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Številka 4, leto XVIII, december 2016    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

TIMI MOČNIK, POKALNI PRVAK SLOVENIJE 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER VOŠČILNICE Z LUDVIKA 

 
  Lara Jugović, 9. b 

 

Dragi Ludviki,  

 

naša smrečica je okrašena, kar pomeni, da je 

Sejem znanja in ustvarjalnosti za nami, da se 

vse bolj bližamo prazničnemu času. Privilegij 

življenja pod Pohorjem je tudi ta, da nas ob 

pogledu skozi okno pričaka zimska pravljica. 

Lepo, kajne?  

V naglici življenja in pod pritiski odločitev 

pogosto pozabimo pogledati okrog sebe in 

videti, kaj vse nam ponujajo ljudje in naša 

okolica. Mir je postal razkošje. Užijmo ga, 

kadar pride, saj nam daje čas za predah.  

 

V novem letu Vam želim veliko trenutkov tihe 

sreče, 

mnogo prijaznih ljudi odprtega srca,  

ogromno sonca …  sleherni dan … 

in nasmeh takrat, ko ne gre vse tako, kot bi 

moralo iti. 

 

Stopimo in odprimo vrata.  

Mogoče je zunaj drevo ali gozd,  

mogoče je sadovnjak,  

mogoče čarobno mesto …   

 

Potrudimo se, da ga bomo našli ...  

                          ravnateljica Lidija Todorović 

 

 

  

 

 

  
                                                                      Vera Kožuh 
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Pozdravljeni Ludviki! 

Leto je naokoli in spet je tu veseli december, čas, ko 

zapade prvi sneg, ko v kuhinjah zadiši po prazničnih 

dobrotah, ko otroci v pričakovanju odštevajo dneve 

do božiča in ko je čas za družino in prijatelje. 

December je mesec topline, prijateljstva in radosti; 

mesec, ki združuje ljudi in nas spomni, kako je 

pomembno  imeti družino in prave prijatelje, ki ti 

stojijo ob strani ne glede na to, kaj se zgodi. 

Kot vsako leto smo bili Ludviki tudi letos na 

tehniškem dnevu 29. 11. 2016 zelo ustvarjalni. 

Okrasili smo šolo in seveda naredili veliko izdelkov, 

ki smo jih prodajali na Sejmu znanja in 

ustvarjalnosti. Sejma znanja in ustvarjalnosti se je 

udeležilo ogromno ljudi in vzdušje je bilo odlično! V 

jedilnici smo postavili tudi božično drevesce in ga 

okrasili z raznoraznimi ročno izdelanimi pingvini, ki 

smo jih prinesli kot »vstopnico« za sejem. 

 Mateja Arko V novembru in decembru pa se učenci nismo  

pripravljali samo na pisna in ustna preverjanja, temveč smo se udeležili tudi veliko tekmovanj, na 

katerih smo dosegali odlične rezultate. Nogometni turnirji, košarkarska in rokometna tekmovanja, 

tekmovanja iz znanja angleščine in slovenščine je le nekaj izmed njih. Prav tako je naš mladinski 

pevski zbor pridno vadil za božično-novoletni koncert. Pesmi Ludvikov so lepo zvenele v radvanjski 

cerkvi. O tem pa v naslednji številki. 

Imeli smo proslavo pred dnevom samostojnosti in enotnosti in čaka nas še zaključek leta v Planetu 

Tuš, ki ga nedvomno že vsi nestrpno pričakujemo. Takrat se bomo še zadnjič v letu 2016 skupaj 

zabavali. Tam bomo učenci 9. b razreda podelili tudi nekaj točk za ključ tistemu osmemu razredu, ki 

bo po naši presoji pripravil najbolj zanimivo, izvirno in zabavno točko. 

Vsi člani uredništva Ludvik poroča pod mentorstvom gospe Mateje Arko vam želimo, da počitnice 

preživite v krogu družine in prijateljev in da maksimalno uživate. Vesel božič in srečno novo leto! 

 Taja Štros, 9. b 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 

 FOTO UTRINKI  
  

 

  

Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti   Žan Lukič 
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Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti   Žan Lukič, 9. b 

 

 

 

 
 

Na Sejmu znanja in ustvarjalnosti   Žan Lukič, 9. b 

 

 

 

  
4. a v pravljični knjižnici       

                                                      Maja Mernik 

Praznični eksperimenti pri poskusih v kemiji        

 Ribana Višnar 
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Devetošolke na državnem tekmovanju v Lendavi     

 Brigita Godec Kopčič 

Ludviki v Grazu 

                                                  Viva Kokalj, 7. 

c 

 

 
 

Tretješolci v šoli v naravi (CŠOD Škorpijon)   

                                                     Milanka Munda 

Devetošolci na tekmi svetovnega pokala na 

Pokljuki                      Nataša Lukovič 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (9. razred) 

Šolsko tekmovanje za devete razrede je potekalo 17. 11. 2016. Prijavljenih je bilo 17 tekmovalcev. 

