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Številka 3, leto XIX, november 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

PRAZNOVALI SMO 145 LET LUDVIKA 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

BADMINTON: OBČINSKI PRVAKI 

  
 Lili Železnik, 4. b  Gal Kasesnik, 4. b 

 

 

Pozdravljeni Ludviki! 

Počitnice so se končale in v november smo vstopili polni 

energije, pripravljeni na nove dogodivščine in nova znanja. 

Energijo smo zelo potrebovali, saj je meseca novembra 

veliko dejavnosti. 

Za nami sta tudi dva praznika, dan spomina na mrtve in 

dan reformacije. Spomnili smo se tistih, ki smo jih izgubili 

in imeli radi. Prižgali smo svečke njim v spomin. Prav tako 

smo se spomnili pomembnosti slovenskega jezika, prvih 

dveh slovenskih tiskanih knjig, ki ju je napisal Primož 

Trubar. 

Ko pa že govorimo o naših dosežkih, smo tudi mi dosegli 

veliko odličnih rezultatov na športnih in predmetnih 

področjih. Za nami je že kar nekaj tekmovanj, ki smo jih 

pogumno premagali in prav tako jih je še kar nekaj pred 

nami. Tudi pri pouku  smo bili zelo pridni, saj smo se 

  Danijel Korpar trudili dobiti čim bolj blesteče ocene in naše glave 

napolniti s čim več znanja. Bili pa smo tudi na knjižnem sejmu v Ljubljani. 

Kot veste, pa je naša šola ena izmed najstarejših šol v Mariboru. Letos mineva 145 let od ustanovitve 

šole in od takrat se je na njej odvilo mnogo zanimivih in poučnih dogodkov. Naša šola je še danes tako 

živa kot je bila pred 145 leti in še bo. Na ta praznik naše šole smo priredili tudi dve proslavi. 

Pred nami je še en mesec leta 2017. Čaka nas še mnogo dejavnosti in tudi športni dan. Zadnji dan šole 

v tem letu imamo kulturni dan, vmes pa bomo obiskali še Dunaj.  Listje odpada in lepe pisane barve 

se spreminjajo v rjave. Vse se že pripravlja na zimo. Na Pohorju je že zapadel sneg in pobelil vrh hriba. 

Zrak je vedno bolj hladen in na oknih se že svetijo ledene rože, ki nas z vsakim novim dnem presenetijo 

z novimi vzorci. V zraku je že čutiti tudi božični duh, ki nas bo spremljal še cel december, še posebej 

pa za praznike. Uživajte v branju Ludvika in srečno! 

 Vita Podrekar, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
  

  
Proslavi ob 145-letnici OŠ Ludvika Pliberška Maribor                                          Danijel Korpar  

 

  
Proslavi ob 145-letnici OŠ Ludvika Pliberška Maribor                                        Danijel Korpar  

 

  
Tradicionalni slovenski zajtrk na Ludviku      

                                                 Ali Soufi, 9. a 

Šestošolci pri lovcih                 

                                                 Jordana Koren 
 

  
Internet, ulica v otroški sobi – predavanje za 

starše                                           Danijel Korpar                          

Na kariernem sejmu        

 Maja Mernik 
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Dan dejavnosti: obisk podjetja Palfinger                                                                        Mateja Arko 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

 

V ponedeljek, 13. 11. 2017, je na Osnovni 

šoli Tabor 1 potekalo občinsko 

tekmovanje v košarki za deklice. 

Tekmovanja so se udeležile štiri osnovne 

šole iz Maribora. Te so bile: OŠ Tabor 1, 

OŠ borcev za severno mejo, OŠ Martina 

Konšaka in naša šola. Našo šolo so 

zastopale: Ajda Augustinovič, Vanessa 

Avdimetaj in Lara Štrman (vse 9. a); Zala 

Marolt, Katja Breznik, Doroteja Klobasa 

in Barbara Roškar (vse 9. c); Natali Soufi 

(8. a), Katrina Kunčič in Nika Ančevski 

                                                        Suad Šabotić  (obe 8. b); Nika Novak, Eva Petrina  

Horvat (obe 8. c) in Zara Kasesnik (7. b). Na koncu smo se skupno uvrstile na odlično 3. mesto. 

 Lara Štrman, 9. a 

Mentor: Vlado Bambič 

 

BADMINTON: OBČINSKO TEKMOVANJE (ekipno) 

V torek, 14. novembra, je na OŠ Bojana Ilicha 

potekalo občinsko ekipno tekmovanje v 

badmintonu. V ekipnem tekmovanju tekmujejo 

posebej kategorizirani in nekategorizirani 

tekmovalci. Vsak ekipni dvoboj ima 5 iger, 

obsega pa igro učencev posamezno, igro učenk 

posamezno, igro učencev dvojic, igro učenk 

dvojic in igro mešanih dvojic. Udeleženke so 

bile ekipe šol Mestne občine Maribor. OŠ 

Ludvika Pliberška je zasedla prvo mesto!!! 
Zelo smo ponosni na odlične rezultate! 

