
 

ŽELIMO VAM NEPOZABNE POČITNICE!  

   

   
 Eva Roj, 3. b  Hana Kostov, 3. b  Matija Marolt, 3. b 

 

  
 Lin Toš, 4. a     Matija Liam Lorger, 4. a   

 

  
 Nika Kramberger, 4. a    Zala Šegula, 4. a    
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Pozdravljeni, Ludviki! 

Šolsko leto je minilo in že smo na koncu. Vso leto smo trdo 

garali, pridobivali polno novega znanja, se učili in se borili za 

ocene, da smo sedaj zasluženo že pri zaključku. Mnogi mesec 

junij že vidijo kot počitnice, vendar za vse ni bilo tako. V juniju 

smo morali še najbolj stisniti zobe, si pridobiti vse ocene, 

dokončati vse naloge, da bodo počitnice res nepozabne. To leto 

je bilo za nas, učence, ter seveda tudi učitelje in vse zaposlene 

še posebej pomembno, saj je to prvo leto po vrnitvi iz šolanja 

na daljavo, ki nas je vse zelo pretreslo. Mnogim nam je zmešalo  

 Mateja Arko učne in delovne navade, tako da smo se letos morali še precej  

privaditi na delo sproti in na vestno učenje. To pa je seveda lažje reči kot narediti. Kljub mnogim 

oviram pa smo se učenci dodobra zbrali in dokončali leto. 

Ko se je večina učencev še ukvarjala z intenzivnim zaključevanjem ocen, pa smo mi, devetošolci, 

razmišljali samo še o zaključku osnovne šole. S poukom smo devetošolci končali en teden pred učenci 

ostalih razredov, seveda pa smo odšli tudi na zaključno ekskurzijo, izpeljali valeto ter se do konca 

poslovili. Čeprav že z največjim veseljem uživamo počitnice in pričakujemo začetek srednje šole, kjer 

bomo spoznali nove prijatelje in učitelje, se vseeno zavedamo, da se poglavje našega življenja z 

zaključkom osnovne šole končuje in tega ne bomo nikoli pozabili.Na tej šoli smo namreč dobili vso 

osnovno znanje, ki ga imamo, še pomembneje pa je, da smo spoznali prve prave prijatelje, postali 

najstniki in že smo počasi začeli odraščati. Ustvarili smo si svoje osebnosti, ki nam jih nihče ne more 

odvzeti in za to bomo večno hvaležni.  

Hvala, Ludviki, za nepozabnih 9 let! 

 Vita Čelik, 9. b, urednica Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

Dragi Ludviki! 

Letošnje leto se je zaključilo in pred nami so že težko pričakovane počitnice, na katere nas je večina 

že nestrpno čakala. 

Kot predsednica šolske skupnosti od 6. do 9. razreda bi rada zapisala nekaj misli, ki se mi podijo po 

glavi ob koncu letošnjega šolskega leta. 

To leto je minilo svetlobno hitro, ampak se še zmeraj bistro spominjam prvega dne mojega 9. razreda. 

Bila je sreda, ko smo se ob 8.20 zbrali pred šolskimi vrati, kjer smo vsi po tihem komaj čakali, da se 

leto začne, ampak nihče si tega ni upal priznati. Čakali smo na nove dogodivščine, prijateljstva, izzive, 

nekateri pa tudi na zadnji dan šole. 

Zadnjih devet mesecev je bilo zelo zanimivih, a zelo neobičajnih. Ob začetku leta nas je še vedno 

mučila korona, z maskami, karantenami, varnostnimi razdaljami in marsičem drugim. Letos nam je še 

vedno veliko stvari odpadalo, ure so potekale v matičnih učilnicah, ampak smo se počasi vračali v 

normalno življenje in se nismo predali. V zadnjih mesecih pa se je vse spet vrnilo v stare, dobre čase, 

ko je šola postala spet šola. 

Nekateri od nas smo zaključili z osnovno šolo in odkorakali bomo naprej v širni svet. Šli bomo v svoje 

ločene smeri, kjer bodo nekateri postali zelo uspešni, nekateri pa malo manj; nekateri bodo zadovoljni 

s tem, kaj so si izbrali, nekateri bodo svoje odločitve morda spremenili, ampak važno je, da se bomo 

zmeraj spominjali, da smo Ludviki in od kod prihajamo. Čestitke! 

Mislim, da si posebno pohvalo zaslužijo učitelji, kuharji, čistilke, hišniki, informatorji in vsi ostali 

delavci te šole. Hvala za tako krasno izpeljano leto in odlične spomine na osnovno šolo. Brez vas naše 

leto ne bi moglo izgledati tako, kot je. Hvala vam! 

Za nami je junij, za nekatere zadnji mesec prvega, drugega in vse do devetega razreda. Iztisnili smo 

svoje zadnje moči in pridobili svoje zadnje ocene, in ker smo vsi že zelo utrujeni, mislim, da si 

zaslužimo malo počitka. 

Ludviki, želim vam krasne počitnice in naj trajajo čim dlje in izkoristite jih čim bolj. Naj se vam baterije 

napolnijo in čim boljše se pripravite na naslednje leto, ko boste sijali še bolj kot do sedaj. 