Osem devetošolcev je prejelo bronasto priznanje. Na regijsko tekmovanje se je uvrstila Taja Štros iz 

9. b.  Regijsko tekmovanje bo 18. 1. 2017 na OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru.  

 Ana Ambrož, 8. b 

Mentorica: Karla Poslek Petrovič  

 

SLADKORNA BOLEZEN: DRŽAVNO TEKMOVANJE (9. razred) 

 

V soboto, 19. 11. 2016, je potekalo državno 

tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Letos je 

bil poudarek  tekmovanja zdrava prehrana in 

športne aktivnosti sladkornih bolnikov.  

Na državno tekmovanje se iz vsake šole uvrstijo 

le trije učenci, ki dosežejo največ točk. 

To soboto zjutraj smo se Lara Kocbek (9. b), Ana 

Vranešević in jaz, Nastja Gonza (obe 9. a), z 

gospo učiteljico Brigito Godec Kopčič odpravile v 

Lendavo, ki je ena izmed šol, kjer je potekalo 

državno tekmovanje. Najprej smo odšli v 

telovadnico šole, kjer nas je čakal kratek uvod. 

 Mateja Arko  

 



 5 

Nagovori so potekali v slovenščini in madžarščini, saj smo bili na dvojezični šoli. Slišali smo tudi 

slovensko in madžarsko himno. 

Nato smo po razporedu odšli v učilnice. Pisali smo 45 minut.  

Nekatera izmed štiridesetih vprašanj so bila preprosta, nekatera pa precej težka. Pojavljali so se na 

voljo tudi podobni odgovori, zato smo morali dobro poznati snov.  

Ana in jaz sva osvojili srebrno priznanje. 

 Nastja Gonza, 9. a 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

ANGLEŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (8. razred) 

Državno tekmovanje za osme razrede je potekalo 21. 11. 2016 na OŠ Hajdina. Državnega 

tekmovanja sem se udeležila Ana Ambrož, 8. b. Žal nisem dobila srebrnega ali zlatega priznanja.  

Napisala: Ana Ambrož, 8. b 

Mentorica: Karla Poslek Petrovič  

 

KARATE: TIMI MOČNIK (6. A), POKALNI PRVAK SLOVENIJE 

Učenec 6. a razreda Timi Močnik je v nedeljo, 26. 11. 2016, 

prejel pokal za Pokalnega prvaka Slovenije v karateju 

(olimpijska in najmočnejša WKF zveza), kategorija kata 

dečki. Za naslov prvaka je moral nastopiti na treh pokalnih 

turnirjih Karate zveze Slovenija in na vseh je osvojil prvo 

mesto (enkrat tudi v borbah) ter tako v skupnem seštevku 

kategorije kata prepričljivo osvojil naslov najboljšega 

karateista med dečki v Sloveniji. V skupnem seštevku borb in 

kat pa je Timi osvojil 2. mesto. 

 Borut Močnik 

 

 
  Borut Močnik 

 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (dekleta od 6. do 9. razreda) 

V ponedeljek, 28. 11. 2016, je v športni dvorani Lent potekalo občinsko tekmovanje v nogometu za 

dekleta. Šolsko ekipo so sestavljale: Selma Šabotić, Tjaša Domadenik (8. b); Arnela Murić, Doroteja 

Klobasa (8. c); Ariana Murić, Tija Šoštarič-Karič (6. b) in Hana Seljak (9. b). Uvrstile so se na 2. 

mesto med štirimi najboljšimi, ki so nadaljevali tekmovanje v petek, 16. 12. 2016. 

 Nina K. Lukaček (8. a), Tjaša Domadenik (8. b) in Zala Marolt (8. c) 

Mentor: Milan Soršak 

 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki)  

V sredo, 30. 11. 2016, je v športni dvorani Lent potekalo občinsko tekmovanje v nogometu za fante. 

Šolsko ekipo so sestavljali: Nal Dolenc, Nino Gradišnik, Žan Lukič (9. b); Luka Žigon, Rok Štuhec  

(9. a); Rene Gabor (8. b). Uvrstili so se na 8. mesto. 

 Nina K. Lukaček (8. a), Tjaša Domadenik (8. b) in Zala Marolt (8. c) 

Mentor: Milan Soršak 
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NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši deklice)  

 

V petek, 16. 12. 2016, je v športni dvorani Lent potekalo 

občinsko tekmovanje v nogometu za punce. Ekipo so 

sestavljale : Tjaša Domadenik, Selma Šabotič (8. b), Arnela 

Murič, Doroteja Klobasa (8. c), Hana Seljak (9. b), Ariana 

Murič in Tija Šoštarič Karič (6. a). 

