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Številka 3, leto XVIII, november 2016    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

FANTJE OBČINSKI PRVAKI V KOŠARKI 

VSTOPNICA ZA SEJEM – NAVODILA 

RAZPIS ZA ŠOLSKE MEDIATORJE 

 

   
 Nika Ančevski, 7. a   Gaja Tisaj, 7. b  Maruša Novak, 7. a 

 

   

 

 

Po kratkih jesenski počitnicah, v katerih se je skrivalo kar 

nekaj praznikov, smo si nabrali novih moči za premagovanje 

vsakodnevnih obveznosti.  

Spomnili smo se vseh tistih, ki živijo v naših spominih in jih 

nosimo v srcih. Obiskali smo grobove, prižigali sveče. 

Življenje je polno ironije. Ali ste kdaj pomislili, da Dan 

reformacije sovpada z vedno bolj popularno nočjo čarovnic? 

V preteklosti reformacija in čarovnice niso »hodili z roko v 

roki«.  

Ko smo se vrnili v šolo, smo devetošolci pripravili ples za 

noč čarovnic. Z organizacijo plesa je bilo res veliko dela, 

ampak na koncu se je vse dobro izšlo. Plesali smo do 

onemoglosti. Resnično upamo, da ste se tako zabavali, kot 

smo se mi in hvala, da ste prišli.  

Vendar  to še ni vse. Zvrstilo se je kar nekaj športnih 

dogodkov, na katerih so se naši učenci odlično izkazali.  

  Mateja Arko Udeležili smo se tudi drugih tekmovanj, nekateri bolj uspešno  

kot drugi. Nikoli nismo poraženi, ampak se učimo iz svojih napak. 

Čestitke vsem! Ne pozabite, čaka nas tudi Sejem znanja in ustvarjalnosti!  

Bliža se najbolj čaroben čas v letu, kjer vse diši po piškotih in cimetu. Odmeva smeh razposajenih otrok, 

ki se veselijo na snegu. Obiskali nas bodo »trije dobri možje«. Ni pomembno, kaj nam bodo prinesli, 

koliko daril bomo dobili in kakšna bo njihova vrednost. Najbolj pomembno je, da bomo ta čas preživeli z 

tistimi, ki jih imamo najraje. V tem času obdarovanja se raje spomnimo tistih, ki imajo v življenju  manj 

sreče kot mi. 

 Napisala: Tisa Lija Šober, 9. a, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko  
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Halloween party                      Žan Lukič, 9. b Ludviki na krosu                              Jadranka Foster 

 

 
  Osmošolci na SERŠ  Loresana Grabušnik 

 

 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk                       

                                                                   Mateja Arko 

Drugošolci na obisku pri PGD Radvanje     

 Minka Godec 
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

"ZAVIHAJMO ROKAVE - ZA LEPŠO ŠOLO"  

         

 

 
 Saša Schwarz  Mateja Arko 

Prijavili smo se na projekt  natečaja "Zavihajmo rokave - za lepšo šolo". Med velikim številom 

udeležencev smo bili izbrani med deset šol, ki prejmejo nagrado. Vsaka šola za izvedbo svojega projekta 

prejme do 300 eur v materialu od donatorja, podjetja MERKUR.  

S tem bomo polepšali stopnišče v zaklonišče in prebarvali vrata v zaklonišču garderob. Vodja projekta je 

učiteljica LUM. Poslikava stopnišča bo potekala v obliki delavnic v popoldanskem času. 

Zavihajmo torej rokave in izboljšajmo našo šolo. 

 Violeta Škrabl, vodja projekta 

 

KROS: OBČINSKO TEKMOVANJE  

Ludviki smo se 29. 9. 2016 zelo množično udeležili jesenskega občinskega šolskega krosa, ki se je 

odvijal na nogometnih igriščih Železničar. Tekmovali smo v posameznih kategorijah od 3. do 6. razreda 

na razdalji 500 m, od 7. do 9. razreda pa na razdalji 1000 m.                                       

Medalje so prejeli naslednji učenci: 

Maj Lorbek, 1. mesto na 1000 m s časom  2:46. 

Filip Bedjanič, 2. mesto na 500 m s časom 1:33. 

Ana Kovač,  3. mesto na 500 m s  časom 1:32. 

Luka Motaln, 3. mesto na 1000 m s časom  2:48.  

Razvrstitve ostalih  učencev po kategorijah: 

 

UČENCI, TEK 500 m: 

Letnik 2005: Maj Čertalič (6. ), Tin Štros (6.). 

Letnik 2006: Maksim Strašek (5.), Val Lorbek (11.), Aljaž Marolt (14.), Taj Terkovič (15.), Klemen 

Skuhala (18.), Nik Lovrenčič (23.), Vlado Hojski (33.). 

Letnik 2007: Jan Raškovič (8.),  Žan Čertalič (13.), Jan Čerič (13.), Luka Gornik (25.), Lin Pukšič (27.), 

Pascal Krampl (28.), Matic Trpin (30.), Jure Mlasko (32.). 

Letnik 2008: Aldin Balič (21.), Žiga Turk Sluga (24.), Andraž Vadnjal (46.). 

 

UČENKE, TEK 500 m: 

Letnik 2007: Lana Zupan Žitnik (4.), Ajda Kodrič (7.), Zala Žižek (10.), Hana Indihar (16.). 