 Tjaša Domadenik, 9. b 

Mentor: Milan Soršak 

 

 
   organizator turnirja 
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SLADKORNA BOLEZEN: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

V soboto, 18. 11. 2017, smo se učenke 9. 

razreda Tjaša Lah, Nika Makuc in Ana 

Ambrož udeležile državnega tekmovanja 

v znanju o sladkorni bolezni. Tekmovanje 

je potekalo v Gornji Radgoni. Vse smo 

bile zelo uspešne, saj je Tjaša dobila zlato 

priznanje, jaz in Nika pa srebrno 

priznanje.  

 Ana Ambrož, 9. b 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

  Brigita Godec Kopčič  

 

 

KOŠARKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki) 

V torek, 21. 11. 2017, je na Osnovni šoli 

tabor 1 potekalo občinsko tekmovanje za 

dečke. Fantje so moči pomerili proti 

Osnovni šoli Tabor 1 in proti Osnovni 

šoli borcev za severno mejo. Našo šolo 

so zastopali: Samo Baltić, Rene 

Vučenovič, Jakob Gajšek, Jaka Škrinjar 

in Alij Ajdini (vsi 9. a); Matevž 

Cigrovski (9. c), Patrik Martinec in Rene 

Zadravec (oba 8. a); Jaka Velički (8. c), 

Matevž Fišer in Filip Gajšek (oba 7. a); 

Primož Levstik in Luka Vidmar (oba 7. 

b). Na tekmovanju pa je bila tudi 

Osnovna šola Tabor 1. Fantje so se na 

koncu uvrstili na 4. mesto.  
Iskrene čestitke!   Lara Štrman, 9. a 

 Lara Štrman, 9. a 

Mentor: Vlado Bambič  

 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

RAZSTAVIŠČE   - 25 let 
Na naši šoli, Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor, deluje razstavišče že od leta 1991.  Tako letos 

obeležujemo že 25. obletnico delovanja. Razstavišče smo po Ludviku Pliberšku poimenovali Ludvik. 

Imamo tudi svoj logotip − .  

Ker se učitelji na naši osnovni šoli, ki je častitljivo stara že 145 let, zavedamo, da je poleg izobraževalne 

funkcije pomembna tudi kulturna, organiziramo mesečne razstave, na katerih se predstavljajo razni 

umetniki. 

Otvoritev razstav poteka vsak tretji četrtek v mesecu.  Na njih se učenci predstavijo s kulturnim 

programom. Petje, deklamiranje, ples in dramatiziranje so osnovni elementi vsake otvoritve. 
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V razstavišču Ludvik  razstavljajo umetniki, ki delujejo na  področjih umetniške in popotne fotografije. 

Velikokrat imamo priložnost občudovati  akvarele, akrile, oljne slike in rezbarije.  Seveda pa  dajo 

posebno mesto našemu razstavišču izdelki učencev.  

Tako vsako leto pripravimo razstavo likovnih, literarnih in drugih del naših učencev, ki nastanejo v  

okviru največjega  projekta šole, to je  Prešernov natečaj.   

Tudi voščilnice, ki jih naši učenci skrbno izdelujejo, imajo prav posebno mesto v našem razstavišču. 

Tukaj so še raziskovalne naloge, ki nastajajo v okviru projekta Mladi za napredek Maribora, ki jih prav 

tako ovekovečimo in pokažemo. 

Ne smemo  pozabiti na dejavnosti in delo  učencev mladega turističnega podmladka naše šole, ki v  

našem razstavišču že vrsto let kažejo turistične smernice našega lepega Radvanja pod zelenim 

Pohorjem.  

In če vse  te šolske aktivnosti »začinimo« še z umetniki od zunaj, dobimo spekter lepih razstav, ki jim  

zlahka rečemo »kultura na Ludviku«.  V enem šolskem letu se tako na naši šoli  zvrsti osem do devet 

razstav. 

Razstavišče je namenjeno širši javnosti, staršem, učencem, učiteljem, krajanom Radvanja … in je 

odprtega tipa. Predvsem je poleg kulturnega duha, ki ga skušamo privzgojiti našim učencem, 

pomembna tudi povezanost s  krajem in šolo. 

Praviloma trajajo razstave tri do štiri tedne in so vnaprej načrtovane v letnem delovnem načrtu šole. 

Razstavišče je tako del našega vzgojno izobraževalnega procesa ter eden izmed kamenčkov številnih 

dejavnosti, ki delujejo na naši šoli. Prijazno vabljeni na naše razstave. Utrinke preteklih si lahko 

ogledate na naši spletni strani, prihajajoče pa vabijo z vabili, objavljenimi prav tako na naši spletni 

strani.   

 in organizatorka razstav v  Ludviku: Metka Lakota 

 

 

 in organizatorka razstav: Metka Lakota 
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI 

 
SKUPNOST UČENCEV: ŠOLA – DEJAVNOSTI –– ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo že pošteno zavihali rokave in pričeli raziskovati temo, s katero se 

bodo ukvarjali vsi osnovnošolci naše šole in je bila izbrana na lanskem nacionalnem otroškem 

parlamentu. Kot smo napovedali, je to tema ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEMI. Na naši šoli smo od 

septembra do danes na srečanjih skupnosti učencev že marsikaj izvedeli, si povedali, raziskovali … 

145-letnica naše šole. Dolga in bogata zgodovina. Čas, skozi katerega so se kalile generacije učencev, 

učiteljev, staršev in vseh, ki so bili (in še bodo) s šolo povezani. 