Dosegle smo odlično 3. mesto. 

 Tjaša Domadenik,  8. b  

Mentor: Milan Soršak 

 

 

NEMŠČINA: ŠOLSKO  TEKMOVANJE   

V četrtek, 25. novembra 2106,  je potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika.  

Tekmovanja so se udeležili: Jure Ilešič, Tisa-Lija Šober, Anej Murkovič  iz 9. a in Luka Polanič iz  9. 

b razreda.  Tekmovanje se je pričelo ob 13.00 in je trajalo 60 minut.  Tekmovalne naloge so obsegale 

bralno razumevanje, poznavanje jezika in pisno sporočanje.  Skupno je bilo možno na šolskem 

tekmovanju doseči 50 točk. Nestrpno smo  čakali na uradne rezultate tekmovanja. 

Na šolski ravni je bilo možno osvojiti  bronasto priznanje, ki sta ga prejela Jure Ilešič in Anej 

Murkovič in  se tako uvrstila naprej na državno raven.   Državno tekmovanje bo potekalo meseca 

marca.  Tekmovalca bosta morala  prebrati knjigo nemške avtorice Sabine Ludwig z naslovom Der 7. 

Sonntag im August.  Vsem tekmovalcem iskrene čestitke! 

 in mentorica: Vika Korošec 

 

KROS 

V pretekli številki Ludvik poroča smo pri rezultatih krosa po pomoti izpustili Anžeta Krajnca, ki je 

osvojil 4. mesto v kategoriji učencev letnik 2008. Za nastalo napako se opravičujemo. 

Mentorica: Jadranka Foster 

 

ŠOLSKA KOŠARKARSKA EKIPA (DEKLETA) 

 

Članice ekipe so:  

Zara Kasesnik (6. b), Nika Ančevski 

(7. b), Zala Zadravec, Patricija 

Sužnik (obe 9. a), Lea Pivec, Lara 

Kocbek, Tina Mlasko, Klara Vezjak, 

Katja Zrinski, Hana Seljak in Eva 

Majcen (vse 9. b). 

Mentor: Vlado Bambič 

Trener: Rajko Kršić 

 

 Suad Šabotić  
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ŠAH: PODROČNO TEKMOVANJE (4. in 5. razred) 

Učenci naše šole smo se 1. decembra 

2016 udeležili področnega šahovskega 

tekmovanja za območje Maribora in 

okolice, ki je potekalo v Kulturnem domu 

v Kamnici. 

Tekmovanja smo se udeležili: Klemen 

Skuhala, Lan Lavrinc (oba 5. b), Tim 

Špolar (5. a),  Vito Šumak in Stevan 

Stevanović (oba 4. a). 

Po tretji šolski uri smo se odpravili v 

Kamnico. Na poti nas je spremljala gospa 

Maja Mernik. 

Ob prihodu nas je sprejel naš mentor, 

gospod Peter Kokol.   

V kategoriji U12 je tekmovalo sto 

šahistov iz različnih šol. Med partijami, 

ko so drugi igrali šah smo imeli čas za               

počitek in igro. Mislim, da smo bili na   Maja Mernik 

tekmovanju kar uspešni. Vito je osvojil tri točke, kar je zelo dobro, saj je                  šele začel 

tekmovati, Klemen in Lan štiri in pol točke ter Tim dve točki. Sam sem osvojil pet točk, do bronaste 

medalje pa mi je zmanjkalo pol točke, a sem vseeno zadovoljen z rezultatom. 

 Stevan Stevanović, 4. a 

Mentor: Peter Kokol                                

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

 

VOŠČILNICE Z LUDVIKA TER SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

 

Na stojnicah so starši in gostje s prostovoljnimi prispevki kupovali lepe izdelke, ki so jih učenci 

naredili v okviru dni dejavnosti ali pri likovni umetnosti. V razstavišče Ludvik so vabile številne 

slikovite voščilnice, ki so jih starši lahko kupili prav tako s prostovoljnim prispevkom. In seveda naša 

čajnica: dobrote, ki so bile pripravljene v šolski kuhinji, so  privabljale na topel čaj in domači 

medenjaki, ki so jih posebej za vas spekle in celo poslikale naše kuharice in še marsikaj. Hvala vsem, 

ki ste kupili otroške izdelke in tako prispevali v šolski sklad, saj bomo z izkupičkom denarja uredili 

šolsko ozvočenje za celotno šolo in pomagali učencem. Seveda pa je dogodek uspel zato, ker smo 

 

V sredo, 7. 12. 2016, je na naši šoli 

potekal Sejem znanja in 

ustvarjalnosti ter prodaja božično-

novoletnih voščilnic z Ludvika. 