Letnik 2007: Larisa Vidovič Kaiser (29.). 

Letnik 2008: Eva Zala Stergar (17.), Nika Pograjc (19.). 
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  Jadranka Foster 

UČENCI, TEK 1000 m: 

Letnik 2004: Gašper Kodrič (6.), Jakob Kompan (8.), Anej Cvikl (13.). 

Letnik 2003: Žan Aljaž Poropat (8.). 

Letnik 2002: Filip Koren (6.). 

Čestitamo! 

 Jadranka Foster in Maja Štrakl (9. b) 

 

BIOLOGIJA:  ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE (8. in 9. razred) 

V sredo, 21. 10. 2016, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije. Tema letošnjega tekmovanja je 

bila Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste.  

Snov ni bila pretežka, čeprav se naslov sliši zapleteno. Kmalu pa smo videli, da je literature veliko in da 

nas čaka veliko učenja. Nekoliko nam je bilo pomoč znanje, ki smo ga pridobili na taboru nadarjenih, kjer 

smo se v nekoliko manjšem obsegu srečali s to tematiko. 

Tekmovalo je dvanajst učencev osmih in devetih razredov. Bronasto Proteusovo priznanje sta osvojili 

Ana Ambrož (8. b) in Nika Makuc (8. a). Čestitke! 

 Nastja Gonza, 9. a 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. razred) 

17. 10. 2016 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleškega jezika za osmošolce. Tekmovanja se je 

udeležilo 10 učencev. Najuspešnejši trije so bili: Ana Ambrož iz 8. b, Katja Breznik iz 8. c in Samo Baltić 

iz 8. a. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. 11. 2016 v Hajdini, sem se uvrstila Ana Ambrož.  

 Ana Ambrož, 8. b 

Mentorica: Nina Zemljak 

 

LOGIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (od 7. do 9. razreda) 

V soboto, 22. 10. 2016, je po Sloveniji potekalo državno 

tekmovanje iz logike. Udeležili  smo se ga  tudi učenci naše 

šole: Pika Majcen in Anej Cvikl (7. a), Nina Kujundžić 

Lukaček (8. a), Nika Zadravec in Luka Polanič  (oba 9. a). 

Ob deveti uri zjutraj smo se zbrali tekmovalci iz različnih 

šol pred OŠ Janka Padežnika Maribor. Že v preddverju šole 

so nas pričakali tamkajšnji učitelji in nas povabili v njihovo 

telovadnico.  Pozdravila nas je ravnateljica šole, gospa 

Sonja Filipič, takoj za njo pa še   podžupan  Mestne občine 

Maribor, gospod Saša Pelko, in nam zaželel odlične 

rezultate na tekmovanju.  
                                                   Danijel Korpar 
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Kmalu za tem smo se razvrstili v učilnice in zasedli svoja mesta. Tekmovanje se  je pričelo. Čeprav so 

bile naloge zahtevne, smo se učenci naše šole odlično odrezali. Nina Kujundžić Lukaček in Luka Polanič 

sva prejela srebrno priznanje. 

 Nina Kujundžić Lukaček, 8. a                            

Mentorica: Bojana Mihocek Peklar 

 

BADMINTON: OBČINSKO PRVENSTVO (posamezno) 

             

V sredo, 26. oktobra 2016, je na Osnovni šoli Bojana Ilicha 

Maribor potekalo posamezno občinsko prvenstvo v 

badmintonu na območju Maribora. Udeležili so se ga tudi 

učenci naše šole, in sicer:  Aljaž Kirbiš in Aleks Milojevič 

(oba 7. a) ter  Luka Frim in Maj Črnčec (oba 8. c). Aljaž je 

dosegel 1. mesto, Aleks pa 3. Vse tekmovalcem iskrene 

čestitke! 

 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentor: Milan Soršak            

 Mateja Arko         

 

ROKOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

Ludviki smo spet pokazali, da smo športna šola, saj so se učenke 3. triade 8. 11. 2016 odpravile na 

Osnovno šolo Limbuš ter si v igri rokometa priborile odlično drugo mesto, premagala jih je le Osnovna 

šola Rada Robiča Limbuš (po vsej verjetnosti prednost domačega terena); z Borci so bile izenačene, 

Osnovno šolo Tabor 2 pa so premagale za celih 10 točk. 

Izjemne rokometašice, ki so zastopale našo šolo, so: Eneja Jamnik, Neli Rukelj, Patricija Sužnik, Vanessa 

Avdimetaj, Staša Mohorko, Selma Šabotič, Hana Seljak, Eva Majcen ter Zala Zadravec. 

 Maja Štrakl, 9. b 

Mentor: Milan Soršak 

 

ROKOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki) 

 

V petek, 11. 11. 2016, in v ponedeljek, 14. 11. 

2016, je na OŠ Rada Robiča Limbuš potekalo 

občinsko tekmovanje v rokometu. Tekmovanja so 

se udeležili: Luka Žigon, Filip Koren, Rok Štuhec, 

Tim Šujica (vsi učenci 9. a), Martin Podrekar, Nal 

Dolenc, Nino Gradišnik, Luka Polanič (vsi učenci 

9. b), ter Jakob Gajšek (8. a). Fantje so imeli zelo 

težko delo, saj so že za uvodno tekmo dobili OŠ 

Tabor 1. Seveda so fantje dali vse od sebe in jih 

premagali kar za pet golov. Nato je sledila zmaga 

nad OŠ Martina Konšaka. Ker sta tekmi zelo 

izmučili naše fante, so na žalost morali kloniti 

tekmo proti domačim igralcem. Fantje so svoj vtis 

popravili s tekmama proti OŠ Franceta Prešerna in  

 učenka gostujoče šole OŠ Borci za severno mejo. Tako so se kot  

drugouvrščeni uvrstili na področno tekmovanje. Vse čestitke! 