Na srečanju skupnosti smo že podali prve ideje in vprašanja, kaj in kako naprej. 

Gostili smo goste s Portugalske, Grčije in Francije (projekt  Erasmus+) in od učencev in njihovih 

učiteljev izvedeli marsikaj o  šolanju v omenjenih državah. Naslov projekta »Mi smo naša prihodnost« 

je vsem nam prikazal veliko zgodb, idej, spoznanj (šolske predstavitve različnih poklicev in programov 

karierne orientacije, delavnice To sem jaz, Kako sem jaz pameten? Moj idealen poklic!. 

Spoznavanje tujih kultur in navad, zanimivosti … Dragocena izkušnja za vse nas Tudi letos je izšel 

Prešernov natečaj, tokrat z naslovom 145 LET RADVANJSKE LEPOTICE (Moja šola ima rojstni dan, 

Spomini iz šolskih klopi, Ludvik praznuje). Učenci boste ustvarjali in februarja bomo ponovno 

občudovali zapise, risbe, slike, fotografije – vaše inovativne prispevke. Le pogumno! 

Vsega, kar bomo počeli, še ne bomo razkrili. 

Bomo pa pohvalili naše najmlajše. Učence 1. b razreda, ki so po sestanku skupnosti učencev tudi v 

svoji sredini z učiteljicama Jasmino Borlinić in Nušo Pratneker izpeljali delavnico in povedali, kako je 

v šoli, kaj jim šola v prvih mesecih  pomeni, kaj imajo radi in kako se v njej počutijo … 

Zelo aktivni ustvarjalci novih šolskih zgodb. 

Prvošolci, čestitamo! 

 in mentorica skupnosti učencev: Maja Mernik  

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: PRIJAVE RAZISKOVALNIH NALOG 

V mesecu novembru je potekala in se tudi zaključila elektronska prijava raziskovalnih nalog in 

inovacijskih predlogov za natečaj Mladi za napredek Maribora 2018, 35. srečanje, ki ga izvaja ZPM 

Maribor pod okriljem Mestne občine Maribor. 
 

Prijavili smo dva inovacijska predloga in šest raziskovalnih nalog: 

Magnetne igralne karte/IP, proizvodno-tehnično področje, šport/interdisciplinarno področje 

Avtorici: Ana Ambrož in Pia Toplak Perović 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

Kulturno – kulinarični užitki po Mariboru/IP, turizem 

Avtorici: Maša Pohar, Viva Kokalj 

Mentorici: Ribana Višnar, Tadeja Krajnc 

  
  Maja Mernik       Maja Mernik     
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Teža na naših hrbtih/RN, zdravstvo 

Avtorici: Ajda Kopčič, Zala Zupan Žitnik 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 
 

Osveščenost potrošnikov o dodatkih v živilih in vplivu le teh na okolje/RN, varstvo okolja 

Avtorici: Ana Ambrož, Špela Rukelj 

Mentorica Brigita Godec Kopčič 
 

Poškodbe pri športu med učenci/RN, šport 

Avtorici: Vesna Kores, Staša Mohorko 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

Teden slovenske kulinarike/RN, prehrana/gospodinjstvo 

Avtorici: Tjaša Lah, Pia Toplak Perović 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 
 

BIO prehrana na osnovnih šolah/RN, prehrana/gospodinjstvo 

Avtorica: Zala Marolt 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 
 

Peš v šolo in domov?/RN, varnost v cestnem prometu 

Avtorja: Miha Špernjak, Vid Oeser 

Mentorica: Vera Kožuh 

 

Vsem raziskovalcem in mentorjem želimo veliko ustvarjalne energije, novih spoznanj in uspešen 

zaključek raziskovalnega dela! 

 

POZOR! 

15. DECEMBRA 2017 OB 12.40 BO V UČILNICI BIO »PREDAVANJE O PRIPRAVI RN/IP. 

PREDAVALA BO GOSPA URŠA ŽIGER (ZPM MARIBOR), KOORDINATORKA PROJEKTA 

MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA. PREDAVANJE BO TRAJALO DVE ŠOLSKI URI. 

Pričakujemo, da se bodo predavanja udeležili vsi letošnji raziskovalci in vsi, ki jih raziskovalna 

dejavnost zanima. 

Vabljeni! 

 Gordana Šober, šolska koordinatorka raziskovalne dejavnosti 

 

 

 

MUZEJSKI ABONMA: OBISK MUZEJA NOB (prva delavnica muzejskega abonmaja) 

V ponedeljek, 23. 10. 2017, smo z muzejskim abonmajem obiskali  Muzej narodne osvoboditve 

Maribor. Naslov delavnice je bil »Kolo nasilja«. Zbrali smo se v šoli ob 13.30 in se z avtobusom 

odpeljali v mesto ter se sprehodili do muzeja. Tam nas je prijazno sprejel gospod Uroš Dokl. Posedli 

smo se v sobi, kjer so bili že pripravljeni stoli. Najprej nam je zastavil izziv. Na tla je položil kozarec, 

na pol napolnjen z vodo. Zastavil nam je domneve: 1) kozarec je pol poln, 2) kozarec je pol prazen in 