Vtisi ob tako velikem projektu naše 

šole so lepi. Dosegli smo cilj: 

učenci in učitelji so bili ustvarjalni, 

starši pa veseli in polni prijetnih 

občutkov.  

Stojnice v veliki telovadnici so 

privabile številne starše in goste, ki 

so ob vhodu na novoletno jelko 

obesili doma narejenega 

pingvinčka, ki je letos simbol 

prazničnega vzdušja na šoli. 

 Metka Lakota  
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čisto vsi delavci šole opravili svoje naloge brezhibno in z dobro voljo. In zato … hvala prav  vsem – 

staršem, učencem, učiteljem in vsem delavcem Ludvika. 

 in mentorica razstavišča Ludvik: Metka Lakota 
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
  

ŠOLA V NARAVI (3. razred) 

V ponedeljek zjutraj smo se odpravili v 

šolo v naravi. Dan je bil lep in mrzel. 

Naš cilj je bil dom Škorpijon na 

Kozjaku. Dom se nahaja na slemenu 

Kozjaka, v lepem gozdu. Ima lep razgled 

na druge hribe in sosednjo državo 

Avstrijo. Že prvi dan smo imeli 

aktivnosti. Iskali smo 12 kontrolnih točk. 

Uživali smo do teme. Po večerji smo 

odšli na pohod s svetilkami. Dan je bil 

zelo zanimiv  in ponoči sem dobro spala.  

Drugi dan smo spoznali domače živali in   
konje, ki smo jih tudi jahali. Po kosilu   Milanka Munda 

smo si ogledali mejo med Republiko Slovenijo in Avstrijo. Zvečer je bilo zabavno. Naš Anej je igral 

na harmoniko, mi smo pa zapeli.  Lepo je bilo, da smo si vzeli čas in se lepo družili. Tretji dan je bilo 

vsega lepega konec. Malo smo se sprehajali, ustvarjali v gozdu, zakurili ogenj in spakirali. Po kosilu 

smo s sošolkami Evo, Niko, Mijo, Neli, Alino, Špelo in Nano dobile priznanje za najbolj urejeno 

sobo. Tudi sošolki Larisa in Adriana sta bili v sobi, ki je bila tako kot naša vse tri dni najlepše 

pospravljena. Utrujeni in zadovoljni smo se odpravili nazaj v Maribor. Vesela sem bila srečanja s 

svojimi domačimi.      

 Tara Murshed,  3. c         

Razredničarka: Milanka Munda                                                                                                                                                

 

OBISK 32. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA V LJUBLJANI 

 

V soboto, 26. 11. 2016, smo se mladi 

knjižničarji in člani šolskega radia Ludvik 

odpravili na knjižni sejem v Ljubljano. Zbrali 

smo se na železniški postaji ob 7.30, nato pa 

smo se z vlakom odpeljali do Ljubljane. Med 

vožnjo smo se zelo zabavali, saj smo se veliko 

pogovarjali, se igrali »flašo resnice in izzivov« 

ter milijonarja Slovenije. Ko smo prispeli v 

Ljubljano, smo si najprej ogledali ožje mestno 

jedro z znamenitim Plečnikovim   

tromostovjem, videli tudi del nabrežja 

Ljubljanice, se sprehodili skozi tržnico,  mimo 

mestne hiše,   vstopili v NUK (Narodno  

 Sonja Antolič univerzitetno knjižnico) in nato še do 

Prešernovega spomenika, kjer smo se tudi fotografirali. Zatem smo odšli na knjižni sejem v 

Cankarjev dom. Tam je bila zelo velika gneča in ob pogledu na tolikšno število knjig sem bila veselo 

presenečena. Vsakdo si je lahko kupil kakšno knjigo (nekateri smo si celo dve) in videli smo tudi 

različne  predstave: nastop čarovnika, Adija Smolarja … Ker smo bili potem že pošteno lačni, smo se 

ustavili tudi v Mc Donald‘su. Ko smo se okrepčali in malce odpočili od vsega lepega in zanimivega, 

kar smo videli v Cankarjevem domu, smo se potem počasi odpravili na vlak in čez približno dve uri 

prispeli v Maribor. Tam so nas pričakali starši in naš lepo preživet dan se je zaključil. 

