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Številka 8, leto XVIII, april 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA: ODLIČNI RAZISKOVALCI 

KATJA BREZNIK, 8. c, ZLATO CANKARJEVO PRIZNANJE 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA: PONOVNO ZLATI 

 

             
  Lana Miuc Zelko, 5. a     Lina Lužnic, 5. a    Sara Šmon, 5. a 

 

 

Dragi Ludviki! 

Za nami je še en uspešen mesec, pred nami pa hitro 

bližajoče se počitnice, za katere verjamem, da jih vsi 

že nestrpno pričakujemo. Na šoli se je zgodilo 

marsikaj zanimivega. Devetošolci smo prve 

spomladanske dni začeli z vpisom v srednje šole, sedaj 

pa že težko pričakujemo rezultate. Seveda pa četrtega 

meseca v letu nismo zaznamovali le mi, temveč tudi 

marsikateri Ludvik, ki je s svojim znanjem in 

sposobnostmi pripomogel k zmagi na raznih športnih 

tekmovanjih ali je sodeloval na tekmovanjih iz znanja. 

Raziskovalci in raziskovalke smo že prejeli rezultate 

oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov 

in seveda smo bili  vsi več kot odlični. Počivali pa 

nismo niti na športnem področju, saj so v preteklem 

mesecu potekala razna tekmovanja, ki smo se jih 

udeležili ter dokazali, da smo odlični na več kot enem 

področju … Seveda ne smem izdati preveč, zato  le 

preberite naš šolski časopis, v katerem izveste še vse 

 Mateja Arko podrobnosti o raznih dogodkih in prireditvah, ki so  

se ali pa se še bodo odvijala na naši šoli. 

 

 Maja Štrakl, 9. b, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
 
 

 

 
 

 



 2 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Erasmus+: priprave na mobilnost na Portugalsko      

 Nataša Lukovič 

Zlato na festivalu Turizmu pomaga lastna glava!                                   

 Mateja Arko 

 

  
Odlični raziskovalci Ludviki v Narodnem domu 

                                                   Danijel Korpar 

Planinci Ludviki na izletu         

                                        Sonja Žnidaršič 

 

 

 

Pri izbirnem predmetu astronomija     

                                                           Vera Kožuh 

Obisk potujoče knjižnice          

                                                Sonja Antolič 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (državno) 

V soboto, 11. marca 2017, je na Osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah potekalo državno tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje. Z Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor sem se ga udeležila jaz, Katja 

Breznik, iz 8. c razreda. Tja sva odšli z mentorico, go. Natašo Colja. Prireditev se je pričela v avli 

šole ob 9.00 s sprejemom, ki se ga je udeležil tudi gospod Tone Partljič, ki je avtor del Moj ata, 

socialistični kulak in Hotel sem prijeti sonce. 
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Obe deli smo učenci 8. in 9. razredov morali prebrati pred 

tekmovanjem. Na humoren način nam je povedal nekaj 

spodbudnih besed. Bil je zelo ponosen, da smo na 

tekmovanju obravnavali prav njegova dela. Ob desetih 

smo pričeli s pisanjem. Bila sem vznemirjena, a sem se 

potrudila po svojih najboljših močeh. Po pisanju sem bila 

zelo utrujena. 

Po tekmovanju sva z mentorico nestrpno pričakovali 

uradne rezultate tekmovanja. Ko sva izvedeli, da sem 

osvojila zlato Cankarjevo priznanje, sva bili obe 

neizmerno veseli. Zame je bila to nova izkušnja in 

ponosna sem na svoj dosežek.  

 Katja Breznik, 8. c 

Mentorica: Nataša Colja 

 Mateja Arko  

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: »PROJEKT MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA« 

Med 6. in 21. marcem 2017 so potekali zagovori raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov na 

Srednji lesarski šoli Maribor. 

Prijavili in uspešno zagovarjali smo pet raziskovalnih nalog  in en inovacijski predlog. 

Zaključna prireditev in razglasitev rezultatov je bila 6. aprila 2017 v Narodnem domu Maribor. 

  
 Danijel Korpar                                                       Danijel Korpar      

Po številu točk, ki so jih prejele raziskovalne naloge in inovacijski predlog, smo med osnovnimi 

šolami zasedli  tretje mesto in prejeli denarno nagrado v vrednosti 200,00 EUR za nakup knjig 

(namenjenih raziskovalni dejavnosti) za šolsko knjižnico. 

Med najuspešnejšimi mentorji je gospa Brigita Godec Kopčič, ki se je uvrstila na drugo mesto 

(število doseženih točk RN). 

V začetku marca smo bile vse raziskovalke  na trnih, saj smo izvedele datume naših zagovorov 

raziskovalnih nalog. Čas se je počasi iztekal, ampak naša trema in želja po uspehu se je večala vsak 

dan.  

Po končanih zagovorih se nam je odvalil kamen od srca za nekaj časa in posvetili smo se lahko le  

normalnemu šolskemu delu. V začetku aprila pa se je ponovno začelo, saj smo izvedeli, kako smo se 

odrezali na zagovorih.  

