
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 
ERASMUS PLUS: LUDVIKI V NEMČIJI 

15. POHOD »LUDVIK HODI« 

KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN IZBIRNEGA PREDMETA GLASBENA DELA 

   

  
»Ludvik hodi«   1. b (skupinski izdelki) »Ludvik hodi«   1. b (skupinski izdelki) 

  

   
»Ludvik hodi«   1. b 

(skupinski izdelki) 

 Sara Marin, 3. c  Nik Grebenc, 3. c 

 

 
  

   
  Ela Podgornik, 3. c  Lucijan Strašek, 3. c  Neli Marin, 3. c 
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  Jan Marinič, 2. c   Lena Bezjak, 2. c 

 

Pozdravljeni, Ludviki! 

 

Za nami je mesec maj. Skoraj celo šolsko leto je že 

minilo; v maju pa smo pridobili ogromno ocen.  

Na začetku maja smo devetošolci in šestošolci pisali 

NPZ, za tem pa smo mesec imeli poln ocen, testov, 

predstavitev, tekmovanj ... Bilo je kar težko in zgodilo 

se je hitro, ampak mislim, da smo vsi uspeli priti do 

konca in nam ocene in druge šolske obveznosti ne 

delajo več takšnih težav. Veliko učencev je z mislimi  

že v počitnicah, ki se nam vse bolj bližajo. Treba je 

potrpeti še čisto malo.  

Po drugi strani pa sploh ni bilo tako slabo! Imeli smo 

tradicionalni, letos že 15. po vrsti, Ludvik hodi, kjer 

smo se zagotovo prav vsi imeli lepo. Devetošolci smo  

 Mateja Arko     imeli športni dan, ko smo sestavljali plesne koreografije  

in se tako pripravljali na valeto. 

V našem načrtu je bil tudi šolski ples, ki pa je žal odpadel, saj se vas je za nakup karte odločilo zelo 

malo učencev.  

Nekateri učenci, ki sodelujejo pri mednarodnem projektu Erasmus plus, so bili na obisku v Nemčiji.  

Seveda se je v preteklem mesecu dogajalo še mnogo več in o vsem lahko preberete v Ludvik poroča. 

Želim vam srečen in uspešen konec leta. 

 Tina Furman, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 FOTO UTRI NKI  
    

 
 

Dan plesa (9. razred)             

                                     Brigita Godec Kopčič 

Interdisciplinarna ekskurzija v Ljubljano 

                                     Brigita Godec Kopčič 

                            



 3 

  
 Aliya Ploh Brus, 7. c Folklorniki Ludviki             Milanka Munda 

 

  
Ludvik hodi                       Kaja Gajšek, 9. b Ludvik hodi                             Vita Čelik, 9. b 

 

  
Planinci Ludviki na izletu             Urška Kosi Rastem s knjigo v knjižnici Nova vas    

                                                   Tanja Gojčič 
 

 
 

Zahvala župana za zadetek 

pri med dvema ognjema in 

trojko pri košarki ob 

obisku.              

             Janja Karanovič 

Erasmus plus - Ludviki na mednarodni izmenjavi           

                                                             Karla Poslek Petrovič arhiv    
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

MATEMATIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA KENGURU 

VEGOVA PRIZNANJA IN VEGOVA PRIZNANJA 

V četrtek, 17. marca 2022, je potekalo šolsko tekmovanje za Vegova priznanja in Kenguru Vegova 

priznanja. Tekmovanja se je udeležilo 180 učencev od 1. do 9. razreda. Priznanje za uspeh na 

tekmovanju Mednarodni matematični kenguru je osvojilo 45 učencev od 1. do 4. razreda, bronasto 

Vegovo priznanje pa 23 učencev od 5. do 9. razreda.   
 

PREJEMNIKI PRIZNANJ NA TEKMOVANJU OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA 

KENGURU VEGOVA PRIZNANJA (od 1. do 7. razreda) 

Razred Št. tekmovalcev Dobitniki priznanj 

1. razred 29 

Alisa Knehtl, Filip Marin, Katarina Serdinšek, Yinuo Shi, Ariana Türk, 

Zoja Indihar, Nik Jurgec, Mila Kačarević, Mila Miklič, Vid Pal, Lana 

Glibota, Sara Klezin, Živa Kosi, Veronika Luketič, Iva Šanca, Zala Štiglic 

2. razred 35 

Nala Krejač, Anabela Strašek, Samuel David Jeler, Jaka Keuc, Lena 

Bezjak, Mia Bračko, Ula Finšgar, Kim Herič, Mia Intihar, Kaja Praček Rat, 

Filip Kranjčević 

3. razred 36 

Matic Blažič, Kaja Kolar, Nejc Kašan, Anže Skuhala, Nik Škrabl, Ejti 

Bobnar, Zoja Bunderla, Gaber Anžur, Zoja Kolar, Lara Šrumpf, Niko 

Cizerl, Luka Knehtl, Neli Marin, Vito Pal, Nik Pavlinek 

4. razred 11 Tai Tomažič, Nika Pulko, Miha Marko Matko 

5. razred 16 Hana Žigon, Milena Batistić, Manca Petek, Klara Iršič, Filip Razgoršek 

6. razred 12 Urban Knez, Lara Poredoš, Hana Jarh, Amadej Pilih Grah 

7. razred 17 Tia Turk, Jakob Novak, Nejc Marinič, Nejc Peretić, Daša Solomon 
 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili:  

 6. razred – Urban Knez, Lara Poredoš, 

 7. razred – Tia Turk, Jakob Novak. 
 