3) obe možnosti skupaj. Rekel je, da se bo učiteljica odločila, katera trditev bo prava in mi moramo 

ugotoviti, katera je to. Dala sta nam minuto časa za razmislek in se umaknila iz sobe. Mi smo 

premišljevali in se nismo mogli odločiti, katero možnost naj izberemo, zato smo preprosto popili vodo 

iz kozarca. Ta odločitev je bila najboljša, saj se takšne rešitve ni spomnila še nobena skupina. Nato 

nam je prebral zgodbico iz nemškega učbenika za osnovno šolo  v času nacizma. Pri branju je vsakič 

izpustil besedo, ki je bila vedno enaka. Na koncu smo ugotovili, da je to beseda Jud. Pogovarjali smo 

se o stereotipih in o ustvarjanju mnenj. Morali smo napisati nekaj stereotipov o ljudeh. Nato je na tla 
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razporedil nekaj slik z osebami in mi smo morali 

ugotavljati, od kod prihaja, katero službo opravlja in 

kako bi se počutili, če bi ta oseba prišla na avtobus. 

Nekaj smo jih pravilno ugotovili, ostale pa smo se 

popolnoma zmotili in tako ugotovili, da pogosto sodimo 

ljudi po zunanjem izgledu. 

Ura je bila že štiri popoldan in odpravili smo se z 

avtobusom nazaj do šole. Tam se je naša pot zaključila. 

Upam, da bom še velikokrat obiskala muzej NOB. 

 Katrina Kunčič, 8. b 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

  Jasna Rosi  

 

DAN DEJAVNOSTI: VREME IN VREMENSKI POJAVI (5. razred) 

V četrtek, 26. 10. 2017, smo 5. a razred imeli tehniški dan. Opazovali  smo vreme in se o njem 

pogovarjali. Ugotovili smo, da je izrednega pomena za vse ljudi. Izdelali smo tudi vetrnico, vetrokaz, 

letalca ter  jadrnico. Na začetku smo naredili knjižico, v katero smo potem zlagali opazovalne učne 

liste, ki smo jih dobivali. Iz knjižice je na koncu nastala vremenska naravoslovna mapica. Najprej smo 

dobili načrt za izdelavo vetrnice. Vetrnica se je meni in Toji zdela na koncu kar težka. Potem sva že 

ugotovili način, kako jo izdelati. Nato smo dobili načrt  za izdelavo preproste jadrnice, nato še  

vetrovnice in letalca. Med delom smo oblikovali skupine, ki so zunaj  opazovale in merile jakost vetra 

in temperaturo. Termometer smo dali na okensko polico in na igrišče. Na koncu smo dobili križanko o 

vremenu, vse podatke pa smo prikazali s stolpičnim prikazom ali histogramom. Midve s Tojo 

sporočava, da nama je bilo res fajn! Še dan danes imava vse izdelke shanjene.  

 Lena Anošek in Toja Sedonja, 5. a 

Učiteljica: Metka Lakota 

 
DAN DEJAVNOSTI: FIZIKALNI POSKUSI, PROGRAM EDISON IN BOŽIČNI BAZAR (7. 

razred) 
V sredo, 8. 11. 2017, smo imeli 

učenci 7. razreda tehniški dan. 

Učenci smo na ta dan izvajali 

fizikalne poskuse pri tehniki in 

tehnologiji. Delali smo vaje  s 

programom EDISON. 

Tehniški dan se je začel ob 8.20 

in trajal do 12.40. Prvi dve uri 

smo bili z učiteljico Gordano 

Šober. Izdelovali smo tudi za 

božični bazar. Razdelili  smo se 

na dve skupini.  Naslednjo uro 

je prva skupina bila z učiteljico    
Loresano  Grabušnik v    Mateja Arko 
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računalniški učilnici. Delali so vaje za program EDISON. Druga skupina pa je bila z učiteljico Jordano 

Koren v učilnici za fiziko. Izvajali so fizikalne poskuse. Naslednjo uro smo se samo zamenjali. 

Ta dan se je hitro končal. Bilo je zelo zanimivo. Vsi si želimo še več takšnih dni dejavnosti. 

 Maj Čertalič in Gal Mikluš Senekovič, oba 7. b 

Organizatorka: Loresana Grabušnik 

 

OBISK KARIERNEGA SEJMA (8. in 9. razred) 

 

Mestna občina Maribor v partnerskem 

sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško 

zbornico Maribor, Štajersko gospodarsko 

zbornico, Univerzo v Mariboru in Zavodom RS 

za zaposlovanje (Območna služba  Maribor), 

Športnimi objekti Maribor ter predstavnikoma 

ravnateljev osnovnih in srednjih šol Maribor je 

tudi letos 10. novembra organizirala Karierni 

sejem. Obiskali smo ga učenci 8. in 9. razreda. 

Karierni sejem je tudi letos potekal v dvorani 

Tabor. Na njem so se  na  stojnicah predstavile 

različne srednje šole, univerza, obrtniki in 

podjetja. Učenci smo si vse stojnice z 

  Maja Mernik  zanimanjem ogledali in nato izpolnili tudi učni 

list, ki nam bo pomagal pri odločanju, katero srednjo šolo izbrati. Na Kariernem sejmu smo se zelo 

veliko naučili in spoznali smo veliko novih stvari.  