 Martin Podrekar, 9. b 

Mentor: Milan Soršak 
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KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

V torek, 15. novembra 2016, smo dekleta devetih 

in osmih razredov tekmovale proti OŠ Kamnica in 

OŠ Rada Robiča Limbuš. Čeprav smo dale vse od 

sebe, smo obe tekmi izgubile. Prvo tekmo, ki smo 

jo odigrale z OŠ Kamnica, smo zgubile. Takoj po 

tej je sledila še ena tekma, in sicer proti OŠ Rada 

Robiča Limbuš. Tudi to tekmo smo izgubile.  

 

Napisala: Lea Pivec, 9. b 

Vodja ekipe: Vlado Bambič 

Trener ekipe: Rajko Kršič 

 

 
  Suad Šabotić 

 

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki)  
V četrtek, 17. 11.,  smo se izpred naše šole s taksijem odpeljali do Festivalne dvorane Lent, kjer je 

potekalo občinsko prvenstvo v košarki (dečki, 8. in 9. razred). Člani naše odlične šolske ekipe so bili: 

Rene Zadravec (7. razred), Samo Baltić, Jakob Gajšek (oba 8. razred), Liam Dvoršak, Luka Polanič, Rok 

Štuhec, Luka Žigon, Filip Koren, Anej Lah, Nejc Vincekovič in Tim Šujica (vsi 9. razred). Trenerja ekipe 

sta bila Vlado Bambič in Rajko Kršić. V polfinalu se je naša ekipa dečkov pomerila z vrstniki iz OŠ 

Martina Konšaka in tekmo brez večjih težav dobila in se s tem rezultatom tudi uvrstila v finale 

občinskega prvenstva. V finalu smo se pomerili z ekipo OŠ Tabor 1 in tekmo smo odločno dobili ter 

postali občinski prvaki, s tem pa smo se tudi uvrstili na področno prvenstvo osnovnih šol, ki je bilo v 

ponedeljek, 21. novembra, na Osnovni šoli v Miklavžu. 

 
                                                   Občinski prvaki                                                                   Suad Šabotić 

Za ta velik uspeh smo bili zelo veseli in komaj čakamo na naslednje tekmovanje. 

 Tim Šujica, 9. a 

Vodja ekipe: Vlado Bambič 

Trener ekipe: Rajko Kršić 
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 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

FOTOGRAFIJE Z INSTAGRAMA 

 

V četrtek, 17. 11. 2016, je bila otvoritev razstave 

fotografij družine Sovič. Na ogled so fotografije, ki 

jih sicer objavljajo na Instagramu. Tako so se s 

svojimi fotografskimi deli predstavili gospod Boris 

Sovič, njegov sin Simon Sovič, hči Irena Sovič in 

hči Nives Sovič, ki piše svoje pesmi in nam je eno 

izmed njih tudi prebrala. K fotografiranju družino 

pritegne narava in dogajanje v njej. Tako je v 

razstavljenih fotografijah moč čutiti barve narave 

ter ujeti trenutki, ki nam jih ponuja narava. 

Razstavo je odprl gospod Srečko Pungartnik. V 

kulturnem programu je zapel pevski zbor naše šole 

pod vodstvom gospe učiteljice Metke Vrbančič  

 Žan Lukić, 9. b Osterc ob klavirski spremljavi gospe učiteljice  

Romane Tivadar. Na klarinet sta zaigrali učenki Ana Kuprivec in  Nika Zadravec. Program je povezovala 

Meta Pohar. 

Prijetno druženje se je nadaljevalo v jedilnici ob Ludvik kavici. 

 Metka Lakota 

Mentorica razstavišča Ludvik: Metka Lakota 

 

 

 
 

 
 IN KAJ SMO ŠE POČELI 

  
ŠPORTNI DAN: POHOD NA POHORJE (9. razred) 

5. 10. 2016 smo imeli učenci 9. razreda športni dan. Pohod je potekal na Pohorju, od Zgornje postaje 

Vzpenjače do hotela Zarja.  

Zbrali smo se pri Spodnji postaji Vzpenjače. Tam smo pomalicali in se z vzpenjačo odpeljali na vrh. Od 

tam smo se odpravili proti hotelu Zarja. Pot je trajala dobro uro. Kljub mrzlemu vremenu je pot zaradi 

dobre volje zelo hitro minila. Po počitku smo odšli po poti nazaj do Stolpa, kjer smo imeli še krajši 
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postanek. Izkoristili smo ga za uživanje v čudovitem razgledu. Nato smo se odpravili nazaj proti 

Vzpenjači, s katero smo se odpeljali v dolino. Tam smo utrujeni, a zadovoljni, zaključili prijeten športni 

dan.  