PREJEMNIKI PRIZNANJ NA TEKMOVANJU OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA 

PRIZNANJA (8. in 9. razred) 

Razred Št. tekmovalcev Dobitniki priznanj 

8. razred 12 Svit Kočevar Boc, Žiga Ravter, Filip Martin Fleisinger, Max Mlinarič  

9. razred 12 Nuša Petek, Gal Boltauzer, Vito Šumak, Pascal Krampl  

 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili:  

 8. razred – Svit Kočevar Boc, Žiga Ravter, 

 9. razred – Nuša Petek, Gal Boltauzer, Vito Šumak. 
 

MATEMATIKA: REGIJSKO TEKMOVANJE ZA BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE 

V sredo, 6. aprila 2022, je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja matematike. Tekmovanje je potekalo 

na OŠ Martina Konšaka Maribor. Udeležili so se ga naslednji učenci: 

 6. razred – Urban Knez, Lara Poredoš, 

 7. razred – Tia Turk, Jakob Novak, 

 8. razred – Svit Kočevar Boc, Žiga Ravter, 

 9. razred – Nuša Petek, Gal Boltauzer, Vito Šumak. 
 

Bronasto priznanje so dosegli Lara Poredoš, Urban Knez, Tia Turk, Jakob Novak, Svit Kočevar Boc 

in Gal Boltauzer. 
 

Vsem tekmovalcem in dobitnikom priznanj čestitamo. 

Organizatorka tekmovanja od 1. do 3. razreda: Jasmina Borlinić      

Organizatorka tekmovanja od 4. do 9. razreda: Kristina Kleč 

Predsednica šolske tekmovalne komisije: Kristina Kleč 

 Kristina Kleč 
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ROKOMET: PODROČNO TEKMOVANJE  

 

V torek, 3. 5. 2022, smo se člani šolske 

rokometne ekipe udeležili področnega 

tekmovanja v rokometu na OŠ Rada Robiča v 

Limbušu. Na prvi tekmi smo premagali OŠ Rače 

z 9 : 7, drugo tekmo pa smo premagali OŠ 

Slivnico s 16 : 9. Tretjo tekmo smo tako kot na 

občinskem tekmovanju izgubili proti 

domačinom z 9 : 8. 

Naši šoli smo priskrbeli še en pokal in kolajno. 

 Urban Ornik, 7. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

                                                 Nino Višič, 7. b   

 

BMX KOLESARSTVO: GAJ PALČNIK, 9. A, DVAKRAT DRŽAVNI PRVAK  

  

 

Brez skokov ne gre!     

 

Na odru z zlato medaljo 

državnega prvaka! 

Od starta do cilja v vodstvu 

      osebni arhiv (Gaj Palčnik) 

V soboto, 7., in v nedeljo, 8. maja,  sta v Mariboru potekali prvi dirki Alpe-Adria pokala za BMX Race, 

na katerih sem barve kluba zastopal tudi jaz, Gaj Palčnik, učenec 9. a.  

Sobotna dirka je štela tudi za državno prvenstvo in lahko rečem, da sem potrdil naziv rekorderja proge, 

saj sem v kategoriji cruiser -29  zmagal v vseh treh kvalifikacijskih vožnjah (motih) in nato prepričljivo 

še v  finalu ter si tako zagotovil prvega od dveh naslovov državnega prvaka na sobotni tekmi ter zmago 

na mednarodni ravni. V drugi kategoriji, fantje, stari  15 in 16 let (boys 15/16), pa sem prav tako po  

treh prvih mestih v motih v velikem finalu zmagal z veliko prednostjo ter si tako v soboto zagotovil še 

drugi naslov državnega prvaka ter zmago na mednarodni ravni. 

V nedeljo sem vozil samo v kategoriji boys 15/16 ter sem po malo slabših uvrstitvah v motih (3., 2. 

in 1. mesto)  v velikem finalu pokazal, da tudi če ti najprej ne gre odlično, je vseeno v finalu mogoče 

zmagati. Tako sem potrdil v soboto osvojeni naslov državnega prvaka s še eno zmago. 

Zdaj pa že gledam naprej in se veselim novih tekmovanj in novih zmag! 

 Gaj Palčnik, 9. a 

 

KOŠARKA: OBČINSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE  
V začetku meseca maja smo se učenci 6. in 7. razredov pod vodstvom učitelja Tomaža Berendijaša 

udeležili finalnega dela občinskega prvenstva v košarki, kamor so se uvrstile štiri najboljše osnovne 

šole iz Maribora. V polfinalni tekmi smo s tremi koši razlike premagali ekipo OŠ Prežihovega Voranca, 

nato pa smo v finalu klonili proti uigrani ekipi  OŠ Bojana Ilicha Maribor z rezultatom 20 : 23. 
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Tako smo zasedli odlično 2. mesto in se 

uvrstili v finalni del področnega prvenstva. 

Na področnem prvenstvu smo v polfinalu 

morali priznati premoč kasnejšemu 

zmagovalcu, ekipi z OŠ Rudolfa Maistra 

Šentilj, z rezultatom 32 : 42. V dvoboju za 

tretje mesto smo po dveh podaljških in 

ogorčenem boju klonili proti domači ekipi 

iz Miklavža z rezultatom 35 : 39 in tako 

zasedli končno 4. mesto.  

 mentor Tomaž Berendijaš 

 Tomaž Berendijaš (arhiv)  
 

TENIS: EVROPSKO TEKMOVANJE GRAWE OPEN IN BREGANTOV MEMORIAL 

V Mariboru se je v mesecu maju odvijalo evropsko 

tekmovanje Grawe open v starostni kategoriji 14 let 

in hkrati do 16 let. Jaz sem se udeležila turnirja do 

14 let in tudi odigrala dobre tekme. Najprej sem 

premagala nasprotnico iz Švice, za tem sem 

premagala nasprotnico s Češke. S tem sem se 

uvrstila na dvoboj za četrtfinale in žal izgubila. Z 

rezultatom sem  precej zadovoljna, saj sem igrala 

tekme proti zelo dobrim igralkam in pokazala zelo 

dobro igro. 