 Ana Ambrož, 9. b                

Mentorica: Maja Mernik            

 

PRI POUKU: BIOLOGIJA IN IZBIRNI PREDMET RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V 

DOMAČI OKOLICI 

  

Pri izbirnem predmetu 

Raziskovanje organizmov v 

domači okolici je bila gostja 

učiteljica Romana Tivadar, ki je 

velika ljubiteljica živali in nam je 

predstavila vse o svoji kači. 

 

 

 

V okviru pouka biologije učenci 

tudi ustvarjajo in si pripravijo 

modele za lažje razumevanje 

novih pojmov. Tako so učenci 8. 

razreda pripravili različne modele 

celic iz poljubnih materialov, 

učenci 9. razreda pa modele 

DNA. 

 

  Brigita Godec Kopčič  
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CELICE IN MODELI DNA 

  
 Brigita Godec Kopčič     Brigita Godec Kopčič    

 

DAN DEJAVNOSTI: SPOZNAJMO OKOLJE, OBISK LD RADVANJE, VARNA RABA 

INTERNETA, BIBLIOPEDAGOŠKA URA (6. razred) 

V torek, 14. 11. 2017, smo imeli šestošolci naravoslovni dan. S tematskimi nalogami smo začeli ob 

8.20 in zaključili ob 12.40.  Učenci 6. a in 6. b smo bili razdeljeni v dve skupini. Naravoslovni dan s 

temo "Spoznamo okolje" smo izvedli v treh delih, na terenu z obiskom pri lovcih, v računalniški 

učilnici z gospodom Korparjem in v knjižnici z gospo Antolič. Na terenu smo obiskali LD Radvanje, 

kjer nam je starešina povedal veliko zanimivosti o divjadi in o lovu ter nam pokazal nekaj razstavljenih 

trofej. Razložil nam je, da ko je preveč divjadi, le-to ustrelijo, ker dela kmetom škodo. Med divjad 

lovci uvrščajo: zajce, številne ptice, fazane, lisice, medvede, srnjad, divje prašiče ... Prav tako smo 

izvedeli, da lisice prinašajo bolezen steklino, ki jo zdravijo s kostno in ribjo moko. Lovci vzamejo na 

lov krvoslede pse.  Seznanil nas je tudi z informacijo, da se je v Sloveniji povečalo oz. podvojilo število 

medvedov. V računalniški učilnici nam je gospod Korpar predstavil varno in odgovorno rabo interneta 

in mobilnih telefonov ter mobilni in spletni bonton. Prav tako nas je seznanil s spletno stranjo 

www.safe.si. Knjižničarka, gospa Antolič, pa nas je seznanila, na katere dele je razdeljen referat in 

kako navajamo vire.  Zaradi pestrih vsebin in zanimivih informacij nam je dan hitro minil.  

 Jaka Černčič, 6. b 

  
  Danijel Korpar   Danijel Korpar 

V torek, 14. novembra,  smo 6. razredi imeli naravoslovni dan. Razdelili smo se v skupine in se ob 

8.20 zbrali v šoli. Vsaka skupina je imela svoj urnik, a smo vsi počeli iste stvari. Naša skupina je prvi 

dve uri prebila v računalniški učilnici, kjer smo morali označiti aplikacije, ki jih uporabljamo. Seveda 

smo dobili še dodatno znanje o nevarnostih, ki prežijo na nas na spletu. Od vseh aplikacij je prevladala 

uporaba Viber-a, ki ga je od 17 učencev označilo kar 14, na drugem mestu naše uporabe je  Snapchat 

in na tretjem Musical.ly, kjer so nas še posebej opozorili na nevarnosti, ki pretijo na tej aplikaciji. 

Naslednjo uro je naša skupina odšla v knjižnico, kjer smo se naučili, kako napisati referat. Zadnjo uro 

pa je naša skupina odšla k lovcem v lovsko kočo. Lovci so nam povedali veliko zanimivih stvari,  kot 

na primer, da brez psov ne smejo iti na lov … Vse zanimivosti, ki so nam jih povedali, smo si morali 

zapisati. Dan dejavnosti se je  kar hitro končal in vsi skupaj smo kmalu odšli do šole in  ob 12.40 smo 

že odšli proti domu. 

 Evelina Novak, 6. b 

Organizatorka: Brigita Godec Kopčič 
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DAN DEJAVNOSTI: OBISK PODJETJA PALFINGER (8. razred) 

 

V torek, 14. 11. 2017, je bil za 

osmošolce organiziran tehniški dan. 

Učenci smo se zbrali v jedilnici ob 8:20, 

kjer smo imeli malico, nato smo se z 

avtobusom odpravili na Tezno v 

podjetje Palfinger. Pravzaprav nismo šli 

le v podjetje Palfinger, temveč smo se 

odpravili tudi v podjetje Palfinger 

Marine. Ko smo prišli do podjetja, smo 

se razdelili v dve skupini, ki sta si 

ogledali celotno podjetje Palfinger. 