 Luka Polanič, 9. b 

Organizator: Vlado Bambič 

 

LIKOVNA UMETNOST: »MALI SLON«, MEDNARODNI FESTIVAL OTROŠKEGA IN 

MLADINSKEGA FILMA 

Pri izbirnem predmetu LIKOVNA UMETNOST smo 14. 10. 2016  obiskali festival Mali slon, 6. 

Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma. Ta dan smo se z učenci zbrali pri informatorju in se 

z avtobusom odpeljali v Lutkovno gledališče Maribor. Tam smo si ogledali tekmovalni program 

animiranih filmom: MINI – za otroke do vključno 10. leta starosti. Otroci so po ogledu glasovali za svoj 

najboljši film. Bili so navdušeni. Upamo, da se v naslednjem letu udeležimo tekmovanja tudi mi. Sedaj že 

pridno izdelujemo svoje prve animacije. 

 Violeta Škrabl 

 

PLAVALNI TEČAJ (3. razred) 

Sredi oktobra smo začeli plavalni tečaj. V 

kopališče Pristan smo prihajali z mestnim 

avtobusom. Ko smo prišli noter, smo se morali 

preobleči in stuširati. Najprej so nas ocenili 

poklicni plavalci. Pomembno je bilo, ali lahko 

preplavamo bazen in kako dolgo zdržimo na vodi. 

Nato so nas razdelili v pet skupin, kjer smo se 

izpopolnjevali v različnih tehnikah plavanja. Vsak 

dan smo šli v mali bazen, kjer smo se zabavali. Po 

štirinajstih dneh plavalnega tečaja smo bili že 

utrujeni, a se že zelo veselimo naslednjega. 

 

 
  Vlado Bambič 

 

  
     učitelj plavanja v kopališču Pristan 

  Nik Mlinarič, 3. c 

Mentorica: Milanka Munda 

 

Na plavalnem tečaju sem se imel lepo. Čeprav moj najboljši prijatelj ni bil v moji skupini, je bilo lepo. 

Tuširali smo se dvakrat na dan. V naši skupini smo imeli najraje prosto plavanje. Prvi teden smo se 

naučili kravl, hrbtno in prsno plavanje. Naslednji teden smo pridno vadili in na koncu nas je čakalo 

testiranje. Bili smo zelo uspešni. Učiteljica je bila ponosna na nas. 

Hvala našim učiteljicam in učitelju za sušenje. 
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  Mai Mladenovič, 3. a 

Na plavalnem tečaju smo imeli na začetku prosto igro. Ko je eden od učiteljev zažvižgal, smo začeli v 

skupinah s plavanjem. Včasih smo tudi tekmovali. Imeli smo tudi čas za počitek. Bilo je naporno. Plavali 

smo tri šolske ure. Plavali smo v treh bazenih. Eden je zaprt. ŠKODA! Učitelji so bili zelo prijazni in so 

nam veliko pomagali. Zahvaljujemo se našim učiteljicam in učitelju Bambiču. 

 Lia Pekez, 3. a 

Mentorica: Janja Karanovič 

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED PODJETJA PALFINGER (9. razred) 

V petek, 21. 10. 2016, smo si devetošolci ogledali podjetje 

Palfinger. Zbrali so se v šoli, kjer smo pojedli svojo malico 

in se ob 9. uri odpravili z avtobusom na Tezno, kjer ima 

sedež podjetje Palfinger. Ob prihodu smo se stehtali na 

gromozanski tehnici in, verjamete ali ne, skupaj smo tehtali 

kar 3 tone. Za tem je sledila ločitev na dve skupini.  

Ogledali smo si poklic in delo varilca in dva prostovoljca 

sta lahko to tudi poskusila. Nato nas je pot vodila do pisarn, 

kjer so nam predstavili poklice tajnice, računovodje, 

programerja in računalničarja. Od tam pa smo se odpravili  

do druge hale, kjer so nam predstavili programsko varjenje.   Nataša Luković 

Za tem pa smo se odpravili na ogled žerjavov za ladje. Po zanimivem ogledu smo se odpravili še na naš 

zadnji ogled, in to je bilo raztovarjanje tovornjaka. In s tem se je končal naš ogled Palfingerja. Upamo, da 

bomo imeli še veliko ogledov različnih podjetij. 

 Lara Jugovič, 9. b  

Organizatorka: Loresana Grabušnik 

 

OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA (JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI): 

»PALETKA 2016« 

 

V soboto, 22. 10. 2016, smo se učenke Katja Zrinski, 

Lara Kocbek in jaz, Lara Jugovič, udeležile likovnih 

delavnic, imenovanih Paletka 2016. Pričeli smo ob 9. 

uri na OŠ Jarenina in to na skupnem zajtrku, kjer so 

nam predstavili naše učitelje. Nato pa smo kar pridno 

začeli z delom. Katja in Lara sta se udeležili delavnice, 

imenovane Črno-beli foto klub, jaz pa sem obiskala 

delavnico Maketa nenavadne hiše. Ob 12. uri smo 

prenehali z delom, saj je sledilo kosilo, po kosilu pa 

ena ura odmora. Seveda je ta ena ura kar hitro minila 

in odpravili smo se nazaj na delo. 

 Petra Kocbek Mi smo pridno delali, ura pa je naenkrat odbila štiri, 

kar pa je pomenilo, da prenehamo z delom, saj so začeli na predstavitev naših izdelkov prihajati starši in 

pričeli so z vodenim ogledom od delavnice do delavnice. In naš dan je minil, kot bi mignil, vendar smo se 

iz teh delavnic tudi naučile nekaj novih tehnik. Upamo, da bo v letošnjem šolskem letu še kakšen natečaj, 

saj se veselimo spoznavanja novih tehnik.  