Za tem se je odvijalo še eno evropsko tekmovanje 

v Mariboru, Bregantov memorial.   
Sodelovala sem v kategoriji do 14 let. Ta je bil    Tara Murshed (arhiv) 

malo manj uspešen. Najprej sem premagala Belgijko, potem pa sem izgubila proti visoko kategorizirani 

Švicarki.  Z obema rezultatoma sem zadovoljna, se pa zavedam, da je pred mano še ogromno tekem in 

novih priložnosti. 

 Tara Murshed, 8. c 

 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

RAZSTAVIŠČE LUDVIK v mesecu maju 

Dogajanje v našem razstavišču je bilo v mesecu maju nekaj posebnega, kajti gostili smo kar 2 razstavi. 

Osrednja razstava je bila razstava mladega in perspektivnega avtorja, Žana Osima, z naslovom Utrip 

Maribora. Popeljala nas je v tiste znane in manj znane kotičke Maribora, na katere smo Mariborčani 

zelo ponosni. Avtor je povedal, da se s fotografiranjem ukvarja že od svojega 11. leta, prav tako pa se 

je z veseljem ponudil, da se še kdaj morda srečamo v Ludviku s katero od drugih zbirk njegovih 

fotografij.  

  

  Katja Stajnko 
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Del dogajanja pa so popestrili likovni izdelki učencev 5 osnovnih šol iz Maribora in okolice, ki so 

sodelovale v natečaju z naslovom Rudolf Maister Vojanov, general, pesnik in slovenski domoljub. 

Veseli nas, da smo lahko razstavili res čudovite izdelke in hkrati bili del tega natečaja, v katerem so se 

naši učenci več kot odlično odrezali.  

Kot smo že vajeni, pa pravega razstavišča ni brez naših učencev. Program sta povezovala Eva Zala 

Stergar in Max Mlinarič, oba 8. c, za uvodni glasbeni vložek je poskrbela šolska instrumentalna 

skupina, svoje gimnastične spretnosti nam je pokazala učenka Ida Finšgar, program smo zaključili ob 

zvokih harmonike, na katero nam je zaigral Miha Kocuvan.  

Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojo prisotnostjo ta popoldan naredili poseben. 

 Organizatorka razstav v razstavišču Ludvik: Katja Stajnko 
 

 

 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

22. APRIL, DAN ZEMLJE 

   

 

IVA ŠANCA, 1. B KATARINA SERDINŠEK, 

1. B 

LANA GLIBOTA, 1. B MILA KAČAREVIĆ, 

1. B 

RAZREDNIČARKA: JANJA KARANOVIĆ 

 

 

PROJEKT »LADJICE« V 3. a 

Projekt, v katerega so bili vključeni vsi razredi naše šole in tudi 

drugih šol, vrtcev in domov po Sloveniji, je bil zelo uspešen in 

cilj 6.000.000 ladjic je bil presežen.  

V 3. a razredu smo imeli svoj cilj in ladjice so dobile nov pomen. 

Začeli smo tako, da smo v povezavi s spoznavanjem okolja 

odprli čisto svojo tovarno. Ladjice smo izdelovali po fazah in 

tako nekako tudi videli, kako delo poteka v tovarnah.  

Poleg sodelovanja med sošolci nam je projekt prinesel tudi 

veliko medvrstniškega sodelovanja, kajti za dosego našega 

razrednega cilja smo za sodelovanje prosili tudi starše in stare 

starše.  

Na koncu smo presegli tudi naš razredni cilj in uspelo nam je 

narediti 10.700 ladjic. Morda je naše število res majhno, a veseli 

nas, da smo pripomogli k doseženemu vseslovenskemu cilju.   

  Iztok Škrabl 

 razredničarka Katja Stajnko 
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VTISI MOJEGA KRAJA (3. A) 

 

 

 Luka Knehtl, 3. a 

 
 Dominik Gungl Galun, 3. a   Kaja Kolar, 3. a 

Razredničarka: Katja Stajnko 

 

MAVRIČNI PALČEK: SKRBIMO ZA ČISTO OKOLJE 

  

 

MAVRIČNI PALČEK NAS JE 

NAUČIL,  KAKO LOČEVATI 

ODPADKE.  

SKUPAJ POSKRBIMO, DA 

OHRANIMO NAŠE OKOLJE 

ČISTO! 

  UČENCI 1. A 

UČITELJICI: JASMINA 

BORLINIĆ IN NATAŠA 

HUTTER 

 NATAŠA HUTTER       

 

PRIPRAVE NA KOLESARSKI IZPIT IN NA ŠOLO V NARAVI (5. b) 

  
Učenci 5. b so se pripravljali na opravljanje 

kolesarskega izpita. 