  Mateja Arko V tem podjetju smo si ogledali 

postopek proizvodnje izdelkov, npr. varjenje, rezanje, lakiranje, upogibanje … Povedali so nam tudi 

veliko stvari in podatkov o podjetju, nastanku in seveda smo postavili tudi zelo veliko vprašanj. Ogled 

podjetja nam je popestrila tudi izkušnja nekaterih izmed njihovih poklicev oz. postopkov obdelave 

izdelkov. Tako smo lahko poskusili variti, kjer so se učenci, ki so želeli poskusiti variti, nositi zaščitna 

oblačila, npr. zaščitne rokavice in zaščitni predpasnik. Lahko smo se tudi usedli v viličarja. Nato sta se 

zbrali obe skupini in odpravili smo se do podjetja Palfinger Marine, ki je na območju poslopja 

Palfingerja. V podjetju Palfinger Marine smo si lahko ogledali testiranje, montažo in sestavljanje 

izdelkov. Kot že samo ime pove, to podjetje izdeluje izdelke, ki so povezani s pomorsko industrijo. Ti 

izdelki vključujejo žerjave, reševalno opremo, vitle in opremo za rokovanje. Tudi tukaj smo imeli 

možnost, da smo  usmerjali manjši žerjav. Za konec smo se odpravili še v lakirnico, kjer smo že ob 

vstopu zavonjali ta značilni vonj po lakiranju. Nato smo se odpravili nazaj do avtobusa ter se odpeljali 

nazaj do šole. Tako smo zaključili tehniški dan. 

 Maša Pohar, 8. c 

Organizatorka: Loresana Grabušnik 

 
V 1. B SE DOGAJA … 

  

……. gnetemo in nastane skodelica ….. ….. sestavljamo kocke in zgradimo mesto … 
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…. slikamo s prsti in dobimo prvo nagrado na 

kostanjevem pikniku … 

  Nuša Pratneker     Jasmina Borlinić 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V petek, 17. novembra 2017, smo kot vsako leto imeli 

tradicionalni slovenski zajtrk. V šolo smo zato prišli ob 7:45, ter 

se zbrali v matičnih učilnicah in pozajtrkovali. Za zajtrk smo 

imeli črn kruh, maslo, med, mleko in jabolko, vse domačega 

porekla. 

Namen tradicionalnega slovenskega zajtrka je ozaveščanje 

mladih o pomeni zajtrka, ter zelo velik pomen lokalno pridelane 

hrane. Pomen je tudi ozaveščanje mladine o pomenu zdravega 

načina življenja. Je osrednji dogodek dneva slovenske hrane, ki 

ga je razglasila Vlada Republike Slovenije. Obeležujemo ga 

vsako leto tretji petek v novembru, letos je bil to 17. november. 

 

 Viva Kokalj, 8. c 

 

 
   Mateja Arko 

 

145 LET ŠOLE: PROSLAVI OB ROJSTNEM DNEVU 

V četrtek, 23. 11. 2017, smo na naši  šoli imeli kar dve posebni proslavi. Namenjeni sta bili 145-letnici 

naše šole in 60-letnici Muce Copatarice. Namenjeni sta bili vsem obiskovalcem šole, učencem, 

učiteljem ter ostalim strokovnim delavcem. Videli smo veliko zabavnih nastopov. Bili smo priča 

nastopu mažoretk Špele Šoštarič in Larise Zadravec (obe 6. b razred); nastopu folklorne skupine, ki 

deluje pod mentorstvom gospe Milanke Munda; hip-hip plesu učenke 8. a razreda Kleje Golob Nemeš; 

igrici gledališke skupine, ki deluje pod mentorstvom gospe Nataše Colja, nastopajoče so bile Vanessa  

  
                          Danijel Korpar    Ali Soufi, 9. a    
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Alja Petrič, Lucija Krajnc, Rebeka Roj (vse 7. b razred), Nika Novak (8. c razred), Katrina Kunčič (8. 

b razred); mladinskemu pevskemu zboru naše šole, ki deluje pod mentorstvom gospe Metke Vrbančič 

Osterc; deklamaciji Alekseja Matevža Fišerja (7. a razred); glasbene točke Hane Krampl (8. a) in 

Pascala Krampla (5. a), ki sta igrala na harmoniko in violino; ter nastopu šolskega benda (Jan 

Namestnik, 9. a, Mel Filipič, 9. b, Žiga Virant, 8. b, Ninet Klapš, 9. c, Tara Tušek, 9. a, Nina Štrakl, 8. 

c), ki ga vodi gospa Metka Vrbančič Osterc. Proslavo smo vodile učenke 7. a razreda (Tjaša Mlaker in 

Meta Pohar) ter 8. c razreda (Viva Kokalj in Maša Pohar) kot Muce Copatarice. Proslavo je pripravila 

gospa Nataša Colja. O zgodovini šole je spregovorila predsednica šolske skupnosti Nina Kujundžič 

Lukaček, 9. a. Pozdravila in nagovorila nas je tudi gospa ravnateljica Lidija Todorović. 