 Lara Jugovič, 9. b 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

DAN DEJAVNOSTI: SPOZNAJMO OKOLJE, NEVARNOSTI SPLETA IN 

BIBLIOPEDAGOŠKA URA  (6. razred) 

25. oktobra 2016 smo imeli šestošolci naravoslovni dan. Bil je vezan na teme spoznajmo svoje okolje, 

nevarnosti spleta ter bibliopedagoška delavnica. Razdelili smo se v tri skupine. V eni je bila večina 

učencev iz a razreda, v drugi večina učencev iz b razreda ter v tretji preostali učenci a in b razreda. 

Odšli smo v knjižnico, kjer smo se učili zapisovati vire, nato smo šli v računalniško učilnico, kjer nas je 

g. Danijel Korpar poučil o nevarnostih spleta, obiskali pa smo tudi Lovski dom Radvanje. 
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 Brigita G. Kopčič     Brigita G. Kopčič    

 

 

Tam nam je eden izmed tamkajšnjih lovcev povedal, 

da je naloga lovca nadzorovanje pravilnega števila 

divjadi. Povedal nam je, katere živali sploh so divjad 

ter nam obrazložil, kakšne so te živali, s čim se 

hranijo, kako dolgo so breje ter še veliko stvari o njih. 

Povedal nam je tudi, da je naloga lovca zelo težka, saj 

kadar ustreli napačno žival zaščitene vrste, ga lahko 

tožijo ter mora plačati odškodnino. Najzanimivejša 

žival, ki nam jo je opisal, je bila srna, saj so srne, ki jih 

vidimo v risankah, zelo velike, resnična srna pa tehta 

od 12 do 15 kg ter je zelo mala in vitka. Pokazal nam 

je tudi nekaj nagačenih živali, ki jih imajo v jedilnici 

Lovskega doma. Z nagačeno divjo svinjo se je naša 

 Brigita G. Kopčič    skupina tudi slikala. Naravoslovni dan nam je bil zelo 

všeč, zato upamo, da bo še več takih naravoslovnih dni. 

 Tjaša Mlaker, 6. a 

Mentorji: Brigita G. Kopčič, Sonja Antolič, Danijel Korpar 

Organizatorka: Brigita Godec Kopčič 

 

MPZ LUDVIK: PEVSKI KONEC OKTOBRA 

Konec oktobra je bil za pevce MPZ Ludvik izjemno pester. Imeli smo kar dva nastopa. 

Naš MPZ Ludvik se je namreč odločil malo pokazati, kako znamo zapeti in razveseliti poslušalce. Zato 

smo se v ponedeljek, 24. 10. 2016, pred poukom zbrali v glasbeni učilnici. Hitro smo povadili nekaj 

pesmi. Nato smo se ob 8. uri peš odpravili proti Vojašnici generala Maistra, kjer smo nastopali ob 

praznovanju dneva mrtvih in dneva reformacije. Po odpetih pesmih je s harmoniko nastopila tudi naša 

devetošolka Maja Babič (9. a) in skladbo odlično odigrala. Po vseh nastopih so nekaterim vojakom 

podelili tudi nagrade. Po koncu prireditve smo se vsi odpravili v vojaško jedilnico, kjer smo pojedli sadno 

malico. Potem smo peš odšli nazaj v šolo. Zame je bilo to zelo zanimivo doživetje. Posebej pa mi je 

ostala v spominu zbranost vseh vojakov na prireditvi. 

Po nastopu v vojašnici smo v petek, 28. 10. 2016, nastopali tudi pred OŠ Leona Štuklja Maribor. 

Prireditev, na kateri smo nastopali, je bila posvečena drugi svetovni vojni. Poleg našega zbora sta na 

prireditvi nastopala tudi dva domača zbora, kitaristi in flavtistka. Ob koncu nastopov pa sta se predstavili 

še dve gospe, ki sta govorili o doživljajih iz druge svetovne vojne, ki je trajala od 1939 do 1945. Po 

prireditvi smo se odpravili nazaj na našo šolo. 

Poleg veselja ob uspešnem nastopu v zboru sem s prireditve odnesla tudi nova spoznanja in znanje o 

drugi svetovni vojni.  

Petje v zboru nam veliko pomeni, saj nam poleg rednih vaj in s tem uživanju v petju daje tudi nove 

izkušnje, nastopanje na različnih prireditvah in preživljanje časa s prijatelji. 

 Nika Novak, 7. c 

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc 
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DELAVNICA S STARŠI 3. b  

V četrtek, 10. 11. 2016, smo imeli 

skupno delavnico s starši in 

babicami. Pripravljali smo izdelke, 

ki jih bomo prodajali na Sejmu 

znanja in ustvarjalnosti. 

Učiteljica je bila prijazna in nam je 

izrezala modelčke iz zelenega in 

rdečega blaga. Dala je navodila in 

pričeli smo z delom. Nekajkrat smo 

se zbodli v prst, a nam je uspelo. 

Ker smo se zbrali v velikem številu, 

smo delo hitro končali. Poiščite našo 

stojnico na Sejmu znanja in 

ustvarjalnosti, kjer boste lahko našli 

naše božične škorenjčke za jedilni 

pribor. 
 