  Hana Indihar, 9. c, predsednica šolske skupnosti od 6. do 9. razreda 

Mentorica: Anita Babič 
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BESEDA GOSPE RAVNATELJICE 

Dragi Ludviki,  

jeseni smo v šolsko leto stopili z mnogimi pomisleki in 

zaskrbljenostjo. Veseli smo, da je leto teklo skoraj 

»normalno«, da nam je uspelo izpeljati, kar smo načrtovali 

in da smo se vsi potrudili po najboljših močeh in dosegli 

največ, kar zmoremo. Iskrene čestitke za vse male in velike 

zmage in dosežke tako na šolskem kot na osebnem področju.  

Naj bodo počitnice polne sreče, izpolnjenih želja, doseženih 

ciljev in srčnih sopotnikov.  

Nasvidenje jeseni! 

Ravnateljica: Lidija Todorović 

  
 

Naj plujejo ladje po srečo,  

naj vlaki so polni želja,  

naj vodijo ceste do cilja  

in ena naj gre do srca. 

                   (Feri Lainšček) 

  učenci OPB3 
 

 FOTO UTRI NKI  
  

  

Dan dejavnosti v mestu, 5. razred           

 Alenka Kuhar 

Delavnica za mediatorje v Muzeju NOB Maribor         

 Gordana Šober 
 

  
Preverjanje znanja plavanja v kopališču 

Pristan, 6. razred 

 Karla Poslek Petrovič 

Pri Trubarjevi domačiji, zaključna ekskurzija, 8. razred 

                                                               Mateja Arko 

 

 
Šola v naravi, Poreč, 5. razred                                                                                      Violeta Škrabl 
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Šola v naravi, Poreč, 5. razred                                                                               Violeta Škrabl 

 

  
Zaključna ekskurzija, slap Rinka, 6. razred 

                                    Karla Poslek Petrovič 

 

Zaključna ekskurzija, Finžgarjeva domačija, 7. 

razred                                            Nataša Colja 

 

  
Zaključna ekskurzija, Vintgar, 7. 

razred               Nataša Colja 

Zaključna ekskurzija, Bled, 7. razred          

                                                               Mateja Najglič Vizjak 

 

  

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
Veseli nas, da je letos ponovno v polni meri zaživelo naše razstavišče. Tako kot je prav in tako kot smo 

vajeni. V prostorih naše šole, s programom učencev in z avtorji, ki predstavljajo svoje delo. V živo. S 

stiskom roke na koncu in kratko pogostitvijo, ki jo že vrsto let pripravljajo naše kuharice.  

Ob koncu šolskega leta lahko tako z velikim ponosom povemo, da smo letos v razstavišču v živo gostili 

3 fotografske razstave, 1 fotografska razstava je bila zaradi Covida prestavljena na splet. Prav tako so 

učenci naše šole pripravili 2 razstavi. Poleg likovnih izdelkov prvošolcev so učenci od 6. do 9. razreda 

poskrbeli za zanimivo razstavo grafik. Tudi tradicionalne razstave, kot so Prešernov natečaj, Voščilnice  
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 delavci šole, gostili natečaj Rudolfa Maistra in še in 

še. S to vnemo bomo nadaljevali tudi v prihodnjem 

šolskem letu. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem učencem in 

učiteljem, ki so pripomogli k temu, da so naše razstave 

vedno znova polne zanimivih in zabavnih točk. Hkrati 

pa naj gre velika pohvala tehničnemu osebju šole, ki 

vedno znova našo jedilnico spremeni v krasno 

prizorišče, kjer se vsi, tako nastopajoči kot 

obiskovalci, dobro počutijo.  

 Katja Stajnko  

 organizatorka razstav: Katja Stajnko 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

FIZIKA: REGIJSKO TEKMOVANJE  

V petek, 14. marca 2022, je na OŠ Martina Konšaka Maribor potekalo regijsko tekmovanje iz fizike  za 

Stefanova priznanja. Iz naše šole so se ga udeležili: Domen Skuhala, Filip Martin Fleisinger (oba iz 8. 

a), Vito Šumak (9. a) in Hana Indihar (9. c). 

Bronasto priznanje so dosegli Domen, Vito in Hana.  

Vsem sodelujočim iskreno čestitamo! 

  mentor Saša Silič 

 

TEKMOVANJE »LOGIČNA POŠAST« 

V četrtek, 5. maja 2022, je potekalo šolsko tekmovanje Logična pošast za učence od 2. do 9. razreda. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 61 učenk in učencev. Glavna cilja tekmovanja, ki ga organizira 

Mathema (zavod za popularizacijo matematike), sta razvijanje logičnega razmišljanja in popularizacija 

matematike.  

Na šolskem tekmovanju je 34 učencev in učenk prejelo biserno priznanje, 22 bronasto ter 5 učencev 

priznanje za sodelovanje. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. 5. 2022 na OŠ Draga Kobala 

Maribor, se je uvrstilo 22 učencev in učenk. To so: Mia Bračko, Jaka Keuc, Filip Kranjc, Kaja Praček 

Rat (vsi 2. razred); Gaber Anžur, Matic Blažič, Jan Kladnik, Brina Majer, Anže Skuhala (3. razred); 

Nejc Kramberger, Matija Liam Lorger (4. razred); Eva Majcenovič, Isa in Uma Vreže (5. razred); Gal 

Ofič in Timotej Požar (6. razred); Lili Kokalj, Tia Turk (7. razred); Nik Mlinarič, Domen Skuhala (8. 

razred); Lena Anošek in Hana Indihar (9. razred).  