 Vesna Kores, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 
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DAN DEJAVNOSTI: OGLED PREDSTAVE »JANKO IN METKA« V SNG MARIBOR (od 4. 

do 6. razreda) 

V ponedeljek, 28. 11. 2016, je bil za učence od 

4. do 6. razreda kulturni dan. Del dopoldneva 

smo zapolnili z različnimi vsebinami v šoli in ob 

12.30 smo si v SNG Maribor  (v Stari dvorani) 

ogledali predstavo Janko in Metka. Pravljica, ki 

smo jo sicer že poznali od prej, je bila v 

predstavi predstavljena v zelo imenitni zasedbi  

znanih mariborskih igralcev, ki so nas s svojo 

igro navdušili. Tudi scena nas je očarala. Oče in 

čarovnica sta svoji vlogi odigrala posebej 

imenitno. Uživali smo. Pravljica se je za Janka in 

Metko srečno končala. Dobro  premaga zlo … 

Igralcem sem ob koncu predstave v imenu   

Ludvikov  izročila rožice v zahvalo za dobro   Sonja Antolič 

predstavo. 

 Tjaša Mlaker, 6. a 

Organizatorka: Sonja Antolič 

  

DAN DEJAVNOSTI: IZDELOVANJE OKRASKOV ZA SEJEM ZNANJA IN 

USTVARJALNOSTI (od 5. do 9. razreda) 

V torek, 29. 11. 2016, je bil za učence od petega do devetega razreda organiziran dan dejavnosti. S 

pomočjo učiteljev smo ustvarjali in izdelovali izdelke za Sejem znanja in ustvarjalnosti ter za 

okrasitev učilnic s praznično zimskimi motivi.   

Šesti razredi so naredili raznolike snežinke iz narezanih tulcev, lesene ploščice s črkami, smrečice, 

cofke in snežake. 

  
  Žan Lukič, 9. b      

Sedmi razredi pa so naredili darilne vrečke, zanimive okraske iz dasmase, palčke iz storžev, 

voščilnice, smrečice in snežake. 

Osmi razredi smo izdelali pingvine, smrečice, lepe voščilnice, blazinice polnjene s semeni, tablice, 

adventne venčke ter skuhali slastne marmelade. 

Deveti razredi pa so izdelali darilne koledarčke, palčke sreče, snežake, tablice s sporočili in 

voščilnice. 

Vsi smo v svoje delo vložili obilico domišljije in truda ter se potrudili po svojih najboljših močeh, da 

bi izdelali kreativne izdelke. Mislim, da nam je to tudi uspelo. Ob izdelavi smo se naučili veliko 

novih spretnosti, hkrati pa smo se tudi zabavali. 

 Katja Breznik, 8. c  

Organizatorka: Violeta Škrabl 
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ŠPORTNI DAN: FITNES, AEROBIKA, PLAVANJE, DRSANJE (od 6. do 9. razreda) 

  
 Brigita Godec Kopčič   Nataša Luković  

V četrtek, 1. decembra 2016, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda organiziran športni dan. Izbirali 

smo lahko med plavanjem v Pristanu, drsanjem v Ledni dvorani ter fitnesu in aerobiki v hotelu 

Betnava.  

Učenci, ki smo se odpravili na fitnes in aerobiko, smo bili razdeljeni v dve skupini. Prva se je v šoli 

zbrala ob 8. uri zjutraj, kjer so pojedli zajtrk in se ob 8.30 odpravili proti hotelu. Jaz sem bila v drugi 

skupini, ki smo jo sestavljali učenci 6., 7. in 8. a razreda. V šolski jedilnici smo se zbrali ob 9.00. 

Najprej smo pojedli malico. Ob 9.30 smo peš krenili proti hotelu. Tam smo se razdelili na dve 

skupini. Najprej smo punce v telovadnici pričele z aerobiko, fantje pa bili so med tem časom v 

fitnesu. Pri aerobiki smo delali razne vaje za mišice na nogah in rokah. Ko je bilo za nas konec 

aerobike, smo se s fanti zamenjale. V fitnesu smo lahko delale vaje na veliko različnih napravah. Ko 

smo končali, smo se v telovadnici preoblekli in odpravili nazaj proti šoli, kjer nas je že čakalo kosilo.   

Napisala: Nina K. Lukaček, 8. a 

Organizator: Milan Soršak 

 

DAN DEJAVNOSTI: TO SEM JAZ … (8. razred) 

 

V torek, 6. 12. 2016, smo imeli 

učenci osmošolci naravoslovni 

dan. Izveden je bil v štirih 

delih na teme AIDS, Spolno 

prenosljive bolezni, To sem jaz 

in Droge.  

Pri temi AIDS smo se 

pogovarjali o bolezni sami, o 

tem, kako se prenaša, v katerih 

državah je največ okužb z 

virusom HIV ter kako 

preprečimo okužbo z AIDS-

om. Pogovarjali smo se tudi o 

drugih spolno prenosljivih 

boleznih, ki nam jih je 

predstavila učiteljica. 