  Jasmina Borlinić 

 

 Tjaša Čertalič, 3. b 

Razredničarka: Jasmina Borlinić 

 

DAN DEJAVNOSTI: IZEDLOVANJE IZ LESA (4. razred) 

V četrtek, 10. novembra, smo imeli tehniški dan. Izdelovali smo leseno skrinjico. Najprej smo si 

pripravili vse potrebne pripomočke. Potem nam je učiteljica prijazno podala navodila. Pri delu smo 

zabijali žeblje, žagali, lepili, se zabavali. To je bil zelo zanimiv dan, ki je potekal v učilnici za tehniko. 

Upam, da bomo imeli še veliko takšnih dni. Hvala učiteljica! 

 Angelina Prejac, 4. c 

Mentorica: Nataša Kosi 

 

AKCIJA »OTROCI ZA VARNOST V PROMETU« (1. in 3. razred) 

                       

V oktobru smo se prvi in tretji razredi pogovarjali o varnosti v prometu 

in na to temo izdelali izdelke, v katere smo zapisali sporočila o varnosti 

v prometu. Izdelke smo poslali na Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

ki je akcijo organiziral. 

11. 11. 2016 so na našo šolo prišli policisti. Na cesti pred šolo so nato 

ustavljali voznike. Preverili so njihovo prometno in vozniško dovoljenje 

ter s posebno napravo preizkusili, ali so pili alkohol. Skupaj s policisti 

smo bili tudi učenci in novinarji, ki so ves dogodek snemali. Vsakemu 

vozniku smo podarili zloženko in jim zaželeli: SREČNO POT BREZ 

ALKOHOLA. 

 Nika Pograjc, 3. c  

Mentorici: Tanja Gojčič, Nuša Pratneker 

 arhiv NIJZ  

 

HALLOWEEN PARTY  
V petek, 11. novembra, smo 6., 7., 8. in 9. razredi imeli ples v maskah. Ples je trajal od 17.00 do 20.00, 

vendar smo nekateri ostali še po koncu. Na zabavi smo plesali ob odlični glasbi, ki jo je vrtel DJ Blaž 

Režonja. Čudovito je bilo gledati vse tiste maske, ki plešejo. Ples pa vseeno ni bil edina stvar na zabavi. 

Izbrali smo najboljši kostum, zmagala je Alja Sedonja iz 7. b. Čestitke! Da pa naši gostje ne bi bili žejni 

in lačni, smo poskrbeli s picami iz picerije Sidro in celo vrsto različnih strašljivih napitkov. Ko so se 

gostje naplesali in najedli, pa so lahko šli poskusit svojo srečo na srečelovu, kjer je bil dobitek 

zagotovljen. Večino srečk smo prodali in verjamem, da smo razdelili veliko privlačnih nagrad. Ko se je 

ples zaključil, smo nekateri ostali, da bi pospravili in prešteli dobiček. Razdelili smo tudi že prve točke za 
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predajo ključa, čestitke 8. b! Na tej zabavi smo se imenitno zabavali in upam, da bodo devetošolci 

organizirali takšne zabave tudi, ko nas več ne bo. 

  
 Žan Lukič, 9. b  

Za pomoč pri organizaciji zabave bi se radi zahvalili vodstvu šole, učiteljem, ki so pomagali pri nadzoru, 

predvsem staršem, ki so pomagali pri organizaciji srečelova, še posebej piceriji Sidro za slastne pice.  

 Matevž Čelik, 9. b 

Organizatorki: Marija Bauman, Nataša Luković  

 

ŠPORTNI DAN: DRSANJE (4. in 5. razred) 

16. novembra smo  4. in 5. razredi imeli v Ledni dvorani Maribor športni dan. 

Po malici in navodilih o obnašanju na ledu smo se peš odpravili  do dvorane. Hodili smo približno pol 

ure. V garderobi smo se preoblekli, obuli drsalke in na glavo nadeli čelado. Končno smo lahko odšli 

drsat. Na ledu smo želeli dokazati, kdo je hitrejši in spretnejši v drsanju. Gospod hišnik nam je pripeljal 

topel čaj, ki so ga učiteljice nalile v lončke, mi smo ga pa z velikim veseljem spili. Po kratkem odmoru 

smo nadaljevali z drsanjem. Zelo hitro je minil čas, ko smo morali zapustiti ledeno ploskev in se vrniti 

peš v šolo. 

Ta športni dan je bil najboljši do sedaj. Želiva, da bi imeli še veliko športnih dni, saj so zelo zabavni. 

 Filip Bedjanič in Til Turk, 4. c 

Mentorica: Nataša Kosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: Obisk Srednje elektro-računalniške šole Maribor (8. razred) 

V sredo, 16. novembra 2016, smo imeli učenci 8. razreda tehniški dan. Zjutraj smo se zbrali na trgu 

Leona Štuklja in se po malici odpravili na Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor.  

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je s 930 dijaki ena največjih poklicnih in strokovnih šol v 

Podravju. 

