemu vremenu se je v preteklem mesecu zgodilo veliko zanimivega. Potekala so mnoga 

tekmovanja, kot so tekmovanje iz nemščine, astronomije, angleščine ... Učenci so bili aktivni tudi na 

otroškem parlamentu. Poleg tekmovanj so potekale tudi druge dejavnosti. Imeli smo kulturne dneve, 

mlajši učenci pa so imeli tudi športni dan. V preteklem mesecu nas je obiskal tudi župan Mestne občine 

Maribor, gospod Saša Arsenovič. 
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 mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

Za nami je veliko ustnih in pisnih ocenjevanj, kar 

nekaj pa jih še pride. Verjamem, da ste se uspeli 

naučiti vse, kaj ste se morali. Če ne boste imeli kaj za 

počet, pa le pojdite na sprehod ali pa preberite kakšno 

knjigo. 

 

Želim vam prijetno branje Ludvika. 

 

Veliko uspeha v šoli in izven nje! 

 

 

 Tjaša Levstik, 8. b,  

    članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

 

 FOTO UTRI NKI  
    

  

Čistilna akcija petošolcev 

 Urška Kosi 

 

  
V pričakovanju praznikov  

(OPB, 4. razred) 

 Metka Lakota 

Usposabljanje za šolske vrstniške mediatorje 

 Vera Kožuh 
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Tehniški dan v 2. b 

 Nuša Barovič 

Dan dejavnosti, 4. a 

 Nataša Kosi 

 

  
Planinski izlet 

 Urška Kosi 

Nastop folklorne skupine v dvorani Union 

 Milanka Munda 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

Aprilsko razstavišče je rezervirano za naše mlade raziskovalce, ki s svojimi raziskovalnimi nalogami 

in inovacijskimi predlogi sodelujejo v projektu Mladi za napredek Maribora. Tudi letos je bilo tako in 

ker so lanski raziskovalci bili prikrajšani za tovrstno predstavitev v našem razstavišču, smo se odločili, 

da bomo lanske in letošnje naloge združili. Nekateri od lanskih raziskovalcev so sicer našo šolo že 

zapustili, a kljub temu so za seboj pustili zanimive in poučne ideje, ki so razstavljene na panojih.   

 

  
  Nuša Barovič 

 

Tako smo lahko bili v četrtek, 21. 4. 2022,  priča predstavitvam 5 raziskovalnih nalog in 2 inovacijskih 

predlogov. Pod vodstvom mentoric so naši učenci v projektu Mladi za napredek Maribora vedno zelo 

uspešni, za kar jim iskreno čestitamo. Veseli nas, da se je vabilu na tokratno razstavo odzvala tudi 

gospa Urša Žiger, ki je koordinatorka projekta Mladi za napredek Maribora.  
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Tokratno razstavišče pa nam je postreglo še z 

eno uspešno zgodbo. Naše učenke, Ula Drčar 

Obrovac, Nina Prahič in Iza Juvan so namreč 

več kot uspešno sodelovale v projektu Plakat 

miru  in na tokratnem dogodku prejele 

priznanja in nagrade.  

 

Čestitamo! 

 

 

 organizatorka razstav v Razstavišču Ludvik:       

    Katja Stajnko 
 

 Nuša Barovič 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

 

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE  

 

 Milanka Munda 

Bralna značka za odrasle nam je bila zelo všeč.  

Vsi starši, babice in dedki so se zelo potrudili 

in skupaj smo prebrali veliko zanimivih knjig.  

 

Hvala za sodelovanje, vaš trud in pomoč. Bili 

ste izjemni. Ponosni smo na vas!  

 

Bravo starši, babice in dedki! 

 

Najbolj sladek pa je bil zaključek bralne 

značke, saj smo bili učenci nagrajeni s torto. 

 

 učenci 2. a razreda 

 

SLOVENŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  

V soboto, 12. februarja 2022, je preko spleta 

(aplikacija Zoom) potekalo državno tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje. Na državno tekmovanje sva se 

uvrstili Vita Čelik in Kaja Gajšek (obe 9. b). 

Tekmovalci smo bili razdeljeni v skupine v Zoom 

učilnici. Na povezavo sva se povezali ob 9.30 ter čez 

pol ure začeli pisati. Za pisanje smo imeli tekmovalci 

na voljo uro in pol. 

Potem smo lastne spise skenirani in jih poslali na 

DMFA strežnik. Nato so ocenjevalci naše spise 

pregledali. Ocenjevalki sta bili tudi ga. Anita Babič 

in ga. Nataša Colja, naši mentorici. Po približno dveh 

tednih smo dobili uradne rezultate. Obe sva se 

odlično odrezali, prejeli sva srebrno priznanje.  

V letošnjem letu smo na Cankarjevem tekmovanju 

pisali o knjigah Nataše Konc Lorenzutti, Gremo mi 

v tri krasne in Janje Vidmar, Elvis Škorc, genialni 

štor ter razmišljali o najstniških težavah.  
 

                                 Tanja Gojčič 

 

»Vsi skupaj smo znova in znova deležni raznih družbenih objav ljudi, ki socialna omrežja vidijo kot 

rešitev, mi pa se s tem samo še obremenjujemo. Mislimo si, da je potrebno izgledati kot izgledajo 
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nekakšne manekenke ter se pri tem ne zavedamo, koliko škode si lahko naredimo na svojem telesu, in 

ni potrebno, da je v celoti koščeno, da bi bilo popolno.«  

(Odlomek je iz spisa Vite Čelik.) 

 Vita Čelik in Kaja Gajšek, obe 9. b 

Mentorica: Nataša Colja 

 

ANGLEŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (9. razred) 

 
 Mateja Arko 

16. 3. 2022 je na šoli potekalo državno 

tekmovanje iz znanja angleščine za 

devetošolce. Tekmovanja se je udeležila 

devetošolka Ela Lorber. Tekmovanje je 

potekalo spletno. Poleg mentorice je bil 

zagotovljen tudi oddaljen nadzorni učitelj preko 

Zooma. Tekmovanje je trajalo 90 minut, tema 

tekmovanja pa je bila vezana na knjižno 

predlogo Turtles All the Way Down. Ela Lorber 

je na državnem tekmovanju iz znanja 

angleščine dosegla srebrno priznanje.  

Čestitke, Ela! 