Na državnem tekmovanju so dosegli izjemne uspehe, saj so skupaj prejeli 7 zlatih in 8 srebrnih 

priznanj. 

Zlato priznanje Jaka Keuc (2. razred) Gaber Anžur, Matic Blažič, Jan Kladnik, Anže Skuhala 

(3. razred), Isa in Uma Vreže (5. razred) 

Srebrno priznanje Mia Bračko, Filip Kranjc, Kaja Praček Rat (2. razred), Brina Majer (3. razred), 

Nejc Kramberger, Matija Liam Lorger (4. razred), Timotej Požar (6. razred), 

Tia Turk (7. razred) 

Največji uspeh je dosegel Anže Skuhala, saj je prejel zlato priznanje z doseženimi vsemi možnimi 

točkami. 

Vsem udeležencem za dosežke iskreno čestitamo. 

Mentorja tekmovanja: Tanja Gojčič in Nejc Barovič   

 Nejc Barovič 

 

NATEČAJ »RUDOLF MAISTER VOJANOV – GENERAL, PESNIK IN SLOVENSKI 

DOMOLJUB«: PODELITEV NAGRAD NAJBOLJŠIM  
V sredo, 25. 5. 2022, se je pet osmošolcev odpravilo na podelitev priznanj in nagrad za svoja likovna 

dela, ki so bila tudi na razstavi v Razstavišču Ludvik  na OŠ Ludvika Pliberška Maribor ter na OŠ 
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Borcev za severno 

mejo Maribor. 

Glavno nagrado in 

priznanje izmed vseh 

sodelujočih šol je 

prejela naša 

učenka Ula Drčar 

Obrovac, 8. c; Svit 

Hočevar Boc, 8. a, pa 

je prejel priznanje za 

najboljše likovno   
delo izmed naših 

sodelujočih petih učencev. Ostali učenci natečaja so še bili Iza Juvan, Nina Prahič, obe iz 8. a, in 

Larisa Kovač iz 8. c. Priznanje za sodelovanje je prejela mentorica natečaja, učiteljica likovne 

umetnosti Violeta Škrabl. Na koncu proslave in podelitev je sledila pogostitev. Iskrene čestitke vsem 

sodelujočim. 

 in  Martina Vidovič    

 

TENIS: DRŽAVNO PRVENSTVO 

 

V Mariboru je na teniških igriščih od 30. 5. 2022 potekalo 

državno prvenstvo v kategoriji do 14 let. Posamezno sem se 

uvrstila v četrfinale. Bolje sem odigrala v dvojicah, kjer sva s 

partnerko iz Brežic dosegli 3. mesto.  

 Tara Murshed, 8. c 

 Tara Murshed, osebni arhiv 

 

 

MODELARSTVO: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

V soboto, 4. 6. 2022, je v Veliki Nedelji po dveh 

letih premora potekalo 44. državno tekmovanje v 

modelarstvu v 14 različnih kategorijah. 

Organizator tekmovanja je ZOTKS. Našo šolo 

smo zastopali Anej Bombek iz 5. a, Oskar 

Repič iz 8. b in Nace Preglau iz 8. a razreda. 

Tekmovali smo v disciplini RV avtomobili – 

hitrostna in spretnostna vožnja. Vsem nam je 

šlo zelo dobro, saj smo dosegli 1. mesto in zlato 

priznanje (Nace Preglau, 8. a), 2. mesto in zlato 

priznanje (Oskar Repič, 8. b) in 5. mesto (Anej 

Bombek, 5. a). Že v Veliki Nedelji smo prejeli   

medalje in nekaj manjših nagrad. Jaz in Oskar  Saša Silič 

pa sva bila vabljena na zaključno prireditev Zotkini talenti 19. 6. 2022 v Ljubljani. Tam sva prejela 

zasluženi priznanji. 

 Nace Preglau, 8. a 

Mentor: Saša Silič 
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AKVATLON: Anja BEZLAJ, 8. b, DVAKRATNA DRŽAVNA PRVAKINJA! 

    

 Anja Bezlaj, osebni arhiv     

 

 

Anja Bezlaj iz 8. b je ubranila naslov državne prvakinje v 

akvatlonu iz 2021 in s tem postala nova državna prvakinja v 

kadetski kategoriji za leto 2022! 

Hvala, ker jo šola spodbuja in podpira.  

6. 6. 2022 je Anja Bezlaj v Ljubljani zastopala šolo na državnem 

prvenstvu v akvatlonu ter v  konkurenci 34 deklet  (letnik 2007 

in 2008) postala državna prvakinja!  

  Nina Bezlaj   

 Anja Bezlaj, osebni arhiv      

 

INTERVJU Z ANJO BEZLAJ, 8. b 

Anja, iskrene čestitke za odlične športne dosežke. Kdaj in zakaj si se odločila za ta šport? 

Med karanteno so bili športni prostori zaprti zaradi virusa, zato treningov plavanja nisem mogla 

opravljati, sem pa trenirala na stadionu s triatlonci. 

Kaj sploh je triatlon in kaj akvatlon?  

Triatlon je zvrst plavanja, kolesarjenja in teka, ki se izvajajo skupaj. Akvatlon pa zvrst plavanja in 

teka.  