Učenci se pripravljajo na odhod v šolo v naravi 

in pri likovni vzgoji so izdelovali akvarije, ki so 

sedaj razstavljeni v učilnici. 

 in  razredničarka 5. b Alenka Kuhar 
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PLANINSKI POHOD NA ŠMOHOR 

V soboto, 23. 4. 2022, smo planinci odšli na pohod na 

Šmohor. Dobili smo se na železniški postaji in se od tam 

odpeljali z vlakom. Zbralo se nas je 18 učencev naše šole 

od 5. do 9. razreda.  Medtem ko smo se z vlakom peljali v 

Laško, smo enkrat prestopili. Ko smo prispeli do vznožja,  

smo se hitro začeli vzpenjati in do vrha z oddajnikom 

hodili  tri ure. Na vrhu smo šli v kočo na Šmohorju, kjer 

smo si lahko kupili prigrizke. Ko smo se najedli, smo še 

malo uživali, potem pa smo šli nazaj v dolino. Hodili smo 

dve uri in nato šli na vlak do Maribora. Tako se je končal 

naš pohod. 

 Maca Bobnar, 6. c 

Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi  
  Urška Kosi 

 

MUZEJSKI ABONMA: VSAKDANJE ŽIVLJENJE MED OKUPACIJO (2. delavnica) 

 

V torek, 10. 5. 2022, smo se ljubitelji zgodovine 

na naši šoli udeležili 2. delavnice muzejskega 

abonmaja z naslovom »Vsakdanje življenje med 

okupacijo«, ki je obravnavala razne dokumente, 

predmete in znane osebe iz časa 2. sv. vojne, kot 

so Bojan Ilich, Slava Klavora in drugi. Bilo je 

zelo zanimivo in naučili smo se veliko o 

Mariborčanih v času 2. svetovne vojne. 

 Urban Ornik, 7. a 

Mentorica in organizatorka: Jasna Rosi 

 

 Jasna Rosi  

 

BRALNI VEČER NA LUDVIKU 

  
 Tanja Gojčič  Tanja Gojčič 

Bralni večer je bil zelo zanimiv, saj smo brali knjige, se preizkusili v kvizu, plesali in se nato še 

pogostili. Zanimanje za večer branja je bilo veliko, prišlo je namreč okrog 60 otrok in 10 

pripovedovalcev. Pripovedovali smo pohorske, mariborske, slovenske in evropske pripovedke ter 

zaplesali ples Makarena. Preizkusili smo se v pravljičnem kvizu z 10 vprašanji in rebusi. Vse skupaj 

se je odvijalo v knjižnici,  telovadnici ter pogostitev v jedilnici. Pohvalili bi tudi kuharice, saj so se zelo 

potrudile pri pripravi hrane. 

Bilo je res zanimivo in zabavno. Predlagam vam, da se nam naslednje leto pridružite.  

 Maca Bobnar, 6. c 

Mentorica in organizatorka: Tanja Gojčič 
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»RASTEM S KNJIGO«: OBISK PIONIRSKE KNJIŽNICE NOVA VAS (7. razred) 

 

V petek, 13. 5., smo se sedmošolci odpravili v 

Pionirsko knjižnico Nova vas, kjer sta nas pričakali 

knjižničarki tamkajšnje knjižnice in nas razdelili v 

dve skupini. Prva skupina je odšla v pravljično sobo, 

kjer nam je knjižničarka predstavila popularne 

knjige. Povedala nam je, o čem govorijo, in nas s tem 

spodbudila, da jih tudi mi preberemo. 

Druga skupina je iskala knjige v programu Cobiss, 

nato pa smo se še preizkusili v iskanju knjig na 

knjižnih policah. V bistvu ni bilo tako lahko, 

nekaterim pa je bilo zelo enostavno. Po 45 minutah 

sta se skupini zamenjali in kasneje spet združili. Proti 

 Tanja Gojčič koncu nam je knjižničarka povedala pohorsko  

pripovedko, seveda v pohorskem narečju. Nekateri je niso razumeli, spet drugi pa. V dar smo prejeli 

knjigo Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej, ki jo bomo z veseljem prebrali za domače branje.  

Bilo je zabavno in poučno, spoznali smo nove knjige, iskali knjige po knjižnici ter na spletni strani in 

še veliko več. Nekaterim je bil obisk v pobudo, da bodo več brali in da branje ni takšna muka. 

Ali tudi ti rad bereš?  

 Marja Hojski in Lili Kokalj, obe 7. b 

Koordinatorka: Tanja Gojčič 

 

ŠOLSKI NOVINARJI V KINU 

 

V ponedeljek, 16. 5. 2022, smo se učenci šolskega 

novinarstva odpravili v kino za nagrado pa narejeni 

Ledini. Ogledali smo si film “Izgubljeno mesto”. Ob 

18.00 smo se dobili pred Mariboxom, kupili kokice in 

pijače. Ob 18.20 se je film začel, končal se je pa okoli 

20.00. V kinu je bilo zelo prijetno, film pa priporočam 

vsem bralcem. 

Napisala: Daša Solomon, 7. c 

Mentorica: Nataša Colja 

 

 Nataša Colja  

 

»LUDVIK HODI«  ŽE 15.  LETO ZAPORED 

Za nami je tokrat že 15. zapored. Postal je in upava, da bo ostal  prava tradicija naše šole še vrsto let. 

No, saj vendar veste, o čem znova govoriva. O pohodu  Ludvik hodi. Meniva, da je bil tudi tokrat 

uspešen, znova poln presenečenj, veselja in novih izzivov, kar ste nam potrdili s številnimi pohvalami.  

  
  



 11 

Tokrat smo ga izpeljali v nekoliko drugačni obliki in na našem domačem šolskem igrišču. Vendar brez 

Vas, spoštovani sodelavci, učenci in prijatelji Ludvikovega pohoda, ne bi mogla potrditi tega mnenja. 