 

 mentorica Karla Poslek Petrovič 

 

MATEMČEK: ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE 

V petek, 5. 11. 2021, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje Matemček, ki ga vsako leto organizira 

zavod Mathema. Tekmovali so učenci 1., 2. in 3. razredov. Izmed vseh sodelujočih se je 9 učencev 

uvrstilo na državno tekmovanje, ki je potekalo v petek, 31. 3. 2022. To so: Hana Hojnik, Zoja Indihar, 

Mila Miklič (vse 1. a), Katarina Serdinšek, Ajda Senčar, Vid Pal (vsi 1. b), Filip Kranjc (2. a), Eva 

Jerič (2. b) in Matic Blažič (3. a). Učenci so na državni ravni dosegli odlične rezultate, saj so Hana 

Hojnik (1. a), Katarina Serdinšek (1. b) in Matic Blažič (3. a) osvojili zlata priznanja, Zoja Indihar (1. 

a) in Ajda Senčar (1. b) pa srebrna priznanja. 

Vsem skupaj iskreno čestitamo vsi Ludviki! 

 koordinatorka in mentorica: Nuša Barovič 

 

ASTRONOMIJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA 

Na Gimnaziji Murska Sobota je v soboto, 19. 3. 

2022 pod okriljem Društva matematikov, fizikov 

in astronomov Slovenije potekalo 13. državno 

tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja. Iz naše šole so se tekmovanja udeležili: 

Maca Bobnar iz 6. c, Daša Solomon in Luka 

Debevc Damiš iz 7. c, Žiga Ravter iz 8. c ter Vito 

Šumak iz 9. a. Vsi so se dobro izkazali in pokazali 

veliko mero znanja.  

Vito Šumak je osvojil zlato priznanje, Maca, 

Daša, Luka in Žiga pa bronasto priznanje.  
Čestitke vsem udeležencem. 

  

 in  mentor Saša Silič  

 

BRAINOBRAIN: MEDNARODNO TEKMOVANJE V HITROSTNEM RAČUNANJU  

V prejšnji številki Ludvik poroča smo poročali o mednarodnem tekmovanju v hitrem računanju. 

Udeležilo se ga je kar 23.537 tekmovalcev iz 72 držav! 
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Sodeloval je tudi učenec naše šole, Nian Peterka, 4. b, ki  je dosegel izjemen rezultat in tako 

osvojil ZLATO odličje! Z Nianom sva opravili kratek intervju. 

Kakšno tekmovanje je to? 

Je hitrostno računanje na abakus. Abakus pa je tablica, ki ima notri kroglice, ki jih premikaš s prsti, 

da ugotoviš rezultat. 

Kdo sodeluje? 

Letos je sodelovalo več kot 23.000 ljudi iz držav celega sveta, bili so 

stari približno toliko kot jaz. 

Kje je tekmovanje potekalo? 

Moralo bi potekati v Dubaju, ampak je zaradi pandemije bilo preko 

Zooma. 

Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Najbolj všeč mi je bilo, da sem eden izmed redkih, ki je dobil zlato 

medaljo na tako velikem tekmovanju. 

Kako dolgo se že ukvarjaš s tem? 

S tem se ukvarjam že približno eno leto in pol. 
 

 Mateja Arko 

Kako poteka tekmovanje? 

Tekmovanje poteka tako, da rešuješ račune na omejen čas. V štirih minutah moraš rešiti čim več 

računov. Na voljo imaš šestintrideset računov. Računi so bili iz seštevanja in odštevanja. 

Koliko računov si rešil? 

Od šestintridesetih sem pravilno rešil štiriindvajset računov. 

Si že bil na kakšnem podobnem tekmovanju? 

Ne, to je bilo moje prvo, nanj sem zelo ponosen. 

Si v prihodnosti še želiš to početi? 

Ja, saj je zelo zanimivo, da lahko tako hitro računam in zdi se mi zelo uporabno za šolo in za 

življenje. 

Kako pogosto imaš priprave? 

Imam jih vsako sredo od šestih do osmih. 

Kako priprave potekajo? 

Smo v skupini po sedem, od tega sva dva odšla na to tekmovanje, oba sva osvojila zlato medaljo. 

Zakaj si se začel ukvarjati s tem? 

Moja mami mi je povedala, da obstaja tečaj za učenje hitrega računanja in se mi je zdelo zelo 

zanimivo ter sem se odločil, da preizkusim. 

Kako so se na tvoj dosežek odzvali tvoji prijatelji in tvoja družina? 

Bili so zelo ponosni na mene ter mi čestitali.  

 Iona Groznik in Hana Indihar, obe 9. c 

 

NEMŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika je potekalo 23. 

marca  2022. Na državno raven se je uvrstil Tine Ilešič, učenec 9. 

a razreda. Tekmovanje je letos potekalo v spletni obliki. 

Tine se je moral ob 13.20 prijaviti v Zoom učilnico, kjer so ga 

pričakali nadzorni učitelji in ostali tekmovalci iz drugih šol. 

Spletno tekmovanje se je pričelo ob 14.00 uri in je trajalo 70 

minut. Tine je moral prebrati knjigo nemške avtorice, z naslovom 

»Mein Sommer mit Mucks«. Tekmovalne naloge so se nanašale  
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na razumevanje besedila, poznavanje in rabo jezika ter pisno sporočanje. 

 

Nestrpno smo čakali na uradne rezultate tekmovanja, ki so bili objavljeni meseca aprila. Tine je 

dosegel srebrno priznanje.  Iskrene čestitke! 

 in  mentorica Vika Korošeč 

 

PLAVANJE: DRŽAVNO PRVENSTVO 2022 

V Mariboru v kopališču Pristan je od 1. do 3. 4. 2022 potekalo Državno prvenstvo v plavanju za deklice 

in dečke  v starosti od 12. do 14. leta. Vsak dan smo tekmovali v različnih disciplinah (npr. 100 m 

kravl, 50 m prsno, bile pa so tudi štafete). Glede na to, da je to bilo državno prvenstvo, je tekmovalo 

ogromno otrok, tako da smo veliko časa preživeli v garderobah in čakali, da bomo na vrsti. Nekateri 

so se mentalno pripravljali (npr. različne meditacije, vizualizacije …) drugi (med katerimi sem bil jaz) 

pa smo igrali uno in podobne igre. 

 
 Lovro Pogačar, osebni arhiv 

Na srečo ni bilo v garderobah wi-fija, saj bi drugače 

bili vsi na svojih telefonih. Ko so pa nas poklicali, 

da smo na vrsti, smo šli na štartna mesta. Na svoja 

mesta! Pozor! Štart! In smo začeli plavati. Takrat 

smo dali vse od sebe. Na koncu se je splačalo, 

večina nas je imela odlične rezultate! Pri 100 m 

kravl sem bil 21. v celi državi. To je zelo dober 

rezultat! No, tako je bilo te tri dni. Bila je res lepa 

izkušnja!    