Kako potekajo tvoji treningi? 

Treniram 10-krat na teden. Treningi se po navadi začnejo z ogrevanjem, pri katerem se pripravimo na 

glavno serijo. Glavna serija se spreminja glede na naše sposobnosti in traja približno uro in pol. 

Kateri so tvoji največji športni dosežki? 

Dobrih športnih dosežkov je več, saj se s športom ukvarjam aktivno že osem let. Najbolj pa sem 

ponosna na naslednje:  

- prva mednarodna triatlonska tekma v Trogirju 2020, kjer sem osvojila zlato medaljo; 

- akvatlon v Rajhenburgu, 2021, državno prvenstvo, zlata medalja; 

- triatlon v Kopru, mednarodno prvenstvo 2022, zlata medalja. 

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost na športnem področju? 

Rada bi se uvrstila na Olimpijske igre, ki bodo potekale v Avstraliji leta 2032. Do takrat bi še naprej 

rada nizala zmage na državnih prvenstvih. Treninge bi izpopolnila na področju mojih pomanjkljivosti 

in s tem še bolj izboljšala svoj rezultat. 

Kje si želiš nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli? 

Šolanje želim nadaljevati v 3. gimnaziji, kjer se želim uvrstiti v športni oddelek. 

Ostale načrte glede svoje prihodnosti bom prilagodila športu in svojim športnim dosežkom. 

 Anže Kranjc, 8. b 
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 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

PROJEKT 6.000.000 LADJIC ZA 6.000.000 ŽRTEV GENOCIDOV 

 

Projekt 6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev genocidov je skoraj gotov. 

Zbiranje papirnatih zgibanih ladjic je končano in rezultat daleč presega 

pričakovano. Ves čas izdelovanja in zbiranja smo bili v napetosti, ali nam 

bo uspelo ali ne, vmes že na robu obupa, vendar so upanje, vera in 

solidarnost ter marljivost, vztrajnost in sodelovanje zmagali. Končno 

zbranih je bilo 6.785.737 ladjic. Naša šola je skupno zbrala skupaj 63.757 

ladjic. Na tem mestu se zahvaljujemo VSEM (učencem, zaposlenim in 

zunanjim), ki ste pomagali in prispevali po svojih najboljših močeh, da se 

je želja uresničila. Instalacija bo na ogled od 19. junija 2022 do 

predvidoma konca leta 2022. Zaključni koncert je bil v SNG Maribor, 

20. junija 2022.  

 in  Martina Vidovič, koordinatorka projekta 

 

ŠOLSKA SKUPNOST (od 1. do 5. razreda) 

  

V sklopu šolske skupnosti od 1. 

do 5. razreda smo v mesecu 

aprilu imeli obisk gospe Lidije 

Kropf, ki nam je podrobneje 

predstavila projekt, v katerega 

je vključena šola, Trajnost in 

prehrana ter nas prosila za 

sodelovanje v tem projektu. 

Predstavniki oddelkov so z 

veseljem privolili, nato pa 

podali tudi svoje predloge, 

mnenja in pripombe. Skupaj  

 Tamara Farič       Klara Iršič, 5. c smo se tudi dogovorili, da bodo  

predstavniki oddelkov ob začetku vsakega letnega časa sodelovali pri izdelavi plakatov, ugank, pesmic, 

besedilnih nalog itd., ki se navezujejo na trenutni letni čas in vključujejo sezonsko prehrano (sadje in 

zelenjavo). Tako smo že ustvarili izdelke za pomladni in poletni kotiček letnih časov v jedilnici. Klara 

Iršič pa je narisala portret naše organizatorke šolske prehrane Lidije Kropf, ki je na sredini. V jeseni 

pa s projektom seveda z veseljem nadaljujemo. Vsem želimo čudovite poletne počitnice. 

 Tamara Farič         

 

SNEMANJE ODDAJE »ZVEDAVČKI« RADIA MARIBOR 

  
 Tanja Gojčič      Tanja Gojčič     

V torek, 5. 4. 2022, nas je obiskala gospa novinarka Tamara Zupanič z Radia Maribor.  

Ker smo snemali za junijsko oddajo, ko se začnejo poletne šolske počitnice, smo se odločili predstaviti 

znane poletne pesmi in uganke, polne veselja, sreče ter radosti. Sodelovalo nas je devet učencev iz 5., 

6. in 7. razreda. 
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Oddaji lahko prisluhnete v soboto, 25. junija, ob 9.30, ko vas bodo pozdravile poletne pesmi in 

razigrane uganke. 

  Hana Jarh, 6. a 

Mentorica: Tanja Gojčič 

 

ŠOLA V NARAVI: POREČ (5. razred) 

  
  

V ponedeljek zjutraj smo se vsi zbrali na šolskem parkirišču. Po nekajurni vožnji smo končno prispeli 

v Poreč. Po kosilu smo šli na plažo. Na plaži smo bili do 18.00. Vsak večer smo do mesta in nazaj 

prehodili šest kilometrov. V torek že zgodaj zjutraj smo imeli telovadbo. Tekli smo. Imeli smo razne 

delavnice. Šli smo na plažo. Zvečer smo šli na sprehod, kjer nas je dobil močan dež. Na sončno sredo 

smo imeli izlet z ladjo. Najprej smo se 2 uri peljali do Rovinja, kjer smo se povzpeli na vrh do cerkve. 