V Narodnem domu  Maribor je bilo vse polno mladih raziskovalcev in vsi smo imeli  željo po uspehu 

in biti najboljši. Po razglasitvi nismo bili vsi zadovoljni s svojimi rezultati, ampak se je vse 

spremenilo, ko smo izvedeli, katere naloge so se uvrstile na državno tekmovanje. 

S takšnimi dosežki dobiš potrditev, da se je tvoje delo in delo mentorjev obrestovalo. 

Raziskovalne naloge in inovacijski predlog so našteti po abecednem redu raziskovalnih področij. 

INTERDISCIPLINARNO PODROČJE (ZDRAVSTVO, ŠPORT) 
RN – OTROCI S PREKOMERNO TELESNO MASO, TISA-LIJA ŠOBER, 9. a  

139 točk, 2. mesto, bronasto priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 
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PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA 
RN – KAKO IZBOLJŠATI KOMUNIKACIJO MED STARŠI IN OTROKI, ŠPELA FRAS, 9. a 

155 točk, 2. mesto, srebrno priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje 

Mentorica: Tadeja Krajnc 

RN – »SANJAJ IN SE DVIGNI!« SPODBUJANJE SAMOZAVESTI PRI MLADOSTNIKIH S 

POMOČJO VODENIH FANTAZIJ, MAJA ŠTRAKL, 9. b 

150 točk, 5. mesto, srebrno priznanje 

Mentorica: Nataša Luković 

RN – VPLIV GLASBE NA KONCENTRACIJO PRI UČENJU, LARA KOCBEK, 9. b 

146 točk, 6. mesto, srebrno priznanje 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 
 

TURIZEM 
IP – S ČEVLJARČKOM PO MARIBORU, TAJA ŠTROS, 9. b, ELA ŠMIRMAUL, 8. a, NINA 

KUJUNDŽIĆ LUKAČEK, 8. a 

148 točk, srebrno priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje. 

Mentorici: Violeta Škrabl, Ribana Višnar 
 

ZDRAVSTVO 
RN – MOJI MOŽGANI, Ana Ambrož, 8. b 

141 točk, 4. mesto, srebrno priznanje 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

ČESTITAMO!!! 

Na zaključni prireditvi so na odru Narodnega doma Maribor blestele Taja, Ela in Nina s 

predstavitvijo inovacijskega predloga »S čevljarčkom po Mariboru«. 

Naša bivša, zelo uspešna učenka in prav tako zelo uspešna dijakinja Nomi Hrast,  je s sovoditeljem 

vodila razglasitev rezultatov. 

Ah, ti Ludviki! 

Državno tekmovanje »50. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2017« organizira Zveza za 

tehnično kulturo Slovenije. 5. maja 2017 bodo  znani rezultati prvega kroga tekmovanja in 15. maja 

2017 bodo znani rezultati drugega kroga tekmovanja. 

Čestitke in veliko uspehov  mladim raziskovalkam in mentoricam, ki so se uvrstile na državno 

tekmovanje. 

 Tisa-Lija Šober, 9. a 

Koordinatorka: Gordana Šober 

 

NEMŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE  
Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika je potekalo 14. marca  2017, na Osnovni šoli Janka 

Padežnika v Mariboru. Na državno raven sta se uvrstila Jure Ilešič in Anej Murkovič, učenca 9. a 

razreda. Tekmovanje se je pričelo ob 14.00 uri in je trajalo 90 minut. Potrebno je bilo prebrati knjigo 

nemške avtorice Sabine Ludwig, »Der 7. Sonntag im August«. Tekmovalne naloge so se nanašale na 

razumevanje besedila, poznavanje in rabo jezika in pisno sporočanje. Na tekmovanju je bilo možno 

doseči skupno 100 točk. Jure Ilešič je osvojil 92 točk in s tem prejel srebrno priznanje. Manjkala mu 

je samo ena točka do zlatega priznanja.  Anej Murkovič je dosegel  86 točk in prav tako prejel 

srebrno priznanje.  Iskrene čestitke tekmovalcema! 

 in mentorica Vika Korošec 

 

MATEMATIKA: ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE 
V četrtek, 16. marca 2017, je bilo šolsko tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje. Tekmovanja se 

je udeležilo 200 učencev od 1. do 9. razreda. Priznanje (Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju 

matematike za Vegova priznanja, 35. člen: Ker se lahko učenci od 1. do 4. razreda udeležijo le šolske ravni tekmovanja, 

se priznanje, ki ga učenci od 1. do 4. razreda dosežejo na šolskem tekmovanju, imenuje le Priznanje in je enakovredno 
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bronastemu Vegovemu priznanju.) za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru je osvojilo 

50 učencev od 1. do 4. razreda, bronasto Vegovo priznanje pa 30 učencev od 5. do 9. razreda.   