V računalniški učilnici smo si  

 Brigita Godec Kopčič   ogledali spletno stran TO SEM  

JAZ, kjer smo si izpisovali zanimive članke o odraščanju, ljubezni, spolnosti, duševnosti in drugih 

mladostniških temah. Spoznali smo tudi 10 korakov do boljše samopodobe, ki je zelo pomembna. 

Sledile so delavnice, prav tako na temo TO SEM JAZ. Tudi tam smo prav tako govorili o 

samozavesti in pomembnosti dobre samopodobe. Načeli smo temo o drogah in o tem, kako 

pomembno je, da ob ponudbi droge znamo odločno reči ne. 



 12 

O drogah nam je razlagal tudi gospod Stanko Ivanuša, ki se je z njimi kot kriminalist dosti ukvarjal. 

Povedal nam je, koliko drog se lahko dobi v Sloveniji, skupaj pa smo omenili najbolje poznane 

droge. Povedal nam je zgodbo o narkomanu, ki je z drogami začel že zelo zgodaj in so mu praktično 

uničile življenje, ter tudi druge zanimive zgodbe, povezane z drogami. Odločitev o tem, ali bomo 

drogo vzeli, sprejemamo sami in moramo se zavedati, da so posledice trajne, velikokrat pa tudi 

usodne. Zato moramo zbrati pogum in se ponudbi droge upreti. 

Na naravoslovnem dnevu smo se naučili veliko novega o omenjenih temah, ki nam bodo v življenju 

še prišle prav.  

 Katja Breznik, 8. c 

Mentorica in organizatorka: Brigita Godec Kopčič      

 

 

ŠOLSKI RADIO: SNEMANJE ZA RTV MARIBOR 

 

V torek, 6. 12. 2016, je na našo šolo 

prišla novinarka Radia Maribor. Dekleta, 

ki sodelujemo pri interesni dejavnosti 

radio Ludvik,  smo  skupaj z mentorico 

pripravile posebno novoletno oddajo, na 

katero smo se kar nekaj časa pripravljale. 

Mentorica nam je najprej pripravila 

nabor pesmi mlajših slovenskih 

pesnikov. Vsaka izmed nas si je izbrala 

pesem, ki jo je najbolj nagovorila, nato 

smo poiskale še nekaj voščil in napisale 

vezni tekst za oddajo, pa je bila ta kmalu 

pripravljena. 

Na dan snemanja z novinarko Tamaro  

 Sonja Antolič Zupanič Čučnik smo se zbrale  v naši  

knjižnici, še enkrat prebrale vsa besedila in potem nas je novinarka posnela. Povedala nam je, da bo 

oddaja na sobotnem sporedu Radia Maribor v soboto, 24. 12. 2016, ob 9.30. Preklopite na Radio 

Maribor (93.6 MH), pa nam lahko prisluhnete tudi vi, Ludviki. 

 Viva Kokalj, 7. c 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

  
  Nataša Luković 

V sredo, 7. 12. 2016, smo na naši šoli imeli vsakoletni božični bazar, na katerem smo učenci izdelke, 

ki smo jih izdelovali, prodajali našim staršem, učiteljem in seveda tudi drugim obiskovalcem. Bazarja 

se je udeležilo zelo veliko ljudi, ki so kupili naše izdelke. Prepričan sem, da smo zaslužili dosti 

denarja in si vsi odnesli domov nekaj, kar nam bo olepšalo božične dni. Vzdušje je bilo čudovito in 
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prepričan sem, da smo se vsi zabavali in kupili kaj lepega za bližnje. Če torej za božič od družine in 

prijateljev dobite izdelek vaših sošolcev, se le spomnite na letošnji bazar. 

 Matevž Čelik, 9. b 

 

EKSPERIMENTI PRI IZBIRNEM  PREDMETU POK 

Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji (POK) izvajamo 

veliko zanimivih eksperimentov. 

Ker je zdaj božično-novoletni čas, smo naredili svoje 

kemijsko božično drevesce. Na stojalo smo razporedili več 

bučk, v katerih so bile različne kemijske spojine, ki so bile 

različnih barv. Različne barve smo dobili z različnimi 

kemijskimi postopki.  

Izvedli smo tudi poskus Mavrične pene. Poskus je zelo 

zanimiv, saj se iz merilnega valja počasi dviga pena, ki na 

koncu prestopi vrh in pade na podlago ter se začne zvijati. 

Ko se zaustavi, vidimo veliko mavrične pene.  