  
 Maja Mernik, Loresana Grabušnik   

Takoj ob prihodu so nam dijaki predstavili električno kolo, ki so ga izdelali sami pod mentorstvom 

profesorjev in s katerim smo se lahko tudi malo zapeljali pred vhodom v šolo. Za tem smo odšli v 
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učilnico, kjer nas je pozdravila ravnateljica, gospa Irena Srša Žnidarič, in drugi profesorji. Predstavili so 

nam programe, ki jih izvajajo na šoli (tehnik računalništva, tehniška gimnazija, elektrotehnik, 

računalnikar in elektrikar). Nato smo se razdelili v dve skupini. Ogledali smo si specializirane učilnice, 

kjer smo videli tudi nekaj zanimivih robotov, ki so jih dijaki tam sami naredili, ogledali smo si 

laboratorije, računalniške učilnice, fotografski studio, multimedijsko učilnico, kjer smo preizkusili 

profesionalne fotoaparate in kamero. Spoznali smo, kako deluje glasbeni studio, kjer je naša sošolka 

Ninet Klapš zapela, nato pa je dijak posnetek računalniško obdelal in nam ga predvajal. V vsakem studiu 

smo lahko tudi sami spoznavali delo in s tem spoznavali nove stvari in se zabavali. Ogledali smo si tudi 

različne robote. Po ogledu so nas pogostili z odlično malico, nato pa smo se razdelili v tri skupine za 

delavnice: izdelava svoje spletne strani in photoshop. Photoshop je profesionalni računalniški program za 

obdelavo fotografij in drugih grafik. 

Na delavnici, kjer smo se naučili, kako izdelati svojo spletno stran, smo se tudi zabavali ob ustvarjanju 

najrazličnejših spletnih strani, na delavnici photoshop pa so nas dijaki najprej fotografirali, nato pa smo se 

ob njihovem vodenju naučili, kako lahko preoblikuješ fotografije. Za spomin smo dobili plakat (družina 

Simpson in naši obrazi). 

V celotnem dnevu smo videli in se naučili veliko zanimivosti. Spoznali smo šolo, možnosti nadaljnjega 

izobraževanja, možnosti za zaposlitev. Vsi sodelujoči, profesorji in dijaki, so se zelo potrudili, da smo se 

v njihovi sredini imeli lepo. 

 Zala Marolt, 8. c 

Organizatorka: Loresana Grabušnik               

 

OBISK PGD RADVANJE 

 

V četrtek, 17. 11. 2016, smo šli h gasilcem v 

Radvanju. Videli smo gasilske avtomobile in 

njihovo opremo. Vse to potrebujejo, kadar hitijo 

pogasiti požar. Vsak gasilec mora imeti čelado in 

masko. V akciji sta vedno dva gasilca skupaj, saj 

nikoli ne zapustijo prijatelja samega. Gasilci 

pomagajo tudi pri poplavah in drugih nesrečah. 

 Naja Rotman, 2. a 

 

 

 Minka Godec  

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva 

slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga 

obeležujemo tretji petek v novembru. Letos je bil organiziran v 

petek, 18. novembra 2016. 

Tudi na naši šoli smo zajtrkovali črni kruh, med, mleko, maslo in 

jabolko – vse domačega porekla. Namen tega projekta je 

izobraževati, obveščati in ozaveščati mladino o pomenu zajtrka v 

okviru prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno 

pridelanih živilih, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, o 

pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, 

gospodarske dejavnosti in za širše okolje.  

 Nina K. Lukaček, 8. a 

 

         
  Mateja Arko 
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ROKOMET: PODROČNO TEKMOVANJE (dekleta, 8. in 9. razred) 

18. 11. 2016 smo imela dekleta področno  rokometno tekmo na Škofijski gimnaziji Maribor. Tekmovanja 

smo se udeležile učenke Sara Skaza, 7. b, Staša Mohorko, Neli Rukelj, Vita Podrekar (vse 8. b) in Eva 

Majcen,  Eneja Jamnik, Hana Seljak (vse 9. b) ter Patricija Sužnik, 9. a. Prvo tekmo smo igrale proti OŠ 

Rače in izgubile z izidom 15 : 5. Naslednjo tekmo smo z izidom 13 : 1 premagale OŠ Duplek. S tem smo 

osvojile  3. mesto. 

 Eneja Jamnik, 9. b 

Mentor: Milan Soršak 

 

ROKOMET: PODROČNO TEKMOVANJE (fantje, 8. in 9. razred) 

V petek, 18. 11. 2016, so fantje imeli področno tekmovanje iz rokometa. Na tekmovanju so igrali Martin 

Podrekar, Nal Dolenc, Nino Gradišnik, Luka Polanič (vsi 9. b), Luka Žigon, Rok Štuhec, Tim Šujica, 

Filip Koren (vsi 9. a) in Jakob Gajšek (8. a). Fantje so za prvo tekmo imeli zelo težke nasprotnike iz Rač 

proti katerim so tudi klonili s sedmimi goli razlike. Za naslednjo tekmo pa so imeli OŠ Rada Robiča, proti 

katerim so na prvi tekmi klonili. Seveda je bilo tokrat drugače. Saj so s trdim bojem in nekaj atraktivnimi 

akcijami Luke Žigona presenetili nasprotnika in ga premagali z devetimi goli razlike. Bravo fantje! 