Že 15. leto zapored ste nam s svojo nesebično pomočjo ostali zvesti prijatelji, izkazali zaupanje v naše 

delo v katerega je iz organizacijskega vidika vloženega veliko truda, pozitivnih in pristnih  medosebnih 

odnosov, ki so temelj dobrega dela in sodelovanja  med nami vsemi. Vsa zahvala velja tudi našemu 

vodstvu šole, za vso pomoč in podporo. Čestitke šolski skupnosti za prispevane sveže ideje 

spremljajočih dejavnosti pohoda. Čestitke in zahvala celotnemu osebju naše šolske kuhinje, čistilkam 

in obema hišnikoma.  

Zato se Vam še enkrat iskreno zahvaljujeva, da ste  z dobro voljo, trudom, z zares množično  pomočjo 

in veliko razumevanja ponovno prispevali k uspešni realizaciji tega  pohoda. Vse to in še več, počnemo 

v dobro otrok.  

  
  

 

  

Ajda Senčar, 1. b  

 

 Želiva si, da bi Vas vedro majsko nebo prihodnje leto ponovno privabilo med nas in da bi se srečali v 

tako velikem ali morda še večjem številu. 
 

Do takrat pa spoštovani Ludviki, pohodniški SREČNO! 

 

ZAHVALJUJEMO SE  PRIJATELJEM IN GOSTOM LUDVIKOVEGA POHODA 

LUDVIK HODI 2022. 

 GASILSKEMU DRUŠTVU RADVANJE  

 LOKOSTRELCEM  

 RADIU CITY (GA. ANA LAKOTA Z EKIPO) 
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PRAV TAKO ISKRENA HVALA VSEM OSTALIM, KI NAM VSAKO LETO Z VELIKIM 

VESELJEM STOJITE OB STRANI IN NE ŽELITE BITI IMENOVANI. 

 organizatorja pohoda: Janja Karanovič in Milan Soršak 

 Kaja Gajšek, Vita Čelik (obe 9. b), Alenka Kuhar, Daša Solomon (7. c)  

 

ŠOLSKA SKUPNOST NA »LUDVIK HODI« 

 
Zmagovalna fotografija šolskega foto natečaja, 6. a                                               arhiv natečaja 

15. Ludvik hodi je za nami. Preživeli smo pester, sončen in sproščen dan. 

Šolska skupnost od 6. do 9. razreda se je aktivno vključila v pripravo in izvedbo tega »Ludvikovega 

praznika«. Želeli smo ponuditi učencem nekaj zabavnega in sproščenega, nekaj, kar je učencem blizu 

in ob čemer  bi se zabavali. 

Dogovorili smo se, da pripravimo FOTO kotiček, saj se učenci zelo radi fotografirajo. Dekleta so stvari 

vzela v svoje roke in oblikovala okvirje, ki bi učencem popestrile fotografije in tako bi imeli lep spomin 

na ta dan. Dekleta so pripravila mladostne, pomladne, pisane okvirje Da bi vtisi učencev in učiteljev 

ostali nekje zapisani, smo prevzeli knjigo vtisov in jo ponudili učencem, da zapišejo, kako so doživeli 

ta dan. Zanimivo bo čez 5, 10 ali 30 let prebrati, kako smo preživeli 20. maj 2022. 

Predstavniki razredov so predlagali še kakšno tekmovalno in hkrati zabavno dejavnost. Odločili smo 

se, da se bodo razredi pomerili v vleki vrvi. Ne glede na to, da so učenci imeli za sabo pohod in da je 

dan bil vroč, so se z veseljem in kar resno pomerili razredi med seboj. 

Vleko vrvi so zaključili učitelji, ki so prav tako preizkusili svojo moč. Učitelji razredne stopnje so 

pometli z učitelji predmetne stopnje. Naj vam zaupam, učitelji razredne stopnje so imeli veliiikooo 

pomoči svojih učencev. 

  

In kakšni so bili rezultati? Med 

šestošolci so zmagali učenci 6. b, 7. 

a je pometel z ostalimi sedmošolci, 

med osmimi razredi je bil 

najmočnejši 8. b in 9. c je premagal 

vse devetošolce. 

Tekmovali so tudi mlajši. 5. b je 

pokazal največjo moč, 4. a je 

nadvladal vse četrtošolce, med 

tretjimi razredi je zmagal 3. c, 

najmočnejši med drugošolci je bil 2. 

c in prvošolci so prav tako želeli 

sodelovati, zmagali so učenci 1, a. 

                        Anita Babič  
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Da bi učence kreativno zaposlili že med pohodom, smo v Šolski skupnosti predlagali FOTO natečaj, 

in sicer izbrana komisija Šolske skupnosti je med fotografijami, ki so jih učenci morali posneti med 

pohodom, izbrala najzanimivejšo, najlepšo, posebno ali zabavno. Izbrali so fotografijo 6. a razreda (na 

začetku članka), za katero so ocenili, da je najizvirnejša, upoštevana so navodila in prikazuje 

načrtovano sodelovanje med učenci. 

 mentorica Šolske skupnosti od 6. do 9. razreda Anita Babič  

 

LIKOVNA UMETNOST v 4. a (GRAFIKA) 

K pouku likovne umetnosti je prišla gospa učiteljica Violeta Škrabl. Pod njenim vodstvom smo 

ustvarjali grafiko z naslovom Ptice v letu. Prvi dan smo ustvarili matrico iz različnih materialov. 