 

 Lovro Pogačar, 7. c 

 

JADRANJE: MEDNARODNA VELIKONOČNA REGATA 

Tradicionalna Velikonočna regata je potekala 4 dni, od četrtka, 14. 4., 

do vključno nedelje, 17. 4. 2022, v jadralnem klubu Pirat, Portorož. 

Sodelovala sva tudi učenca naše šole, Mia Pogačar, 6. a, in Lovro 

Pogačar, 7. c. 

V sredo zvečer smo na regato prišli 4 tekmovalci iz BD Sidro s 

trenerjem Matjažem Zelkom. Ko smo se prijavili na regato, smo vsi 

tekmovalci dobili čokoladno jajce, v katerem se je skrivala piščalka. 

Zlata piščalka je pomenila, da dobiš novega optimista.  

To je največja regata v tem delu Evrope. Tekmovalo je okoli 500 

jadralcev razreda optimist iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Francije, 

Nemčije, Italije, Malte, Slovenije, Švice, Slovaške, Turčije in Ukrajine. 

Prvi dan smo opravili dva plova v rahlem severozahodnem vetru. 
 

 

Tretji plov so zaradi pomanjkanja vetra odpovedali. Na 

morju smo bili 5 ur. Drugi dan smo jadrali v podobnih 

pogojih. Odjadrali smo tri plove in bili na morju 6 ur. 

Po tekmovanju smo bili zelo utrujeni. Tretji in četrti dan je 

pihala močna burja in bilo je hladneje kot prva dva dneva. 

Jadranje je bilo zelo naporno. Regata se je končala z 

podelitvijo nagrad in lepo zabavo. 

 Mia Pogačar, 6. a 

 Maja Pogačar 
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ODBOJKA: OBČINSKO TEKMOVANJE 

 
 Mateja Arko 

V ponedeljek, 4. 4. 2022 smo učenke šestega in 

sedmega razreda imele tekmo šolske odbojke. 

Igralke smo se ob 12.00 zbrale v naši 

telovadnici, kjer nas je pričakala ga. Foster. 

Preoblekle smo se v drese in se začele ogrevati. 

Prvo tekmo smo igrale proti OŠ Bojana Ilicha; 

zmagale smo 2 : 0. Zadnjo tekmo smo igrale 

proti OŠ Bratov Polančičev; smo prav tako 

zmagale, čeprav malo težje (2 : 1). 

Bile smo zelo zadovoljne z uspehom in komaj 

čakamo na naslednjo tekmo. 

 Daša Solomon, 7. c  

Mentorica: Jadranka Foster 

 

MALA ODBOJKA IN KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE 

 

Učenci letnika 2009 in mlajši so se v mesecu 

aprilu udeležili tekmovanja v mali odbojki in 

košarki. V mali odbojki smo se Ludviki uvrstili v 

nadaljnje kvalifikacije za nastop na finalnem delu 

občinskega prvenstva. Kljub dobri igri in 

uspešnim posameznim akcijam naših učencev 

smo morali priznati premoč dveh ekip, kar je 

posledično pomenilo konec tekmovanja za naše. V 

košarki smo z odlično ekipo in predstavami 

napredovali iz kvalifikacij na finalni del 

občinskega tekmovanja. V kvalifikacijskem delu 

smo bili boljši od OŠ Tabor 1 z rezultatom 

33 : 4 in proti OŠ Angela Besednjaka z rezultatom 16 : 8. 

 in  mentor Tomaž Berendijaš 

 

ROKOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE 

V sredo, 6. 4. 2022, smo se pod vodstvom g. Milana Soršaka učenci 7. razredov udeležili šolskega 

tekmovanja v rokometu na OŠ Rada Robiča. 

Prvo tekmo smo imeli proti OŠ Prežihovega 

Voranca ob 12.30. Zmagali smo s 7 : 5. 

Drugo tekmo smo prepričljivo zmagali 15 : 7 proti 

OŠ Tabor I. 

Tretjo tekmo smo za zmago za las izgubili proti 

domačinom, OŠ Rada Robiča, in sicer s 8 : 7. 

Tekmovanje smo s tremi urami rokometa pri 

športni vzgoji zadovoljni zapustili s pokalom in 

medaljo za drugo mesto. Uvrstili pa smo se tudi na 

področno tekmovanje. 

 Urban Ornik, 7. a 

Mentor: Milan Soršak 

 
 Darko Peretić 
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ODBOJKA: KVALIFIKACIJE ZA PODROČNO TEKMOVANJE  

 

15. aprila 2022 je potekal šolski turnir v mali 

odbojki. Gostila ga je osnovna šola Rada Robiča 

iz  Limbuša. Igrali smo proti gostiteljem in proti 

OŠ Bratov Polančičičev. 

Prvo tekmo smo zgubili z izidom 2 : 0. Tudi drugo 

tekmo  smo izgubili, kljub temu, da smo dali vse 

od sebe. Vodil nas je učitelj Tomaž Berendijaš. 

 

 Matija Vehovar, 7. a 

 mentor Tomaž Berendijaš 

 

LEONARDO STOPAR DOSEGEL 1. MESTO V TEAKWANDOJU   

 

 

Udeležil sem se mednarodnega 

turnirja v Zrenjaninu v Srbiji s 

športnim klubom Red power, 

kjer treniram teakwando. 

Tekmovalo se je v borbah in 

tehniki. Dosegel sem 1. mesto 

in  zlato medaljo v Poomsae. 

 

 Leonardo Stopar, 5. a 
 

 osebni arhiv 

Leonarda Stoparja 

 

FOLKLORA 

Folklorniki smo bili v zadnjem mesecu zelo aktivni. Imeli smo intenzivne priprave, odpravili smo se v 

Sv. Ano, kjer so nam posodili folklorne kostume, nastopili smo v Narodni galeriji v Ljubljani ter na 

reviji otroških in odraslih folklornih skupin. 

 mentorica Milanka Munda  

 

INTENZIVNE PRIPRAVE 

 

25. 3. 2022 smo se folklorniki odpravili na 

priprave na Pohorju v hotel Tisa. Zjutraj smo 

se zbrali pred hotelom in že odšli pripravljat 

nov splet za letošnjo folklorno revijo, ki smo 

jo vsi že komaj čakali. Vadili smo mnogo 

plesov, ki smo jih manj znali, pa tudi tiste, ki 

nam niso delali večjih težav. Že prvi dan smo 

zelo uživali. Fantje so izkoristili košarkarsko 

igrišče, dekleta pa mir za pogovor. Zvečer nas 

je čakalo presenečenje. Imeli smo zabavo za 

rojstni dan, kjer nas je presenetil čarovnik  

Grega in torta. V soboto nas je čakalo dosti 

vaje in moramo priznati, da smo bili ob koncu  

 Katja Stajnko vikenda že kar precej utrujeni, a zadovoljni in  

veseli, da smo dokončali naš splet. Ker smo vsak dan pridno vadili, se je ob koncu našega zanimivega 

vikenda  videl ogromen napredek. Bil je zelo zabaven vikend in komaj že čakamo na priprave naslednje 

leto! 