 Martin Podrekar 

Mentor: Milan Soršak 

 

BADMINTON: OBČINSKO TEKMOVANJE (7., 8. in 9. razred) 

 

V torek, 22. 11. 2016, je bilo tekmovanje iz 

badmintona. Ob  11. uri smo se odpravili 

proti Osnovni šoli Bojana Ilicha, kjer so nas 

lepo sprejeli. Najprej smo se preoblekli, 

nato pa odšli v veliko telovadnico, kjer so 

nas razporedili v ekipe po tri. Po vsaki igri 

nam je g. Soršak priskrbel osvežitev, 

frutabelo. Kljub parim porazom smo se 

uvrstili na odlično 3. mesto kot ekipa.  V 

ekipi smo bili: Aleks Milojevič, 7. a, Luka 

Frim, 8. c, Tjaša Domadenik, 8. b, in Špela 

Fras, 9. a. Sedaj nas čaka še področno 

tekmovanje, ki bo v decembru.  

 

 

 učenka gostujoče šole   

 

 Špela Fras, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 

 KNJIGA MESECA  
 

V novembru smo  mladi bralci iz naše šole oddali skupaj 27 glasov: učenci  od 1. do 5. razreda 19 glasov  

in od 6. do 9. razreda 8 glasov. 10 glasov za različne knjige nismo upoštevali, saj se glasovalci niste 

podpisali. Nagrajenki v tem mesecu sta bralki Tjaša Levstik, 3. b, in Alja Sedonja, 7. b. Čestitke obema.  

Nagrada vaju čaka v knjižnici. 

Mi, bralci, pa berimo in glasujmo. Branje je ena najpomembnejših dejavnosti, saj nas zelo bogati, 

izobražuje, zabava … 

 Tjaša Domadenik, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 
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 POZOR, POZOR  
 

RAZPIS ZA ŠOLSKE VRSTNIŠKE MEDIATORJE 

 

 
 

 VSTOPNICA ZA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

Vstopnica za Sejem znanja in ustvarjalnosti je okrasek – pingvin. 

Za izdelavo potrebujete:  

- črn okrogel pokrovček ali trši črni papir – šeleshamer za telo in peruti;  

- belo blago ali bel papir za trebušček; 

- oranžni trši papir ali filc za  kljun in nogice;  

- črni flomaster, da narišete oči;  

- lepilo, vrvico in škarje.  

Pingvina izdelate po spodaj narisani predlogi ali ga oblikujete po svoje. Vse skupaj prilepite na okrogel 

pokrovček. Ne pozabite napeljati vrvice, da ga boste lahko obesili na jelko.  

Pingvina prinesete s seboj na Sejem znanja in ustvarjalnosti, kjer ga boste obesili na našo jelko v jedilnici 

šole. 

Prisrčno vabljeni! 
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 in pripravila: Violeta Škrabl 
 

 

 DELO V NOVEMBRU IN DECEMBRU 
 

N O V E M B E R  D E C E M B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Dan spomina na mrtve. 2. 1. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev: 1800.  

T-š: zgodovina. 

7. Skupnost učencev. 2. T-d: biologija. 

8.  Za muco časa: 1700. 5. Skupnost učencev.   

10. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev: 

1800. 
6. Za muco časa: 1700. 

16. D-t: 8. razred. 7. : Sejem znanja in ustvarjalnosti ter voščilnice z Ludvika. 

17. : Boris Sovič: Fotografije o naravi. T-š: angleščina 9. 
r. 

8. Gledališče SNG Maribor: My  Fair Lady: za učence 7. - 9. razreda: 
ob 17. uri. 

18. Raziskovalne naloge: rok za prijavo. Tradicionalni slovenski 
zajtrk. 

9. T-š: slovenščina. 

19. T-d: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 21. Božično-novoletni koncert MPZ. 

21. T-d: angleščina 8. r. 22. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 1.–9. 

24. T-š: nemščina  9. r. 23. Lutkovni abonma  in Božično-novoletno praznovanje 1. do 3. r. 

Božično-novoletno praznovanje: 4.–9. 

26. Slovenski knjižni sejem. 25. Božič. 

28. Izobraževanje strokovnih delavcev. Gledališče SNG Maribor: za 
učence  4. – 6. razreda: Janko in Metka:  ob 12.30. Šola v naravi: 

3. razred→ 30. 11. 

26. Dan samostojnosti in enotnosti. Novoletne počitnice. Individualno 

izobraževanje strokovnih delavcev. Dopusti. → 1. 1. 

29. D-t: 6. do 9. razred. 2. RS od  1.  d o 9. r: predavanje za starše: 

Marko Juhant. 
  

30. NPZ*: rok za posredovanje podatkov 6. in 9. razred.   

Razpis za usposabljanje za šolske medvrstniške mediatorje.  

T – tekmovanje; š – šolsko; d – državno; r – področno, regijsko; D – dan dejavnosti; t – tehniški; n- naravoslovni; š – športni 

 
Uredništvo Ludvik poroča  

Glavni urednik: Matevž Čelik, 9. b  

Uredniški odbor: Špela Fras, Nastja Gonza, Teja Makuc, Tisa-Lija Šober, Tim Šujica (vsi 9. a); Lara Jugovič, Žan Lukič, Lea 

Pivec, Maja Štrakl, Taja Štros (vsi 9. b); Nina K. Lukaček (8. a); Ana Ambrož, Tjaša Domadenik, Vita Podrekar (vse 8. b); 

Katja Breznik, Zala Marolt, (obe 8. c); Maj Tomašič (7. b); Nika Novak (7. c).  

Mentorica: Mateja Arko 
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