Natančni smo morali biti pri lepljenju. Čez en teden smo z delom nadaljevali. Matrico smo s pomočjo 

posebnega valjčka prevlekli z barvo, nato pa smo s pomočjo žlice odtisnili na nov risalni list. Z žlico 

smo morali močno drgniti po papirju, nekatere je zaradi tega bolela roka.  

Učiteljici sta nas pohvalili, saj smo naredili lepe grafike. Bili smo zelo zadovoljni.  

 Lin Toš, 4. a     

 

  

 

 

 
 Larisa Šuran, 4. a  Hugo Izlakar, 4. a  Lili Osvald, 4. a 

 

  
  Gal Peruš, 4. a  Naja Kandić 4. a 

 razredničarka Nataša Kosi 
 

NAGRADNA IGRA V POMLADNI LEDINI 

  

Pri šolskem novinarstvu smo se odločili, da 

bomo v Pomladni Ledini imeli tudi nagradno 

igro in da bodo člani uredništva izžrebali ter 

podarili dve praktični darili nagrajenkama, 

ki bosta pravilno izpolnili in oddali geslo 

križanke, ki je bilo POMLAD. Glavna 

nagrada je bila stiskalnica za plastenke, ki jo 

je prejela Ejti Bobnar iz 3. a (na desni 

fotografiji), tolažilna nagrada pa je  

  Hana Indihar, 9. c  
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bil drobilec orehov, ki ga je osvojila Pia Regoršek iz 3. c (na levi fotografiji). Nagrad sta se obe zelo 

razveselili. Nagradno igro sva izvedli Hana Indihar in Iona Groznik, 9. c. 

 Iona Groznik, 9. c 

Mentorica: Nataša Colja 

 

DAN DEJAVNOSTI: DAN PLESA (Plesne vaje za valeto) 

  
  Brigita Godec Kopčič 

V ponedeljek, 23. 5. 2022, smo imeli učenci 9. razredov organiziran športni dan pod vodstvom plesne 

šole Pingi. Na šolo so prišli trije plesni učitelji, eden za vsak razred. Naš cilj je bil se skozi dan naučiti 

tri različne vrste plesov. Že zgodaj zjutraj smo začeli z razrednim plesom, po malici smo nadaljevali z  

 

plesom v parih in dan smo zaključili skupaj s 

plesom celotne generacije. Ves dan smo se zelo 

trudili  

ter vestno sledili navodilom učiteljev, da smo se 

uspeli naučiti kar vse tri plese. Vsak razred je 

imel svojo zvrst plesa v paru, izbrano od 

plesnega učitelja. 9. a razred se je naučil plesati 

angleški valček, 9. b smo plesali ča-ča-ča, 9. c pa 

blues. Na koncu smo se še vsi trije razredi zbrali 

v veliki telovadnici, kjer smo se naučili 

generacijski ples. 

 Brigita Godec Kopčič  

Čeprav smo bili že vsi utrujeni, je bil dan vreden truda in zaslužene zabave. Sedaj nas čaka še le nekaj 

vaje in pripravljeni smo na valeto. 

 Vita Čelik in Kaja Gajšek, obe 9. b 

Organizatorke: Jasna Rosi, Ribana Višnar, Brigita Godec Kopčič  

 

ERASMUS+ IZMENJAVA V NEMČIJI 

V petek, 20. 5. 2022, smo se učenci Filip Martin Fleisinger, Andraž Vadnjal, Lena Anošek, Miha Majer 

in Tjaša Levstik z učiteljicama Karlo Poslek Petrovič in Violeto Škrabl odpravili proti Dunaju, od 

koder smo z letalom leteli na sever Nemčije, v Hamburg. Pot smo nadaljevali z dvema vlakoma do 

manjšega kraja Stelle. Učenci tamkajšnje osnovne šole so tokrat bili gostitelji srečanja v Erasmus+ 

projektu imenovanem MIRACLE SCARVES. Nemška mobilnost je bila naslovljena WE CAN! Poleg 

naše in nemške skupine so prišli še učenci iz Španije in Nizozemske.  

Nastanjeni smo bili pri družinah, s katerimi smo se pogovarjali v angleščini. V moji družini sta bili dve 

sestri, poleg mene pa so gostili še učenko iz Nizozemske.  

V soboto smo z vlakom odšli v Hamburg, kjer smo s pomočjo izzivov raziskovali mesto. Glavni izziv 

je bil ta, da smo z naključnimi mimoidočimi izmenjavali robčke za druge predmete. Med drugim smo 

dobili tudi čebulo in nekaj sladkarij. Presenetilo me je, da veliko ljudi ni razumelo angleško. Obiskali 

smo tudi poseben muzej, kjer smo spoznali, kako je v svetu slepih in gluhih ljudi. Ena delavnica je 

potekala v popolni temi, tako da smo hodili po različnih površinah in se orientirali s palico in tipanjem. 
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  Karla Poslek Petrovič 

Druga delavnica je potekala v tišini. Dobili smo slušalke in se nato sporazumevali s pantomimo. 

Začudeni smo bili, ko so nam na koncu delavnic povedali, da so bili animatorji dejansko slepi ali gluhi. 

Nato smo se odpeljali po reki Elbi do kraja, kjer smo si v parku naredili druženje ob pijači in pici.  

V nedeljo smo obiskali Lüneburg. Mesto smo spoznavali s pomočjo aplikacije na telefonu. Podobno 

je bilo sobi pobega; hodili smo od točke do točke na zemljevidu. Na vsaki točki smo rešili uganko in 

tako dobili namig za naslednjo točko.  

Prosti čas čez vikend smo preživljali z družinami. Igrali smo družabne igre in primerjali življenje v 

različnih državah. 