Imeli smo 1 uro časa za nakupovanje. Na ladji nas je čakalo kosilo, ki je bilo odlično. Nato smo obiskali 

tudi Vrsar, kjer smo se kopali. Ko smo se vrnili, smo lahko igrali nogomet ali odbojko. V četrtek smo 

se zbudili v deževno jutro. Čez dan smo imeli razne zanimive in poučne delavnice. Zvečer smo imeli 

še disco in ogledali smo si film Moana. V petek zjutraj smo vsi komaj čakali, da spet vidimo svoje 

domače. Imeli smo še kviz, kjer je zmagal najboljši, 5. b razred. Zadnjič smo še obiskali plažo, pojedli 

zadnje kosilo in se odpravili nazaj domov. Bilo je zelo zabavno, poučno in zanimivo. Vsi smo se 

zabavali in se veliko novega naučili. Nikoli ne bomo tega pozabili, ker je bila to super izkušnja.  

  Eva Majcenovič, 5. b, Lara Brajović, 5. b, Ana Pograjc, 5. c 

 

  
  

 

 

Šola v naravi je bila krasna dogodivščina. 

Dogajalo se je veliko stvari in nikoli ni bilo 

dolgčas. Na dan odhoda smo se zbrali pred šolo. 

Vožnja je bila dolga, ampak smo si med potjo čas 

krajšali s klepetanjem, igranjem manjših 

družabnih iger in prepevanjem pesmi. Ko smo 

prišli na cilj, nas je osebje sprejelo in pogostilo s 

kosilom. Vsak dan smo imeli zabavne dejavnosti, 

od likovnih delavnic 
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do športnih iger in spoznavanja obmorskega sveta. V spomin pa se mi je 

najbolj vtisnil izlet z ladjo. Na njej smo tudi jedli kosilo, pred tem pa smo 

se v Rovinju sprehodili do cerkve, kasneje pa smo hodili od stojnice do 

stojnice in si ogledovali in kupovali prodajane izdelke. Nabor je bil 

pester, saj so prodajali od igrač do majhni spominkov, torbic, žog, 

zapestnic, sladkarij ... Seveda pa smo hodili na plažo, se sončili, kopali in 

lizali sladoled. Po večerjah pa smo šli na sprehod do mesta Poreč. Na dan 

odhoda pa smo se sprehodili do plaže in nazaj, imeli kviz, spakirali in po 

končanem kosilu sedli na avtobus in se odpeljali domov. Na šolskem 

igrišču so nas pričakali domači. 

  Klara Iršič, 5. c 

Organizatorka: Urška Kosi 

 Violeta Škrabl, Alenka Kuhar    

Spremljevalci: Milan Soršak, Jadranka Foster, Alenka Kuhar, Urška 

Kosi, Violeta Škrabl, Katja Stajnko  

  

 

MEDIACIJA: ZADNJA DELAVNICA ZA USPOSABLJANJE ZA NOVE VRSTNIŠKE 

MEDIATORJE 

 

V petek, 10. 6. 2022, smo se učenci 4., 6., 7. in 

9. razreda udeležili zadnje delavnice za 

usposabljanje za vrstniške mediatorje. To smo 

bili: Astrid Kranjc, 4. b; Maca Bobnar, Vid 

Jože Pev, Timotej Požar (vsi 6. c); Jaša Sabolek 

Milošević, 7. b, in Tina Furman, 9. c. 
Šli smo v Muzej NOB Maribor, kjer nas je 

sprejel gospod Uroš. Z nami sta šli tudi 

učiteljici, šolski mediatorki, Gordana Šober in 

Maja Toš. Ogledali smo si razstavo, nato pa 

smo opravili različne naloge oz. igre, kot so: 

kako vidimo kozarec, ki je napol poln oziroma 

na pol prazen; pa tudi to, kako vidimo število 6  

 Gordana Šober oziroma 9, če si sedimo nasproti. Zadnja vaja 

nas je naučila, da problema oz. konflikta ne zavržemo, temveč ga skušamo rešiti. Naloge so bile zelo 

zanimive in seveda tudi zabavne ter zahtevne. Temeljile so na podlagi sporazumevanja in sodelovanja. 

  Maca Bobnar, Vid Jože Pev in Timotej Požar, vsi 6. c 

Mentorica: Gordana Šober 

 

DAN DEJAVNOSTI: KULTURNI DAN V MESTU (5. razred) 

  

Učenci 5. razredov so 

imeli v četrtek, 16. 6. 

2022, kulturni dan. 

Preživeli smo ga v 

raziskovanju mesta in 

mestnih značilnosti. Po 

mestu nas je vodil gospod 

Andrej Gulič, ki nam je 

povedal marsikatero 

zanimivost o 

srednjeveškem Mariboru.  
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Obiskali smo tudi Pokrajinski muzej, kjer smo so ogledali 

številne zgodovinske predmete. Seveda brez sladoleda pri 

Lastovki  si ogleda mesta v vročem dopoldnevu ne da 

predstavljati.  

Nepozabni dogodek pa je sledil čisto na  koncu, saj so pred 

nami zaprli cesto, ker je bila kolesarska dirka po Sloveniji. 