 Eva Zala Stergar, 8. c 
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NARODNA GALERIJA V LJUBLJANI 

5. aprila smo štirje pari nastopili na prireditvi 

Rotary kluba v Narodni galeriji v Ljubljani. 

Ta izkušnja je bila zelo zanimiva, dragocena 

in razburljiva. Sami smo se najprej počutili 

malo nesigurno, saj je bil to naš prvi večji 

nastop po dveh letih. Ampak po odzivu 

gledalcev smo si oddahnili, saj so bili 

navdušeni. Prejeli smo številne čestitke. 

Čeprav zadnji dve leti zaradi covida nismo 

mogli plesati, kot smo načrtovali, smo se 

ponovno izkazali. Z našim nastopom smo 

želeli prikazati nagajivost in hudomušnost   
med puncami in fanti. Kdo si več upa, kateri                                                         avtor neznan 

par je najpogumnejši? Končno se fant opogumi, a mati dekleta s tem ni preveč zadovoljna. Zato se 

odloči, da bo vzela stvari v svoje roke in poskrbela, da se to ne bo več ponovilo. Tako vse pošteno 

ošteje in jih na koncu vse prežene z metlo in svojo jezo. V preostanku večera smo uživali v  ostalih 

nastopih in v dobri hrani. Kljub temu da smo se vsi dobro odrezali, se najboljše znajdemo, ko lahko 

zaplešemo vsi skupaj. In vsi skupaj smo plesali na reviji v soboto.                                                                                 

  Nika Pograjc, 8. c 

 

REVIJA FOLKLORNIH SKUPIN 

  
 Milanka Munda  Milanka Munda 

9. aprila  smo se udeležili revije folklornih skupin. Ker plešemo že od drugega razreda, smo zrasli in 

tako že drugič prerasli naše folklorne kostume. Zato smo morali letos improvizirati in si obleke 

sposoditi. Nastopilo je osem folklornih skupin, od tega le štiri amaterske, ki delujejo na osnovnih šolah. 

Ampak nič nas ne more ustaviti ali prestrašiti, niti če moramo plesati z najboljši folklornimi skupinami, 

kot so otroške, mladinske in odrasle folklorne skupine KUD ŠTUDENT MARIBOR. Številne folklorne 

skupine so namreč v zadnjih dveh letih na osnovnih šolah prenehale delovati. Zaradi tega smo še 

posebej zadovoljni, da skozi ples lahko izražamo naše veselje, navdušenost in ljubezen do plesa in 

petja. Če smo skupaj, lahko s svojimi nasmehi in pozitivnim vzdušjem premagamo tudi največje ovire.  

Vsi spleti in nastopi so bili dobri in zanimivi vsak na svoj način. Lepo se je bilo po tako dolgem času 

udeležiti takšnih dogodkov. Letos se je udeležilo tekmovanja zelo malo folklornih skupin, veliko manj 

kot v prejšnjih letih. Kljub temu mislim, da smo bili vsi zelo veseli, da smo lahko predstavili naš splet 

in da s ponosom ohranjamo dediščino naših prednikov.  

 Nika Pograjc, 8. c 
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 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

PLANINSKI IZLET: 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.  

 

ROBOT ZA ČIŠČENJE TAL 

  
Učenci OPB 4 

 mentorica Melita Djordjevič 

 

DAN DEJAVNOSTI: LEGA DOMAČEGA KRAJA IN ORIENTACIJA 

V petek, 25. marca, smo imeli učenci 4. a in c razreda naravoslovni dan. Najprej smo v učilnici reševali 

različne naloge, povezane z orientacijo na zemljevidu in v prostoru. 

Po malici smo odšli na šolsko dvorišče, kjer nam je učiteljica podala navodila za reševanje nalog v 

naravi. Na dvorišču smo opravili tri naloge, nato smo se podali na vrh Pekrske gorce. Med potjo smo 

se večkrat ustavili, si ogledovali zemljino površje in poslušali razlago. Bil je lep sončen dan, zato smo 

zelo uživali. Z vrha Pekrske gorce je bil lep razgled na bližnjo okolico. Tam smo se najprej spočili, 

nato pa reševali naloge na delovnem listu. Uspešno smo zaključili delo in se podali nazaj v šolo, kjer 

nas je čakalo okusno kosilo. 

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 kakšen izlet. 

 Anja Rutar, 3. a 

Mentorici: Nataša Kosi in Urška Kosi 

 Urška Kosi   

  
  Nataša Kosi 
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 Hana Kus, 4. a 

 

     
  Lori Preradović   Nika Kramberger   Hana Kus   Lin Toš   Lili Osvald,  

vsi 4. a 

 

 

 

DAN DEJAVNOSTI: MATEMATIČNE DELAVNICE, VARNOST NA INTERNETU, 

BIBLIOPEDAGOŠKA DELAVNICA 

V ponedeljek, 28. 3. 2022, smo 6. razredi imeli naravoslovni dan. Začetek dne je bil ob 8.20 v matičnih 

učilnicah. Dan je bil razporejen na 3 sklope. Pri matematičnih delavnicah smo izdelovali kocke, ki se 

razstavljajo in sestavljajo s potegom z vrvico. V računalniški učilnici nam je gospod Jakob Fošnjar 

govoril o spletnem nasilju in zlorabah na internetu (varnost na spletu). V knjižnici pa nam je 

knjižničarka Tanja Gojčič povedala, kako iščemo knjige po policah, med katerimi smo se nato znašli 

tudi sami. Reševali smo zanimive naloge z iskanjem knjig in podatkov. Imeli smo se lepo in res smo 

uživali v celotnem dnevu. 