V ponedeljek in torek smo dopoldan preživeli v šoli. V ponedeljek je eno šolsko uro angleščine 

izpeljala gospa Poslek Petrovič. Pri uri smo se razdelili v skupine in spoznavali učence iz vseh štirih 

držav. V torek pa je eno uro nemščine izpeljala učiteljica iz Nizozemske, kjer smo pisali razglednice v 

nemščini. Nato smo se udeležili rednega pouka v šoli. Pouk je potekal v nemščini, razdeljeni pa smo 

bili v različne skupine in k različnim predmetom. Všeč mi je bilo, ker je bilo v vsakem razredu manj 

učencev kot pri nas. V vsakem razredu imajo pametne table, vzdušje v razredih pa je bolj sproščeno. 

Pred šolo imajo veliko igrišče in veliko telovadnico, njihovi odmori pa so daljši kot naši.  

V ponedeljek popoldan smo čas preživeli z družinami. Zvečer smo se zbrali v mladinskem klubu, kjer 

smo tekmovali v streljanju z zračno puško, metanju pikada in namiznem curlingu. Slovenski ekipi je 

šlo zelo dobro. 

  
  Karla Poslek Petrovič(arhiv)  

V torek popoldan smo se z avtobusom odpeljali do izobraževalne ustanove Zukunfswerkstatt 

Buchholz, kjer smo spoznavali področja znanosti, tehnike, računalništva in matematike (STEM). 

Razdeljeni smo bili v pet skupin. Prva skupina je oblikovala model za 3D tiskalnik, druga skupina je 

programirala mikroprocesor, ena skupina je izdelala aplikacijo, ena pa se je ukvarjala s človeškim 

robotom Pepper. Moja skupina je šla v laboratorij, kjer smo iz krompirja pridobili škrob, ga pobarvali 

z jodom in mikroskopirali. Izdelali smo tudi posebno mešanico iz koruznega škroba in vode, ki se 
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nenavadno obnaša. Pri večjih silah je bila mešanica trda, pri nežnem dotiku pa se je razlila po rokah. 

Na koncu je vsaka skupina pripravila predstavitev svojega dela. V delavnicah smo zelo uživali. 

Zvečer smo se vrnili v šolo, kjer so nam pripravili presenečenje z zaključnim piknikom. Bilo je 

druženje gostiteljev, učencev in učiteljev.  

Čas je hitro minil in že je bila tu sreda, ko smo se poslovili od gostiteljev ter se z vlakom odpeljali v 

Hamburg. Čas smo izkoristili še za zadnje nakupe ter se odpravili proti letališču in proti Sloveniji.  

Mobilnost v Nemčiji mi bo ostala v lepem spominu, saj sem se naučila dosti o drugih kulturah in 

spoznala, kakšen je način življenja v Nemčiji. Čas sem preživela s prijetnimi ljudmi in doživela veliko 

lepih trenutkov.  

 Tjaša Levstik, 8. b 

Mentorici: Karla Poslek Petrovič, Violeta Škrabl 

 

ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN GLASBENIH DEL ŠOLE 

  
  

 

26. 5. 2022 je potekal zaključni koncert pevskih zborov in glasbenih skupin naše šole. Koncert se je 

začel ob 17.00, in trajal do 19.00. Prvi je nastopil najmlajši pevski zbor, ki nam je zapel nekaj otroških 

pesmic.  

  
  

Za njimi je sledil ansambel glasbenih del devetih razredov (Klemen Lazar, Stevan Stevanović, Vito 

Šumak, Maša Radenković, Maša Štrakl, Lana Jaunik), ki je zapel in zaigral eno pesem. Naslednji je 

nastopil otroški pevski zbor tretjih, četrtih in petih razredov, ki je zapel sedem pesmic.  

Sledil je angleški pevski zbor s tremi pesmimi pod vodstvom gospe Karle Poslek Petrovič. Kasneje je 

nastopil ansambel glasbenih del osmega in sedmega razreda (Anej Sodec, Nace Preglau, Leon Skale, 

Nino Gorišek, Nejc Marinič, Svit Simerl); zaigral nam je dve pesmi. Koncert je zaključil mladinski  
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pevski zbor. Po sedmih pesmih se je zbor poslovil od devetošolk s priznanji in rožami. Na koncu je 

mladinski pevski zbor in otroški pevski zbor tretjih, četrtih in petih razredov zapel šolsko himno. Po 

končanem koncertu so se otroci posladkali s čokoladicami in sokom.  

Telovadnica je bila po dolgem času polna obiskovalcev in nastopajočih Ludvikov.  Koncert nam je 

resnično pričaral odlično glasbeno doživetje. 

 
 

 

Spremljava na flavtah: Lara Brajović, Iva Rauš 

Klavirska spremljava: Maca Bobnar, Metka  Vrbančič Osterc 

Zborovodkinji: Karla Poslek Petrović, Metka Vrbančič Osterc 

 

 Anej Sodec, 8. c, Taja Hercog, 8. a, Rebecca Lana Petrič, 9. b 

 Aliya Ploh Brus (7. c) in Janez Peršak 
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PISANJE PISEM (OPB 6) 

   
   Mira Kopše         

Pisanje pisma. Zanimivo. Še posebej, če ga moraš napisati osebi, katerega ime si izvlekel iz vrečke in 

poiskati njegove dobre lastnosti. Ni bilo težko. Izmenjali smo si  pisma, jih prebrali in si polepšali 

dan. 

 učenci OPB 6 

Mentorica: Mira Kopše 

 

 

 

PRI GOSPODINJSTVU … (6. razred) 

  

 

 

  

 Vesna Klasinc 
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PRVOMAJSKE POČITNICE 

 

Med prvomajskimi počitnicami smo bili v Kranjski 

Gori. Prespali smo v hotelu Rute. Videli smo Zelence 

in Belopeško jezero. Videli smo tudi Peričnikov slap. 