Proslava se je ponovila še isti dan popoldne, ob 17. uri, kjer smo tudi razrezali torto, posvečeno 145-

letnici šole. Ogledali smo si lahko tudi zanimivo razstavo, ki sta jo pripravili  gospa Jasna Rosi in gospa 

Metka Lakota. Na razstavi smo lahko videli različne slike šole, šolski časopis iz prejšnjih let, razna 

glasila …   

  
  Metka Lakota  Metka Lakota 

Spregovorila je tudi gospa Rosi, naša zgodovinarka, ki se je aktivno ukvarjala z zgodovino šole,  gospe 

Metki Lakota pa smo čestitali ob 25. obletnici razstavišča, ki ga gospa Lakota vodi in organizira. Vsi 

nastopajoči in obiskovalci smo bili zelo zadovoljni … 

 Meta Pohar, 7. a 

Mentorica in organizatorka proslave: Nataša Colja 

 

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

 

V četrtek, 16. novembra, smo imeli 

drugi športni dan  (drsanje). Zjutraj 

smo se zbrali v učilnici. Pojedli smo 

malico in se pogovorili o varni hoji 

in pravilih drsalcev na ledeni 

ploskvi. 

Peš smo se odpravili do ledne 

dvorane. Tam smo si nadeli čelado, 

drsalke in rokavice pred vstopom na 

led. Drsali smo dve šolski uri ob  

                                                                           Nataša Kosi prijetni glasbi. Odžejali smo se ob  

toplem čaju, ki nam ga je pripeljal gospod hišnik. Bil je zelo okusen.  

Na športnem dnevu je bilo izvrstno. 

 Žiga Žižek, 4. c 

Razredničarka: Nataša Kosi 
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 POZOR, POZOR 
 

MLADI NOVINARJI: IZŠLA JE NOVA LEDINICA 

 

 

 

 
Mentorica: Tadeja Krajnc  Filip Razgoršek, 1. a 

 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV: OBISKAL NAS JE NIK JOVAN POTRČ Z MAMICO 

 

Na naši šoli že nekaj let zbiramo zamaške za Nika. Želela bi 

napisati nekaj več o tem dečku, ki mu s tem pomagamo do 

prepotrebnih terapij, ki jih mora družina sama plačevati. 

Nik Jovan Potrč se je rodil 1. avgusta 2009 mami Karmen in očetu 

Damjanu. Ima še starejšo sestro in brata. Žal je Nik prijokal na svet 

s hudo telesno okvaro, s cerebralno paralizo in epilepsijo. Nik ne 

govori, nas ne vidi in najverjetneje tudi ne sliši. Kljub hudemu 

udarcu se Karmen in Damjan nista vdala v usodo. Odločena sta  

  Viktorija Kodrič narediti vse, da Niku omogočata življenje s čim manj trpljenja. 

Poleg vseh zdravljenj, ki jih omogoča uradna medicina, sta se s pomočjo nekaterih organizacij, društev 

in posameznikov odločila za zbiranje sredstev, s katerimi bi mu omogočili dodatno zdravljenje in 

pripomočke za lažje življenje. Tako smo tudi mi prišli v stik z družino Jovan Potrč in pridno zbiramo 

zamaške.  

Ker smo jih v teh letih zbrali že veliko, se je Nikova mama želela osebno zahvaliti šoli za pomoč. 

Odločila se je za obisk skupaj z Nikom. Prišla sta k nam v petek, 27. oktobra 2017. Ker je bil dan lep, 

sva se z gospo Karmen sprehodili po šolskem dvorišču, Nik pa je počival v vozičku. Veliko sva se 

pogovarjali in ob pogovoru sem ugotavljala, da je Nikova mama čudovita oseba, ki te napolni z 

energijo, ki ji je ne zmanjka. Seveda se zaveda, da Nik nikoli ne bo zdrav, a kljub temu ne namerava 

opustiti boja za njegovo zdravje ali vsaj za manj trpljenja.  

Po zagotovilu Nikove mame smo že ves čas zelo pridni pri zbiranju zamaškov, zato nas je tudi z Nikom 

obiskala in se nam osebno zahvalila. Jaz pa prosim, da se trudimo še naprej in skušamo pomagati s 

tem, kar bi sicer vrgli v smeti, tukaj pa lahko naredimo dobro delo.  

Torej hvala vsem, ki pridno polnite naše škatle z zamaški. 

 mentorica RK Viktorija Kodrič 

 

VESELA ŠOLA: Učenci od 4. do 9. razreda, POZOR!   

Še je čas, da se prijavite in sodelujete na tekmovanju v znanju iz Vesele šole revije Pil. Kaj pridobiš s 

tekmovanjem?  

Spoznavaš različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Veselo šolo 

najdeš kot tiskano prilogo v reviji Pil in kot učno pot na spletu. Z branjem priloge in reševanjem 

učne poti na spletu: 

- spoznavaš različne pomembne ljudi in organizacije, 

- se seznanjaš s koristnimi spletnimi stranmi, 

- se uriš v angleščini in nemščini, 

http://www.mladinska.com/pil
http://www.veselasola.net/index_html


 15 

- brusiš svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja, 

- širiš svoje znanje. 

Veselošolci se skupaj učimo tudi različnih tehnik samostojnega učenja.  