 Iva Rauš in Zoja Herič, obe 6. a 

  

Organizatorka: Jordana Koren 

 Tanja Gojčič 

 

PROJEKT »NAŠE MNENJE ŠTEJE«: ZAKLJUČNA RAZPRAVA 

V torek, 29. 3. 2022, sem se udeležila zaključne razprave projekta Naše mnenje šteje. Po štirih regijskih 

posvetovanjih, na katerih smo mladi že podali svoja mnenja o tem, kako bi po našem mnenju morala 

potekati participacija otrok v šoli, pri zdravniku, v lokalni skupnosti in na sodišču, smo na zaključni 

razpravi oblikovali končne predloge, ki jih bo ZPM Slovenije vključila v Belo knjigo o uresničevanju 

pravic otrok do participacije.  

Na začetku smo se razdelili v skupine in nato se je vsaka skupina posedla za svojo mizo. Vsako 

področje je imelo svojo mizo. Na vsaki mizi je bil plakat, na katerem so bili zapisani predlogi mladih 

iz regijskih posvetov. Za mizo je sedel vodja skupine (skupine so vodili srednješolci), za vsako mizo 

so prav tako sedeli strokovnjaki določenega področja. Na 20 minut smo se skupine iz enega omizja 

prestavile na drugo. Delo je potekalo tako, da smo najprej v skupini debatirali, povedali smo naša 

mnenja, skrbi, morda tudi predloge. 
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Nato so strokovnjaki komentirali naša mnenja, nam dali kakšen 

predlog in morda kakšen nasvet. Zadnjih par minut dela na 

določenem omizju smo porabili za zapisovanje naših mnenj in 

predlogov na plakat. Ko smo vse skupine končale z vsemi področji, 

je sledilo glasovanje. Na vsakem področju  je vsak posameznik 

lahko glasoval za tri predloge, ki se mu zdijo najpomembnejši. Po 

kratkem odmoru so se nam pridružili še nekateri strokovnjaki 

obravnavanih področij. Nato  so predstavniki določenega področja 

predstavili predloge, ki so dobili največ glasov. 

 

Zelo sem ponosna, da sem lahko sodelovala pri projektu Naše 

mnenje šteje in da so se naši predlogi zapisali v Belo knjigo o 

uresničevanju pravic otrok do participacije. Zelo pomembno se 

mi zdi, da otroci sodelujemo pri odločitvah, ki vplivajo na naša 

življenja. Zanimivo se mi zdi, da imamo otroci iz cele Slovenije 

tako podobno mnenje. To dokazuje, da se vsi soočamo s 

približno istimi težavami in pomisleki, ko pride do teme 

participacija otrok v šoli, pri zdravniku, v lokalni skupnosti in na 

sodišču. Naše mnenje bi moralo biti slišano in predvsem 

upoštevano, saj mi mladi predstavljamo prihodnost Slovenije.  

 Nika Pograjc, 8. c 
 

 mentorica Anita Babič 

 

LIKOVNA UMETNOST MALO DRUGAČE: »ŠTIRI URE DELA PA BO UČITELJICA 

VESELA« 

 
                Urška Kosi 

V torek, 29. 3. 2022, smo v 5. c imeli likovno umetnost malo drugače. 

Delali smo grafiko s pomočjo učiteljice za likovno umetnost, gospe 

Violete Škrabl. Delali smo kolažni tisk. Najprej smo na kos kartona v 

velikosti A4 lepili različne izrezane kose valovite lepenke na motiv 

Šopek rož za mamo. Za lepljenje smo potrebovali dve šolski uri. Bilo 

je zalo zabavno in zanimivo, saj sta nam ti dve uri zares hitro minili. 

Naslednji dve uri smo si najprej izbrali barvo. Izbirali smo lahko med 

rdečo, rumeno in zeleno. Barvo smo s pomočjo učiteljice za likovno 

umetnost enakomerno nanašali na naše matrice in nato smo odtisnili 

grafiko na risalni list. Odtisi  so bili zelo lepi in različni. Pri pouku smo 

vsi sodelovali  in nihče ni motil pouka. Na grafike, ki so nastale, smo 

bili zelo ponosni, zadovoljni, učiteljici pa so bili naši odtisi tako všeč, 

da smo vsi dobili lepe ocene, primerne našemu delu in trudu. 

 Manca Petek in Milena Batistić, 5. c 

 

  

  Urška Kosi 
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GRAFIKA V 5. a 

V mesecu aprilu smo z učiteljico Violeto Škrabl ustvarjali 

grafiko. Pri pouku nas je prišla obiskat in nam razložila ter 

pokazala, kako se delajo grafike. Nato nam je dala lepenko in 

oblikovali smo vazo ter rožo. Najprej smo oblikovali na papir, 

potem pa smo še zalepili z lepilom. To je bila naša matrica. 

Naslednjo uro likovne umetnosti smo se odpravili v likovno 

učilnico. Učiteljica Violeta Škrabl nam je predstavila in 

pokazala ročni tisk in strojni tisk. Mi smo delali strojni tisk.   
Bilo je zabavno, saj smo uporabljali različne barve in se učili nove tehnike. Vsi smo odtisnili lepo sliko 

in dobili lepe ocene. Pri delu pa nam je pomagala tudi razredničarka Suzana Bell. 

 

 
 

 Alina Srnec in Ida Finšgar, obe 5. a 

 Suzana Bell 

 

ČISTILNA AKCIJA IN POSADITEV DREVESA Z ŽUPANOM MOM SAŠO 

ARSENOVIČEM 

 

V petek, 8. 4 2022, smo petošolci pri gospodinjstvu imeli čistilno 

akcijo. Pobirali smo smeti v okolici naše šole. Ko smo končali, 

smo ugotovili, da je naši okolici zelo veliko smeti in da moramo 

paziti, kam odlagamo smeti, saj so v grmovjih ležale steklenice 

in plastenke.  

Sedmo šolsko uro pa smo se nekateri učenci  vseh  treh petih 

razredov zbrali na igrišču. Počakali smo gospoda župana Sašo 

Arsenoviča in skupaj z njim posadili drevo, ki nam ga je podarila 

Mestna občina Maribor za čistilno akcijo. Vsi udeleženci so 

drevesu dali lopato zemlje, se nato  skupaj fotografirali in odšli 

domov. 

Ko smo slišali za čistilno akcijo, ki jo bomo imeli petošolci, se 

najprej tega nismo najbolj razveselili, ampak smo ta dan 

ugotovili, da smo naredili veliko dobrega za našo okolico šole in 

na to smo ponosni.  

 Ria Erbar Savaš in Ema Mlakar, 5. c 

 Urška Kosi 

 

V petek, 8. 4. 2022, smo se  učenci petih razredov priključili veliki čistilni akciji Moji odpadki, moja 

skrb. Čistili smo okolico naše šole. Razdelili smo se v skupine. Vsaka skupina je dobila rokavice in 

vrečo za smeti. Ugotovili smo, da je v okolici naše šole veliko smeti.  