Izvedli smo tudi druge eksperimente: Ognjeno risbo, 

Potujoče kapljice, Različne barve plamenov, Faraonove 

kače … 

Ob urah POK-a se zelo zabavamo in veliko naučimo, saj pri 

pouku kemije ni dovolj časa za takšne eksperimente, kot jih 

lahko vidimo pri tem izbirnem predmetu.   

  Ribana Višnar 

 Nastja Gonza, 9. a 

Mentorica: Ribana Višnar 

 

OGLED SVETOVNEGA POKALA IZ BIATLONA NA POKLJUKI 

    

V petek, 9. 12. 2016, smo devetošolci odšli na Pokljuko na 

ogled svetovnega pokala v biatlonu. Tja smo šli zato, ker 

smo zmagali na nagradni igri, katere izvajalec je bil radio 

Aktual. Izvajali so akcijo »Skupaj umirjamo promet«, in 

zato, ker je bil v okolici šole promet od vseh sodelujočih šol 

najbolj miren, smo zmagali. Veliko zahvale gre tukaj tudi 

staršem in delavcem šole, ki so se teden akcije zelo potrudili 

in se vozili  po omejitvah. V petek smo ob 7.00 zjutraj odšli 

z avtobusom od šole, da smo si lahko ogledali šprint moških 

na 10 km. Pridno smo navijali za naše in vzdušje je bilo 

odlično, še posebej po dobrem rezultatu naših biatloncev. 

Ob 14.00 smo se začeli vračati domov. Bil je razburljiv in 

zanimiv dan in upam, da ga boste lahko tudi nižji razredi 

kdaj doživeli. 

 Matevž Čelik, 9. b 

 

 Nataša Luković  

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE »MY FAIR LADY« V SNG 

MARIBOR (od 7. do 9. razreda) 

V ponedeljek, 12. 12. 2016, smo si  na kulturnem dnevu za učence 7., 8. in 9. razreda ogledali 

muzikal My Fair Lady v SNG Maribor. Zbrali smo se na trgu Leona Štuklja, nato pa smo se odpravili 

do gledališča. Tam smo počakali na začetek predstave, ki se je začela ob 17. uri. Muzikal je bil zelo 

zanimiv, občasno tudi smešen in zabaven. V predstavi  smo sledili zgodbi o Elizi Doolittle, ki je bila 

ulična prodajalka cvetja. Nekega dne je srečala Henrya Higginsa, ki se ji je ponudil, da jo nauči lepe 

izgovorjave besed in bontona. Eliza se namreč želi prebiti v tako imenovano »visoko družbo«. Eliza 

 



 14 

 

se je preselila k profesorju, g. 

Higginsu, in  se pri njem učila, 

šolanje pa ji je omogočil polkovnik 

Pickering. Predstava je bila polna 

plesa, glasbe, odlične igre in 

prekrasnih kostumov. Tri dolge ure 

so tako hitreje minile in zadovoljni 

smo se zvečer vrnili domov. O 

predstavi smo pisali tudi poročilo 

in o njej tudi pisno  razmišljali. 

 

 Mateja Arko  

 Vita Podrekar, 8. b, in Zala Marolt, 8. c 

Organizatorka ogleda predstave: Sonja Antolič 

 

INTERDISCIPLINARNA  EKSKURZIJA  V  GRAZ 

 
 Viva Kokalj 

Končno smo dočakali soboto, 17. decembra, ko smo se Ludviki ponovno odpravili na tradicionalni 

izlet v Graz. Učenci, ki obiskujemo izbirne predmete nemščina, turistična vzgoja in sodobna priprava 

hrane, smo se zbrali ob 10. uri na železniški postaji. Z nami so se odpravile učiteljice izbirnih 

predmetov in učiteljice spremljevalke.  Naše potovanje se je začelo z  vlakom. 

V Graz smo prispeli okrog pol dvanajste ure in nato pot nadaljevali z mestnim tramvajem do 

Glavnega trga (Hauptplatz). Najprej  smo si ogledali  ledene jaslice na dvorišču Deželne hiše 

(Landhaus). Sprehodili smo se po središču mestnega jedra. Nato smo se  z dvigalom povzpeli na 

Schloßberg, kjer smo  imeli čudovit razgled nad mestom. Schloßberg smo zapustili z gorsko 

železnico (Bergbahn). 

Pot smo nadaljevali po mestu in se pri tem sprehodili do otoka na Muri (Murinsel), ki je bil zgrajen 

leta 2003, ko je bil Graz evropska prestolnica kulture. Takrat je bila zgrajena tudi umetnostna galerija 

Kunsthaus.  