Iz prve vrste smo pričakovali prihod najboljših kolesarjev 

in jih  glasno spodbujali. Čisto od blizu smo lahko 

spremljali Primoža Rogliča in ga seveda pri vožnji 

spodbujali. 

 Alenka Kuhar        

Preživeli smo res lep in vsebinsko zelo bogat kulturni dan. 

  Alenka Kuhar 

Organizatorki: Urška Kosi, Suzana Bell 

 

PLAVALNI TEČAJ, OBISK POLICISTOV IN ŠPORTNI DAN (1. RAZRED): VTISI 

UČENCEV    
NAJBOLJŠE JE BILO, KO SMO IMELI PROSTO IGRO Z UČITELJICO.  

(MANJA ŽERJAVIČ, 1. A) 

 

NAJBOLJ VESEL SEM BIL, KO SMO SKAKALI S 

SKAKALNICE.  

(LUKA VLAISAVLJEVIĆ, 1. A) 

NA PLAVALNEM TEČAJU JE BILO SUPER, KER SEM 

IMELA PLAVALNA OČALA.  

(ŽIVA KOSI, 1. A) 

MENI JE BILO VŠEČ, KO STA UČITELJA NAREDILA 

DVOJNO SALTO.  

(TAJA MARIN, 1. A) 

 

 MAJA VRAN 

 

VŠEČ MI JE BILO POTAPLJANJE.  

(JAKA KOREN, 1. A) 

RAZREDNIČARKA: JASMINA BORLINIĆ 

 učenci 1. a 

 

  

 

 

 

 
OBISK POLICISTOV MI JE POLEPŠAL DAN. BILI SO 

ZELO PRIJAZNI. 

 
UČENCI 1. B SMO UŽIVALI NA 

PLAVALNEM TEČAJU.  

SPRETNI SMO BILI NA SKIROJIH. SUPER ŠPORTNI 

DAN.  

 učenci 1. b                                                                                                            Sara Jane Petrič 

Razredničarka: Janja Karanovič 
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GLEDALIŠKA DEJAVNOST (6. razred) 

 

Članice gledališke dejavnosti smo se na zaključni uri 

posladkale s sladoledom. 

Na fotografiji smo: Dolores Babič, Maša Krajnc (obe 

6. b); Belma Šabotič, Lara Poredoš (obe 6. a) in 

Maca Bobnar, manjka Katja Čertalič, obe 6. c.   

 

Mentorica in  Nataša Colja 

 

  

 

ŠPORTNI DAN: POHOD NA PEKRSKO GORCO, ODBOJKA IN NOGOMET NA 

ŠOLSKEM IGRIŠČU (4. 6. 2022, 6. razred) 

   
   Karla Poslek Petrovič 

 

DAN DEJAVNOSTI V BETNAVSKEM GOZDU (3. razred) 

 

V ponedeljek, 6. 6. 2022, smo učenci 3. razredov imeli 

naravoslovni dan. Po malici smo se odpravili v 

Betnavski gozd, kjer so nas razdelili v manjše skupine. 

Zveza prijateljev mladine je za nas pripravila različne 

delavnice. Najljubša nam je bila slepa pot, pri kateri 

smo učenci imeli zavezane oči in hodili po gozdu 

samo tako, da smo se držali vrvi, zavezane med 

drevesi. Poleg slepe poti pa smo lahko izbirali še med  

 Katja Stajnko veliko drugimi delavnicami: čebelarstvo, ustvarjanje  

obeskov, ustvarjanje obrazov iz gline, vse o gobah, pravljični kotiček, dvoživke in plazilci. 

Naravoslovni dan je bil res poučen in zanimiv. Vsak od nas je domov odnesel nekaj novih znanj. Ker 

nismo bili vsi učenci na vsaki delavnici, bi lahko ta naravoslovni dan trajal vsaj 2 dni.  

  Ejti Bobnar in Vito Pal, oba 3. a 

Organizatorka: Katja Stajnko 

 

RAZREDNE ZNAMKE (4. a) 

   
 Lin Toš  Lori Preradović  Mia Lorber        

Razredničarka: Nataša Kosi 
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LIKOVNO USTVARJANJE V 3. C 

  
  Lucijan Strašek   Sara Marin 

V 3. c smo si že ustvarili poletje in zajeli zalet za skok v poletne počitnice. Tokrat smo se namreč 

ukvarjali z morskim dnom. 

  Tamara Farič, razredničarka 3. c                             

 Tamara Farič     

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA: PRIMORSKA (9. razred) 

  
  Jasna Rosi  Jasna Rosi 

 

  
  Jasna Rosi  Jasna Rosi 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA: OBISK TRUBARJEVE DOMAČIJE, CERKNIŠKO JEZERO 

(8. razred) 

Učenci osmih razredov smo se v četrtek, 16. 6. 2022, odpravili na zaključno ekskurzijo. Zbor smo imeli 

ob 6:45 na šolskem igrišču. Učenci smo se odpravili na izlet z dvonadstropnim avtobusom. Vožnja se 

je na začetku poti zavlekla. Pot smo morali začeti na stari cesti zaradi velikih zastojev na avtocesti. 

Med potjo smo se zelo zabavali in nekaj časa preživeli na mobilnih napravah. Naša prva destinacija je 

bila Trubarjeva domačija v Raščici. Tam nam je prijazen gospod opisal Trubarjevo življenje in delo. 