Po čistilni akciji je k nam prišel gospod Saša Arsenovič, župan Maribora. Skupaj smo posadili drevo. 

Želimo si, da bi vsaka generacija posadila drevo na našem šolskem dvorišču. Vsi smo se potrudili po 

svojih najboljših močeh in pustili svoj pečat. 

 Hana Žigon, 5. a 
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 Suzana Bell 

V petek, 8. 4. 2022, je našo šolo, z namenom posaditve drevesa, obiskal župan Mestne občine Maribor, 

gospod Arsenovič. Predstavniki petih razredov in šolske skupnosti smo se zbrali na šolskem igrišču, 

kjer smo čakali županov prihod. Preden je prišel do nas, je vrgel nekaj žog na koš ter se poigral z 

učenci, ki so igrali igro med dvema ognjema.  

Šolski hišnik je že pred tem pripravil drevo, ki smo ga nato skupaj z županom posadili. Sajenje drevesa 

je potekalo na način, da je vsak od predstavnikov vrgel lopato zemlje v izkopano luknjo in tako smo s 

skupnimi močmi posadili drevo. Pomagale so tudi gospa ravnateljica, gospa pomočnica ravnateljice, 

gospa tajnica in razredničarke 5. razredov. Župan nam je pojasnil, zakaj smo posadili drevo. Posadili 

smo ga zaradi spominov. Enkrat, mogoče čez 20 let, se bomo vrnili in si prišli ogledat prav to drevo. 

Obisk župana in sajenje drevesa mi je bilo lepo in zanimivo. Upam, da bo še več tako zanimivih obiskov 

na šoli. 

 Uma Vreže, 5. a 

 

MUZEJSKI ABONMA: OBISK MUZEJA IN MUZEJSKA DELAVNICA 

V petek, 8. 4. 2022, smo se učenci od 6.  do 9. razreda udeležili muzejske delavnice v Muzeju NOB. 

Ogledali smo si razstavo »KAKO SO MARIBORČANI V 20. STOLETJU PREŽIVLJALI PROSTI 

ČAS«. Videli smo veliko zanimivih slik in predmetov (prva televizija v Mariboru, gramofonska plošča, 

disko krogla ...) Naučili smo se veliko o tem, kaj so naše babice in dedki delali, ko niso bili v službi. 

Bilo je zanimivo in poučno. 

Muzejski abonma je med učenci sprožil veliko zanimanja, saj se je obiska muzeja udeležilo kar 23 

učencev. 

 Urban Ornik, 7. a 

  
  mentorica Jasna Rosi 

 

32. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT 

11. aprila smo se mladi iz Slovenije udeležili zasedanja 32. otroškega parlamenta. Mladi so se 

otroškega parlamenta udeležili kot delegati. Nekoliko manj pa je bilo nas, novinarjev. Naša naloga je 

bila, da poslušamo debate vseh skupin in podatke, ki se nam zdijo pomembni, zapišemo. Glavni del 

naloge je bil, da zapišemo poročilo o celotnem dogodku in naše občutke ter mišljenje.  
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Vstopili smo v pravi parlament v Ljubljani. Tukaj politiki odločajo o pomembnih odločitvah. Počutila 

sem se posebno in vznemirjeno. Ko smo prišli, so se delegati posedli na stole, kjer sedijo pravi poslanci. 

Sledil je uvod, povedali so nekaj pravil, nam predstavili urnik dela in nas motivirali. Nato se je začelo 

delo v skupinah. Bilo je pet tem, o katerih so delegati razpravljali. Pri temi EVROPA, SLOVENIJA, 

SVET POZITIVNO NEGATIVNO so povedali, da se svet zelo hitro spreminja, da mladi bežijo v 

tujino, zato primanjkuje delovne sile. Podali so nekaj predlogov, kot so, da bi se zmanjšale razlike med 

revnimi in bogatimi, ter da bi se ojačal srednji razred, da bi na bolj pošten način višali in nižali plače 

in da bi lahko ljudje postali bolj prilagodljivi. Pri temi POKLICI SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI 

so se spraševali, kako bodo poklici prihodnosti vplivali na okolje, ugotavljali so, da bi lahko ustvarili 

delovna mesta, ki bi reševala trenutno situacijo, ko se pa ta reši, pa bi lahko debatirali o reševanju 

prihodnosti. Ugotovili so, da je sporazumevanje pomembno in da bo v prihodnosti še bolj ter da bodo 

v prihodnosti roboti zamenjali delovna mesta, ki bodo izumirala.  

 
 

Delegati, ki so debatirali o temi MOJ POKLIC: SKRBI, PRIČAKOVANJA, so se strinjali, da lahko, 

ne glede na to kakšen poklic opravljaš, dobro zaslužiš, če si to res želiš in se potrudiš. Strinjali so se, 

da na nas odrasli (starši in morda tudi učitelji) ne smejo pritiskati; da bi potrebovali več informacij o 

poklicih; da so nekateri poklici manj spoštovani ter da včasih starši ali učitelji vplivajo na naše mnenje 

o določenih poklicih. Pri temi POTI DO MOJEGA POKLICA so razpravljali o tem, da bi se lahko že 

prej pri npr. urah gospodinjstva učili o osnovnih opravilih; da bi uvedli predmet vsakdanjih znanj 

(osnovne stvari), ki bi nam zares prišle prav v življenju; strinjali so se da bodo bodoči poklici od nas 

zahtevali veliko kreativnosti. Pri temi VPLIV COVIDA – 19 NA IZBIRO POKLICEV so našli mnogo 

mnenj, kot so: da se je v času covida povečala prepoznavnost določenih poklicev; da je bilo več časa 

za spoznavanje naših interesov, veščin in lastnosti (negativnih in pozitivnih); da je pomembna za 

šolanje samodisciplina; da je mnogo učencev goljufalo med testi ali spraševanji. Našli pa so tudi nekaj 

rešitev: da bi bilo več poudarka na znanju o računalnikih in tehnologiji; da bi uvedli učenje učenja; da 

bi načrtovali plane za bodoče krizne razmere. Po debatiranju v skupinah je sledilo slikanje z 

predsednikom države in nato zaključki in predstavitve tem. Vsaka skupina je imela svojega 

predstavnika, ki je predstavil temo, o kateri so debatirali, njihovo mišljenje, ideje, pomisleke. Na koncu 

pa so posamezniki lahko delili svoja osebna mnenja in po kakšni uri se je razprava končala. Sledilo je 

še okusno kosilo in vožnja domov. Celotna izkušnja se mi zdi odlična, delo novinarja se mi zdi zelo 

dobro, saj sem lahko poslušala vsako razpravo in mnenja mojih sovrstnikov. Takšni dogodki so vedno 

dobra izkušnja, o sebi izveš marsikaj, prav tako o drugih; povečaš svoj spekter znanja in morda 

spremeniš svoj pogled na določene stvari. Osebno pa bi rada, in mislim da se moji vrstniki strinjajo, da 

bi naši predlogi in mnenja postali kaj več kot samo to. Da bi se nas zares slišalo in da bi se naši predlogi 

zares upoštevali in se uresničili.  
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 Nika Pograjc, 8. c 

 arhiv ZPM Slovenije 

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE V SNG MARIBOR 

V četrtek, 14. 4. 2022, smo imeli učenci 8.  in 9. razreda kulturni dan. Odpravili smo se na ogled 

gledališke predstave. Dan prej so si predstavo ogledali tudi učenci 6. in 7. razreda. 