Obiskali smo božične stojnice na glavnem trgu,  ki  zapeljivo vabijo obiskovalce. Poskušali smo 

hrano, sladkarije in nakupovali spominke. Ob 17. uri  smo se zbrali in se s tramvajem vrnili na 

železniško postajo. Domov smo prispeli  okrog  pol osme ure zvečer.    

 in organizatorka: Vika Korošec 
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 KNJIGA MESECA  
 

 

No, pa smo dočakali tudi konec  leta in konec  

letošnje bralne sezone v letu 2016. Kljub temu, da 

je v  veselem decembru  mogoče manj časa za 

knjigo, ga bo pa več konec meseca, ko bomo 

praznike lahko preživljali tudi ob branju knjig. Trije 

dobri možje so in  nam še bodo gotovo prinesli 

kakšno, kajne? 

V naši skrinjici z glasovi za prebrane knjige v 

decembru smo našli glasove in rezultat je takšen:  

učenci od 1. do 5. razreda  so  oddali 12 glasov. Za 

knjigi meseca razglašamo knjigi Reba, Matea: 

Zmajček Bim in Freedman, Claire: Medvedek  

Sonja Antolič Benjamin.   

Nagradili bomo izžrebano bralko in glasovalko Anjo Bezlaj, 3. b. Čestitamo. 

Učenci od 6. do 9. razreda pa smo glasovali tako: oddanih je bilo 24 glasov.  Knjiga meseca z največ 

glasovi  je  Suhodolčan, Leopold: Deček na črnem konju. 

Nagradili bomo bralko in glasovalko Aljo Sedonja, 7. b. Tudi njej čestitamo. 

Naj se nam bere. 

 Tjaša Domadenik, 8. b  

Mentorica: Sonja Antolič  

 

 PRAVILA, PRAVILA  
 

IZ HIŠNEGA REDA: Prihod v šolo - nekaj splošnih napotkov za učence 

 

 Začetek pouka je ob 7.30 oziroma ob 8.20. K pouku ne zamujamo! 

 

 Zaklonišče/garderobo odklene informator pred poukom ob 7.15, oziroma ob 8.05. V primeru 

dežja, mraza ali slabega vremena, do odklepanja zaklonišča počakamo v večnamenskem 

prostoru. 

 

 Ob 7.30 oziroma ob 8.20 informator zaklonišče/garderobo zaklene. 

 

 Če zamujamo z opravičilom (zobozdravnik, ortodont, zdravnik …), informator odklene 

zaklonišče, da gremo k pouku med poukom. 

 

 Če zamujamo v šolo brez opravičila, počakamo v večnamenskem prostoru do naslednjega 

odmora.  

 

 Zaklonišče/garderobo informator v času pouka zaklene. Učenci poskrbimo, da so garderobne 

omarice zaklenjene. 

 

 Red v zaklonišču nadzorujejo dežurni učitelji. 

 

 Metka Lakota, gradivo obravnavano na razredni uri 
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 DELO V DECEMBRU IN JANUARJU 
 

D E C E M B E R  J A N U A R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

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

1800. T-š: zgodovina. 
2. 1. Novo leto. 

2. T-d: biologija. 2. Novo leto. 

5. Skupnost učencev.   3.  Za muco časa: 1700. 

6. Za muco časa: 1700. 5. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800.  

7. : Sejem znanja in ustvarjalnosti ter voščilnice z 
Ludvika. 

9. Skupnost učencev. 

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

12. Svet staršev: 1800. 

9. T-š: slovenščina. 13. Zaključek natečaja za Prešernovo nagrado šole. 

21. Božično-novoletni koncert MPZ. 16. T-š: kemija. 

22. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 1.–9. 18. 3. RS:  9. r. T-r:angleščina 9. razred. 

23. Lutkovni abonma  in Božično-novoletno praznovanje 1. do 3. r. 

Božično-novoletno praznovanje: 4.–9. 
19. : Zdenka Hren: Slikarska dela. 

25. Božič. 24. 1. srečanje s šolskimi novinci. 

26. Dan samostojnosti in enotnosti. Novoletne počitnice. 
Individualno izobraževanje strokovnih delavcev in dopusti. → 2. 

1. 

25. Ocenjevalna konferenca: 700 (6.–9.).  T-o: slovenščina. 

 

  26. Ocenjevalna konferenca: 1700  (1.– 5.).  Fotografiranje oddelkov. 

  27. D-š: 2. in 3. razred:drsanje. 

  28. Usposabljanje za šolske medvrstniške mediatorje. 

  31. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. 

 Raziskovalne naloge: oddaja raziskovalnih nalog in interna predstavitev nalog. 

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

  
  Lili Železnik, 3. c   Marija Luković, 2. a 

 

   
  Zarja Pukšič, 2. b   Mia Čerič, 3. c  Eva Zala Stergar, 3. c 

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 