V rojstno hišo smo odšli v dveh skupinah. V hiši so bili razstavljeni primerki Trubarjevih knjig in 
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njegov kip. Po ogledu domačije smo počakali še drugo skupino. Po prijetnem ogledu smo se napotili 

proti avtobusu. Čakala nas je še ena naporna pot. Čez čas smo prišli do Interdisciplinarnega centra 

  
  Mateja Arko  Mateja Arko 

Cerkniško jezero. Tam smo si ogledali maketo Cerkniškega jezera in njegovega okolja. Predstavitev je 

bila zelo nazorna in zanimiva.  

 

Maketa je vsebovala tudi vse vodne 

pretoke. Nato je sledil zanimiv 

videoposnetek, ki nam je pokazal, kaj so 

počeli kmetje v različnih letnih časih. 

Pokazal nam je tudi stanje jezera v različnih 

obdobjih. Sledila je vožnja z lojtrnim 

vozom. Vsi smo bili navdušeni nad vožnjo. 

Vozili smo se po usahlem delu jezera, ki je 

bilo porastlo z drevjem in visoko rastočo 

travo. Po zabavni vožnji smo se nato z  

 Mateja Arko    avtobusom odpravili do Trojan. Tam smo  

imeli krajši postanek, ki je bil namenjen nakupu krofov. Zadnja destinacija je bila šola, kjer so nas 

učence pričakovali starši. 

  Nik Mlinarič in Žiga Ravter, oba 8. c 

Organizatorka: Gordana Šober 

Spremljevalci: Saša Silić, Metka Vrbančič Osterc, Gordana Šober, Marija Bauman, Vikica Korošec, 

Mateja Arko  

 

PREDAJA KLJUČA  

  
  Mateja Arko, Jasna Rosi    

Tekmovanje za ključ je potekalo v torek, 14. 6. 2022. Vsi osmi razredi smo si želeli zmage, vendar 

smo se zavedali, da lahko zmaga le eden. Tekmovanje so vodili učenci 9. a razreda in gospa učiteljica 

Jasna Rosi, njihova razredničarka. Tekmovanje se je dogajalo na šolskem igrišču ob 12. uri. Igre so 

bile  neobičajne ter zelo zabavne. Ena od iger je bila nošenje jajc z žlico, ki jo je tekmovalec imel v 

ustih. Sledila je igra, v kateri so tekmovalci morali z usti pobirati jabolka, ki so bila v vedru z vodo. 

Nato je sledilo pihanje moke iz krožnika, kasneje pa  še ena zanimiva naloga. Pet učencev iz vsakega 

razreda se je postavilo v vrsto in vsaka skupina je dobila eno jabolko, ki so si jo morali podajati brez 

uporabljanja nog in rok. Za naslednjo igro smo iz vsakega razreda potrebovali dva prostovoljca, ki sta 

si skupaj zavezala noge. Zmagal je tisti par, ki je prvi prišel do cilja. Sledilo je pokanje balonov, kjer 

so trije pari iz vsakega razreda poskušali stoje počiti balone brez uporabljanja rok in nog. Ta igra je 

odločila, kdo bo šel v finale.  
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Zadnja igra je bila ključna. Naloga igre je bila z kuhalnico voditi žogo do konca stožcev in  nazaj. Ker 

je prišlo do nepravilnosti, smo morali ponoviti igro. Ker je 8. c razred dobil točko pri zadnji igri, smo 

postali zmagovalci tekmovanja in s tem smo si pridobili ključ.  

Ob koncu smo zaprisegli k zvestobi opravljanja naših nalog kot prejemniki ključa. Učenci 8. c razreda 

smo zelo ponosni, da smo uspešno pridobili ključ. 

  Luka Rukelj, Nik Mlinarič, Mia Čerič, Nika Pograjc, vsi 8. c 

Razredničarka: Gordana Šober 
 

KOLESARSKI IZPIT: 5. RAZRED 

  
 Monika Petrušič  Monika Petrušič 

 

  
 Monika Petrušič  Monika Petrušič 

 
 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN URBANI EKO VRTOVI: 6. RAZRED 

  
20. 6. 2022 je potekal naravoslovni dan, ki ga je organizirala Brigita Godec Kopčič. 2 uri so učenci 

preživeli na urbanih eko vrtovih, kjer so prepoznavali zelišča in se seznanili z delovanjem URBANIH 

EKO VRTOV. Dejavnosti v šoli so vključevale iskanje receptov jedi z zelišči po spletnih straneh in  
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pisnih virih ter zapis 5 receptov v zvezek. V gospodinjski učilnici so določali in prepoznavali zelišča, 

izvedli kromatogram, izpolnjevali učne liste, pripravili zeliščni namaz, čaj in degustacijo. 

 in  Karla Poslek Petrovič  

 

TEHNIŠKI DAN ERASMUS: OD 6. DO 9. RAZREDA  
V torek, 21. 6. 2022, je potekal tehniški dan Erasmus, ki ga je organizirala Karla Poslek Petrovič.  

Dejavnosti so potekale v učilnici in zunaj na šolskem igrišču in zelenici.  

  
  

 

 

 

V učilnici so otroci v skupinah razmišljali o 

pomenu prijateljstva ter izbrali 

najpomembnejše lastnosti pravega prijatelja. 