Vsi smo si ogledali predstavo Elvis Škorc, genialni štor. Vsebino so priredili po knjigi Janje Vidmar, 

ki smo jo pred ogledom nekateri že poznali. To nam je seveda vse olajšalo. Knjigo smo namreč vsi 

učenci dobili dve leti nazaj, bila je izbrana za projekt Rastem s knjigo v šolskem letu 2019/2020. Že 

takrat smo jo prebrali, nekateri pa smo se z njo soočili še na letošnjem tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje na državnem nivoju. Tega sva se iz naše šole udeležili samo dve učenki, Kaja Gajšek in Vita 

Čelik, obe 9. b. Za tiste, ki vsebine še niso poznali, pa smo v šoli še dodatno ponovili dogajanje. Kljub 

temu pa smo se vsi veselili predstave, saj je mladostnikom razumljivo gledati predstave, ki vsebujejo 

najstnikov zorni kot odraščanja v sodobnem kotu in tudi težave, s katerimi se mnogi izmed nas 

srečujejo, ne samo v šoli, temveč tudi doma. Predstava se mi je zdela zelo zanimiva in na poučen način 

iz knjige pripeljana v resnični svet. Predstavili so nam vse spremembe, s katerimi se glavna literarna 

oseba, Elvis, sooča. Prav to je tisto, kar moramo, po mojem mnenju, odraščajoči mladostniki videti ter 

se s tem seznaniti. Zatorej upam, da si bomo v prihodnosti ogledali še več predstav s takšnim pomenom. 

 Vita Čelik, 9. b 

Organizatorka kulturnega dne: Marija Bauman 

 

Predstava je zagotovo presegla moja pričakovanja. Bila je zelo dobro odigrana in tudi vsebinsko mi 

je bila zelo všeč. Z veseljem bi si jo ogledala še enkrat.” 

 Lena Anošek, 9. a 

 

PROJEKT 6000000 LADJIC ZA 6000000 ŽRTEV 

 

Projekt, ki ga vodi profesor zgodovine, humanitarec 

in vodja društva Upornik Boris Krabonja, se počasi 

približuje h koncu. Do zdaj nam je vsem skupaj 

uspelo zbrati več papirnatih ladjic kot vsa leta prej, 

4.507.836, vendar še nismo na cilju. Sprva 

mariborski projekt je hitro postal vseslovenski, med 

osnovnimi šolami prednjači OŠ Draga Kobala 

Maribor. Projekt je prerasel tudi državne meje, 

ladjice so prispele že iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, 

Madžarske, Italije, Belgije, Nizozemske, Velike Britanije, Nemčije, Francije. Tudi na 

Portugalskem se je njihovega zlaganja lotila neka šola. Ponekod načrtujejo interne razstave oziroma 

inštalacije, nato pa bodo odplule v roke društva UP-ornik, kjer jih sprejemajo in zbirajo za končno 

razstavo. Celo iz Argentine so potrdili sodelovanje, sicer ne pričakujejo pošiljke, so pa dogovorjeni, da 

jim pošljejo fotografije projekta, kjer dijaki izdelujejo ladjice.  
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“Holokavst ni le število žrtev. Potrebno je iti v detajle, razumeti, kaj pomeni biti krvnik, razumeti, kaj 

pomeni biti žrtev. Šele spričo holokavsta mi je postalo jasno, da iz nacistov ne smemo delati pošasti, 

treba jih je ohranjati kot ljudi, zato, da se zavedamo, da niso neki vesoljci z dvema glavama, ampak 

navadni ljudje, kot mi. Žrtve niso številke, temveč ljudje z imenom, s priimkom, z željami, z zgodbo, z 

ljubeznijo, s sovraštvom, z vsem, kar imamo mi. Zato govorim o holokavstu, ker to poznam, ker o tem 

vem,” pravi Krabonja. Tudi sam se izdelovanja ladjic pogosto loti vsak ponedeljek z dijaki in kolegi, 

pogledajo kak film in ob tem razvijejo debato.  

»Projekt je povezal vse generacije in sloje ljudi, upokojencem in ljudem na ekonomskem robu ohranja 

dostojanstvo in privablja nasmeh na obraz. Da nisi le več tisti, ki samo prejema in prosi za pomoč, 

ampak lahko tudi povrneš in izkažeš hvaležnost,« pove Krabonja. 

Pri projektu gre tudi za ekološki moment, saj bo ves odpadni material, iz katerega so zgibane ladjice, 

po koncu razstave pretopljen v denar s prodajo, zbrana sredstva pa bodo namenjena našim 

upokojencem. 

Razstavo pripravljajo v zapuščenem zaklonišču, ki jim ga je odstopil direktor Metalne. “Stopnišce 

zaklonišča izgledajo identične, kot tiste v Birkenauu na poti v plinske celice. Zaklonišče je tudi 

razdeljeno na bokse in celice in deluje zelo podobno Auschwitzu.” 20. junija bo zaključna kulturna 

prireditev v SNG Maribor.  Nastopali bodo veliki umetniki in UP-orniki svojega časa in dejanja. Ladjice 

bodo dobile gib, glas in glasbo ... in svetu bomo povedali, da nam ni vseeno in da mislimo resno. 

Ker vsaka ladjica šteje, pa lahko k akciji pristopite tudi vi. Vse o izdelovanju in predaji ladjic lahko 

preberete tudi na spletni strani društva UP-ornik ali povprašate na šoli. Akcija zgibanja ladjic traja do 

9. maja 2022, tako bomo tudi na naši šoli zbrane ladjice odpeljali v njihov zbirni center 5. maja 2022. 