Peljali smo se čez Vršič. Videli smo reko Sočo. Bilo mi 

je slabo. Šel sem k reki Soči. Šli smo jest. Šli smo tudi 

v Portorož in Piran. Vozili smo se štiri ure. Imel sem se 

super. 

 

 in   Xian Bačič, 2. b     

Razredničarka: Nuša Barovič 

 

 KNJIŽNI CA 
 

KNJIGA MESECA (MAJ) 

Dragi Ludviki, hvala za vaše glasove, zbrali smo 

jih namreč kar 135 in tako dosegli nov rekord v 

glasovanju. Od vseh oddanih bralnih priporočil 

je ponovno zmagala knjiga Dnevnik nabritega 

mulca z 109 glasovi. Glavni lik zgodbe je Grega 

Tepež, ki nima sreče, saj mu v šoli ne gre 

najbolje. Med vsemi, ki ste glasovali za knjigo 

meseca, smo tokrat, ker je padel nov rekord, 

izžrebali kar dva nagrajenca: Kajo Tretjak iz 3. a 

in Nejca Goloba iz 5. b, ki lahko nagrado 

prevzameta v knjižnici.   
Čestitamo, vas pa ponovno vabimo, da podelite  Tanja Gojčič 

svoj glas knjigi, ki vas je najbolj prepričala in s tem morda spodbudite še koga, da jo prebere. Vsi 

ljubitelji dnevnika pa boste v knjižnici našli 3 nove nabrite zgodbe. 

 Jaša Jarh (3. c), Malena Galić (4. b) in Maja Božič (6. a) 

Mentorica: Tanja Gojčič 
 

SVEŽE IZ KNJIŽNICE 

 

Na naše knjižne police so ponovno prispele zares 

zanimive knjižne novosti, s katerimi si boste lahko 

krajšali čas tudi po branju, saj vam ponujajo mnogo 

koristnih nasvetov o vrtnarjenju, negi okrasnih 

rastlin, pa tudi negi kože s kar 200 recepti in nasveti 

za naravno lepoto. V knjigi najdete ogromno 

različnih receptov, od priprave domačega šampona, 

tonika, maske … in se seznanite z eteričnimi olji, 

naravnimi masli in glino. Na svoj račun boste prišli 

tudi vsi, ki radi popestrite svoj dom z rastlinami, 

okrasite balkon s cvetlicami ali želite pridelati 

okusno zelenjavo in sadje. 

 Tanja Gojčič  

Na zabaven in ustvarjalen način se lahko naučite osnov vrtnarjenja in vzgoje vrtnin, kdaj in kako 

posaditi določene rastline, kako se prehranjujejo in kako rastejo, s kakšnimi triki podaljšati svežino 

zelišč ali pobarvati jajca na naraven način. 

Pohitite v knjižnico in si knjige zagotovite med prvimi. 

 Ella Bezenšek (3. a), Jaša Jarh (3. c), Malena Galić (4. b), Maja Božič in Hana Jarh (obe 6. a) 

Mentorica: Tanja Gojčič 
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 DELO V MAJU IN JUNIJU 

 
 

M A J  J U N I J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1.  

Praznik dela. 

2. 2. PK: po razporedu. Posredovanje podatkov o 

poizvedbah v 9. razredu na RIC. Pogovor s starši in 

učenci: 17.00–18.00. 

2.  Praznik dela. 6. Šola v naravi 5. razred Virc Poreč 10. 6. Šolska 

skupnost 6. - 9. razred. 

4. 

NPZ 6. in 9. razred: slovenščina. 

7. NPZ 6. razred: seznanitev učencev 6. razreda z 

dosežki NPZ; uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene pisne naloge – do 9. 6.   

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

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

8. Ocenjevalna konferenca 9. razred. 

6. NPZ 6. in 9. razred: matematika.  10.  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 

poizvedbah) v 9. razredu. 

7. T-d: kemija 8. in 9. razred.   13. Zaključna ekskurzija 9. razred. 

10.  NPZ 6. in 9. razred: angleščina in 3. predmet: 

angleščina. 

15. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. 

razreda; razdelitev spričeval in obvestil o dosežkih 

NPZ; zaključna prireditev.  

16. Srečanje s šolskimi novinci. 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. 

19.  Razstavišče Ludvik: fotografska razstava. 17. Kolesarski izpit za učence 5. razreda. 

20. D-š: Ludvik hodi od 1. – 9 . (rezervni datum 26. 5.). 20. Ocenjevalna konferenca 1. do 8. razred. Zaključna 

ekskurzija 2. razred.  

21. T-d: Logična pošast. 21. Zaključna ekskurzija 3. do 4. r. 

23. Šolska skupnost 6. do 9. razred.  22. Šolska skupnost (1. - 5. razred). Zaključna ekskurzija 

1. razred.  

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

pevskih zborov. 

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 

27. Interdisciplinarna ekskurzija: Ljubljana. 25. Dan državnosti. 

30.  RS: 5. razred (šola v naravi). 27. Poletne počitnice za učence. Izpitni roki za 

predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 8. 

razreda: do 8. 7. 

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. 

  

   6. 6. do 17. 6. zaključne evalvacije (odločbe o 

usmeritvi in nadarjeni). 

    

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) 

 