Poleg tega pa so si okrepili svojo samopodobo 

z delavnico, kjer so sošolci in sošolke o njih 

zapisali pozitivne lastnosti.  

Zunaj so se preizkusili v raznih igrah, ki so 

prikazale pravi skupinski duh, pomoč, 

spodbujanje, kreativnost in tekmovalnost. 

Otroci in učitelji so preživeli lep dan.  
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  Karla Poslek Petrovič 

 Monika Petrušič 

 
 

 KNJIŽNI CA 
 

SVEŽE IZ KNJIŽNICE 

 

Detektivska knjiga slovenskega avtorja, ki vas ne bo pustila 

ravnodušnih. Nekdo je v šoli skrivoma odvrgel smrdečo bombico, 

zaradi katere so izpraznili šolo in predčasno zaključili pouk. 

Osumljenih je 5 učencev, od odličnjakinje in najbolj pridne deklice na 

šoli, fanta, ki ga neprestano zafrkavajo zaradi njegove velikosti, 

pravkar vpisane učenke, o kateri nihče ničesar ne ve, šolskega 

pretepača ter malega razvajenega bogataša.  

Kaj misliš, kdo je vrgel smrdljivca? Odgovor se skriva v sveži knjigi. 

Napisala: knjižničarka Tanja Gojčič 

Kaj pa menijo ostali učenci? 

Ravnokar sem prebrala knjigo, ki je kar nisem mogla odložiti. Zdela 

se mi je zares zabavna, saj se je nenehno nekaj dogaja. Pustila sem se 

presenetiti, kdo je zares kriv, sama sem pa mislila, da je smrdljivca 

vrgel nekdo, za katerega se je izkazalo, da ga ni. Priporočam v branje. 

 Tanja Gojčič 

 
  Zoja Korez Hartman, 7. b 

 

LIKOVNA DELA 2. C  

  
 Catalina Anastasia Visočnik 

 

 Kim Herič 
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 Mia Intihar  Ula Finšgar 

Razredničarka: Jasmina Pižeta 

 

TOP 10 IZPOSOJENIH KNJIG V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Vso šolsko leto ste pridno brali za domače 

branje, bralno značko, angleško bralno značko in  

tudi prostočasno branje. Izbirali ste raznorazne 

knjige vse od leposlovja, stripov, poučnih knjig 

o živalih, rastlinah, vesolju … 

Vas zanima lestvica najbolj branih knjig tega 

šolskega leta? Tukaj je. 

 

 Tanja Gojčič  

 

1. Majda Koren: Mici iz 2. a 

2. Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja 

3. Marjan Manček: Kam pa kam, Modri medvedek 

4. Charles M. Schulz: Mulčki; Te lahko objamem 

5. France Bevk: Pestrna, Lukec in njegov škorec 

6. Dominique de Saint Mras: Kaja se prepira z bratom 

7. Dominique de Saint Mras: Blaž in Kaja izgubita 

8. Bina Štampe Žmavc: Čaroznanke 

9. Jim Davis: Garfield na dieti 

10. Majda Koren: Mala pošast Mici 

 

Pa največkrat glasovane? 

Za knjigo meseca ste oddali skupaj 50 predlogov, med katerimi je največ glasov, kar 23, ponovno 

prejela knjiga J. K. Rowling: Harry Potter. 

Izžrebana nagrajenka je Izabela Luketič iz 3. a razreda. 

  knjižničarka Tanja Gojčič 

 

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 (oba 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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NASVIDENJE, DEVETOŠOLCI! 

 
9. a                                                                                                          Razredničarka: Jasna Rosi 

 

 

 
9. b                                                                                                       Razredničarka: Ribana Višnar 
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9. c                                                                                           Razredničarka: Brigita Godec Kopčič 

                                                                                                                                           Fotosplet  
 DELO V JUNIJU 

 

J U N I J  

DAN DEJAVNOST 

1. 2. PK: po razporedu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. Pogovor s starši in učenci: 17.00–

18.00. 

6. Šola v naravi 5. razred Virc Poreč 10. 6. Šolska skupnost 6. - 9. razred. 

7. NPZ 6. razred: seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ; uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge – do 9. 6.   

8. Ocenjevalna konferenca 9. razred. 

10.  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu. 

13. Zaključna ekskurzija 9. razred. 

15. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil o dosežkih NPZ; 

zaključna prireditev.  

16. NPZ 6. razred: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah). Izpitni roki za predmetne in popravne 

izpite za učence 9. razreda: do 29. 6. Zaključna ekskurzija: 6. do 8. r. Svet staršev: 18.00. 

17. Kolesarski izpit za učence 5. razreda. 

20. Ocenjevalna konferenca 1. do 8. razred. Zaključna ekskurzija 2. razred.  

21. Zaključna ekskurzija 3. do 4. r. 

22. Šolska skupnost (1. - 5. razred). Zaključna ekskurzija 1. razred.  

24. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda. Razdelitev spričeval in obvestil. Proslava pred 

dnevom državnosti. Razdelitev obvestil o dosežkih NPZ za učence 6. razreda 

25. Dan državnosti. 

27. Poletne počitnice za učence. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 8. razreda: do 8. 7. 

  

 6. 6. do 17. 6. zaključne evalvacije (odločbe o usmeritvi in nadarjeni). 

  

 

 