Do zdaj smo jih na naši šoli uspeli zbrati skupaj že 49.477 ladjic. 

 in  Martina Vidovič, koordinatorka projekta 

 

PRAVLJČNE URICE V KNJIŽNICI 
Kot se za april, mesec knjige, spodobi, si v knjižnici 

pripovedujemo pravljice. 

Učenci vedno znova radi obiščejo knjižnico, še posebej pa 

takrat, kadar se družimo ob zgodbah in pravljicah. 

Občasno me s čudovitim pripovedovanjem presenetijo tudi 

učenci. Tokrat nam je doživeto pripovedovala Ajda Senčar 

iz 1. b razreda. 

 in  knjižničarka Tanja Gojčič 
 

 

MEDVRSTNIŠKA MEDIACIJA: USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKE VRSTNIŠKE 

MEDIATORJE 

Biti vrstniški mediator je zelo zanimivo. Najprej naj razložim, kaj to pomeni. Z usposabljanjem lahko 

na koncu šolskega leta dobiš naziv ŠOLSKI VRSTNIŠKI MEDIATOR in takrat lahko rešuješ spore 

oz. konflikte, ki nastajajo med učenci. 

 
 mentorica Vera Kožuh 

Usposabljanje traja tri ure, štirikrat. Prvo 

delavnico smo imeli v torek, 19. 4. 2022. Z nami 

je bila učiteljica Vera Kožuh. Delali smo 

različne vaje, da smo se boljše spoznali. 

Pogledali smo, kako se opravi mediacija in na 

primeru opazovali glavna pravila pri mediaciji,  

s poudarkom na aktivnem poslušanju. Cela 

delavnica je bila zelo zanimiva. Trenutno nas je 

na usposabljanju šest. Priporočam, da se vas 

naslednje leto vpiše več. 

 

 Maca Bobnar, 6. c 
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 KNJIŽNI CA 
 

KNJIGA MESECA (APRIL) 

V mesecu aprilu so učenci pridno brali in glasovali za 

najljubše knjige meseca aprila. Med 40 glasovi je 

največ učencev glasovalo za Dnevnik nabritega 

mulca, ki je literarno delo Jeffa Kennyija. Knjiga 

opisuje dogodivščine glavnega knjižnega junaka 

Grega, srednješolca, ki opisuje svoje vsakdanje 

življenje. Dnevnik Nabritega mulca velja za 

mednarodno uspešnico in je že dolgo časa na vrhu 

priljubljenosti. Po knjigi je bil posnet tudi film, ki ga 

zagotovo pozna ogromno učencev višjih razredov. 
 

 mentorica Tanja Gojčič 

 

Za  knjigo meseca aprila je bila izžrebana bralka in glasovalka Maja Božič, ki obiskuje 6. a. Nagrajenka 

bo prejela nagrado v knjižnici. Čestitamo. 

 

Še naprej berimo in glasujmo! 

 Kaja Gajšek, 9. b 

 

KNJIŽNE NOVOSTI (APRIL) 
 

 

Komaj smo vstopili v april, že je tukaj maj in čas se ne 

ustavlja. Tudi naša zaloga knjig se neprestano širi in 

veča. Tokrat se bodo zapolnili oddelki s poučnimi 

knjigami. Pobrskajte po knjigi Živi svet kraškega 

podzemlja, kjer so predstavljene različne zanimivosti in 

veliko dejstev o podzemlju našega sveta. Za najmlajše 

raziskovalce pa na police prihajajo kar štiri knjige: 

Poglej, kaj smo našli v gozdu in Poglej, kaj smo našli 

ob morju. Predstavljata elemente, ki jih najdemo v 

opisani okolici.  Knjigi Kdo živi tukaj? in Kaj nam daje 

narava? Pa vas bosta zabavali še s posebnimi zavihki, 

ki jih med listanjem knjige sproti odpirate. 

 

Pohitite v knjižnico, knjige so že na knjižnih policah. Vabljeni, da jih preberete. 

 

Mladi knjižničarji poskrbimo tudi za lepo dekoracijo 

knjižnice. 

Za velikonočne praznike smo se lotili izdelave kokošk 

iz škatel za jajca in jajčnih lupin, kamor smo posadili 

semena alfalfa ali lucerne. 

 

 

 Hana Harh in Maja Božič, obe 6. a 

 mentorica Tanja Gojčič  
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POZOR, POZOR 

 

Ludviki! 

 

Izšla je Pomladna Ledina, v kateri je tudi nagradna križanka. 

Zagotovite si svoj izvod.  

 

Obilo užitkov ob branju vam želimo člani uredniškega odbora 

z mentorico Natašo Colja. 

 

 
 DELO V APRILU IN MAJU 

 
 

 A P R I L   

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 2. Svetovni dan mladinske književnosti. 2. 1.  Praznik dela. 

6. T-r: matematika. 2.  Praznik dela. 

7. PK: po razporedu. Pogovor s starši in učenci: 

17.00–18.00. Anketa: izbirni predmeti. 

4. 
NPZ 6. in 9. razred: slovenščina. 

13. D-k: SNG: 6. do 7. razred: Elvis Škorc, genialni 

štor. T-d: Vesela šola. 

5. PK: po razporedu. Pogovor s starši in učenci 17.00–

18.00. Svet staršev: 18.00. T-š: logična pošast. 

14. D-k: SNG: 8. do 9. razred: Elvis Škorc, genialni 

štor. 

6. NPZ 6. in 9. razred: matematika.  

18. Velikonočni ponedeljek. 7. T-d: kemija 8. in 9. razred.   
20. Šolska skupnost (1. - 5. razred). 10.  NPZ 6. in 9. razred: angleščina in 3. predmet: 

angleščina. 

  16. Srečanje s šolskimi novinci. 

21. Razstavišče Ludvik: Predstavitev raziskovalnih 

nalog. 

19.  Razstavišče Ludvik: fotografska razstava. 

23. Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. T-d: 

matematika. 

20. D-š: Ludvik hodi od 1. – 9 . (rezervni datum 26. 5.). 

25. Bralni večer. Šolska skupnost 6. - 9. razred. 21. T-d: Logična pošast. 

27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice 

do 2. 5. 

23. Šolska skupnost 6. - 9. razred.  

  25.  Šolska skupnost (1. - 5. razred). Zaključni koncert 

pevskih zborov. 

  27. Interdisciplinarna ekskurzija: Ljubljana. 

  30.  RS: 5. razred (šola v naravi). 

  31.  Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse. NPZ 9. 

razred: uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge – do 2. 6. NPZ 9. razred: 

seznanitev učencev z dosežki. 

    

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) 