Zakaj tekmovati? Ker lahko pridobite veliko novega, ne vedno samo »šolskega« znanja in dosežete 

bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Učenci, ki postanejo državni prvaki v tekmovanju Vesele šole, 

lahko pridobitev naziva državnega prvaka uveljavljajo kot enega od kriterijev za pridobitev Zoisove 

štipendije.  

Kako se lahko prijavite? Tako, da si z internetne strani http://www.veselasola.net/za-

mentorje/Prijavnica%20Vesela%20sola%202017%20za%20tekmovalca.pdf natisnete prijavnico ali 

jo poiščete pri mentorici Vesele šole, jo izpolnite (starši naj jo pregledajo in podpišejo) in oddate 

mentorici Vesele šole Blanki Slapnik ali vaši razredničarki.  

Še več informacij lahko dobiš pri interesni dejavnosti Vesela šola vsak torek 9. šolsko uro. 

 mentorica Blanka Slapnik 

 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI: »VSTOPNICA« JE OKRASEK IZ STORŽA, KI 

IMA ZAPISANO LEPO MISEL ALI VOŠČILO. 

  
  Violeta Škrabl        Violeta Škrabl      

Za izdelavo potrebujete:  

velik posušen storž, beli papir za oči, črn flomaster, da narišete oči, dekorativni trak, lepilo, vrvico in 

škarje. Storž izdelate po spodaj narisani predlogi ali ga oblikujete po svoje. Ne pozabite napeljati 

vrvice, da ga boste lahko obesili na jelko.  

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

jedilnici šole. 

Prisrčno vabljeni! 

 Violeta Škrabl 

                                         
 KNJIGA MESECA 

 

V mesecu novembru smo učenci brali in glasovali takole:  od 1. razreda do 5. razreda je glasovalo 13 

učencev, največ  jih je glasovalo  za knjigo z naslovom Harry Potter, Dvorana skrivnosti. Od 6. do 9. 

razreda pa je glasovalo skupaj  8 učencev.  Največ glasov so dobile knjige z naslovi I-Boy, Lepi Janičar 

ter Kmetske slike. Izžrebali smo bralko in glasovalko Tajro Petrovič iz 7. b in Niko Pograjc iz 4. c. V 

skrinjico je bilo oddanih vsaj 20 glasov z nepopolnimi podatki, zato  na oddano glasovnico naslednjič  

napišite:  naslov knjige, avtorja, če ga poznate in obvezno svoje ime in priimek in razred. Sicer so 

http://www.veselasola.net/za-mentorje/Prijavnica%20Vesela%20sola%202017%20za%20tekmovalca.pdf
http://www.veselasola.net/za-mentorje/Prijavnica%20Vesela%20sola%202017%20za%20tekmovalca.pdf
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glasovi neveljavni, saj jih na žrebanje ni možno uvrstiti, če so podatki nepopolni in ne vemo, kdo je 

glasovnico napisal. 

 

 Živa Čančer, 8. c, in Alja Sedonja, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 

 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. T-d: biologija. 

7.  Za muco časa 1700. 4. PK: 700. 

9. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 2. roditeljski 

sestanek: internet ulica v otroški sobi. 
5. T-š: zgodovina. Za muco časa 1700. 

10. Karierni sejem 8. in 9. razred. 7. Pogovor s starši in učenci: 1630. : Sejem znanja in 

ustvarjalnosti ter voščilnice z Ludvika. 

13. Skupnost učencev. 11. Skupnost učencev.   

15. T-š: angleščina 9. r. 12. Lutkovni abonma 1. do 3. T-š: slovenščina: 4. do 9. razred. 

17. Raziskovalne naloge: rok za prijavo. 13.  Svet staršev.  

18. T-d: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 15. Božičkovanje. 

20. T-d: angleščina 8. r. Plavalni tečaj 3. razred  1. 12. 20. Božično-novoletni koncert MPZ. 

22. T-š: nemščina  9. r. 21. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti1.–9. 

23. : 145 let Ludvika. 22. Božično-novoletno praznovanje 1. do 3. r. Božično-novoletno 

praznovanje: 4.–9. 

25. Slovenski knjižni sejem. 25. Božič. 

30. NPZ*: rok za posredovanje podatkov 6. in 9. razred. 26. Dan samostojnosti in enotnosti. Novoletne počitnice2. 1.   

    

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

športni 

 

 

  
  Isa Vreže, 1. a  Hana Žigon, 1. a 

 

 

 

Mentorica: Mateja Arko 

Glavna urednica: Nina Kujundžić Lukaček, 9. a 

Uredniški odbor: 

Aleksej Matevž Fišer, Meta Pohar (oba 7. a); Stella Arko, Maj Čertalič, Zara Kasesnik, Gal Mikluš, Tajra 

Petrovič, Rebeka Roj, Pia Rumpf (vsi 7. b); Alja Arko (8. a); Eva Bezlaj, Alja Sedonja, Gaja Tisaj, Maj 

Tomašič (vsi 8. b); Živa Čančer, Viva Kokalj, Jakob Kompan, Nika Novak, Maša Pohar (vsi 8. c); Lara 

Štrman (9. a); Ana Ambrož, Tjaša Domadenik, Vita Podrekar (vse 9. b);  

Katja Breznik, Zala Marolt (obe 9. c) 

Natisnjeno 850 izvodov 

 