DOBITNIKI PRIZNANJA ZA USPEH NA TEKMOVANJU MEDNARODNI MATEMATIČNI 

KENGURU (od 1. do 4. razreda)  
 

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki priznanj 

1. razred 31 

Maca Bobnar, Katja Čertalič, Nina Dronjak, Hana Jarh, Urban Knez, Jure 

Zorenč,  

Val Anderlič, Bine Cizerl, Naja Hat, Saša Milosavljević Cizar, Lana Obreht,  

Gal Ofič, Lara Poredoš, Iva Rauš, Jurij Trstenjak, Klemen Vohl 

2. razred 30 

Lovro Pogačar, Andraž Črešnik, Naja Rotman, Tia Turk, Tine Bedjanič,  

Tim Jugovič, Matic Lešnik, Jakob Novak, Nejc Peretić,  

Jaša Sabolek Miloševič, Daša Solomon, Nino Višić 

3. razred 27 

Žiga Ravter, Andraž Vadnjal, Živa Tancer, Filip Martin Fleisinger,  

Mandy Močnik, Nika Pograjc, Žiga Žižek, Anja Bezlaj, Vito Koludrovič, 

Miha Majer, Tara Murshed, Nace Preglau, Domen Skuhala  

4. razred 25 
Pascal Krampl, Hana Indihar, Filip Bedjanič, Nuša Petek, Vito Šumak,  

Lena Anošek, Luka Koren, Ela Lorber, Ajda Kodrič 

 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 5. do 9. razreda)  
 

Razred 
Št. 

tekmovalcev 
Dobitniki bronastih priznanj 

5. razred 18 
Mirjam Jurša, Sara Bedrač, Tija Rutar, Ana Kuprivec, Lana Miuc Zelko, Jana 

Zadravec 

6. razred 21 
Timi Močnik, Tjaša Mlaker, Lana Koren, Jan Harl, Primož Levstik,  

Mark Tominc, Neli Pulko, Tin Štros, Aleksej Matevž Fišer 

7. razred 19 
Viva Kokalj, Hana Krampl, Pika Majcen, Anej Cvikl, Gašper Kodrič,  

Jure Majer 

8. razred 16 
Nina Kujundžić Lukaček, Ana Ambrož, Nika Makuc, Eva Zavec,  

Gal Bubnič 

9. razred 13 Lan Martin Kompan, Luka Polanič, Nika Zadravec, Dennis Dean Rutar 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Mirjam Jurša iz 5. razreda; Timi Močnik, Tjaša Mlaker, Lana 

Koren in Jan Harl iz 6. razreda; Viva Kokalj iz 7. razreda; Nina Kujundžić Lukaček in Ana Ambrož 

iz 8. razreda; Lan Martin Kompan iz 9. razreda.  

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

Organizatorka tekmovanja od 4. do 9. razreda: Jordana Koren   

Predsednica šolske tekmovalne komisije: Jordana koren     

 Jordana Koren 

 

TURIZEM: FESTIVAL »TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA«  
Letos je potekalo že 34. tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava, na katerega smo se prijavile tudi 

učenke naše šole, in sicer Ela Šmirmaul, Nina K. Lukaček (obe 8. a),Taja Štros, Klara Vezjak in Tina 

Mlasko (9. b). Od septembra do februarja smo pripravljale turistično raziskovalno nalogo z naslovom 

S čevljarčkom po Mariboru. Pri izdelovanju pa smo prav tako sledile temi, ki so jo razpisali za 

letošnjo tekmovanje (Potujem, torej sem). V četrtek, 6. aprila 2017, smo se ob 14. uri zbrale v 

Mercator centru v Mariboru. Tam smo s pomočjo naših mentoric gospe Ribane Višnar, gospe Violete 

Škrabl in gospe Tadeje Krajnc postavile stojnico. V pripravo ozadja, zemljevida, kolesa sreče, kock,  

prstanov in drugih izdelkov smo vložile veliko truda. Nato so sledila navodila o poteku dneva in 

izvedele smo, da ocenjevanje poteka od 15. do 17. ure. Med tem časom smo k stojnici skušale 

privabiti čim večje število ljudi. S plesom so mimoidoče privabljale učenke tretjih razredov. Delile 

smo piškote, ki so jih spekle kuharice naše šole, ljudem pripovedovale Legendo o čevljarčku, plesale 

in jih vabile na naše kolo sreče, kjer  
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so lahko zadeli različne nagrade. Ko se je 

komisija odločila, kakšna priznanja dobi 

vsaka izmed 18 šol, je sledila razglasitev 

rezultatov. Nestrpno smo pričakovale 

rezultate in upale na najboljše. 

Ko so poklicali prve prejemnike zlatega 

priznanja, smo si oddahnile, saj smo s tem 

ugotovile, da smo ga dobile tudi me.  

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentorice: Ribana Višnar, Violeta Škrabl, 

Tadeja Krajnc 

 Ana Ambrož, 8. b  

 

KEMIJA: TEKMOVANJE ZA SREBRNO IN ZLATO PREGLOVO PRIZNANJE (državno 

tekmovanje) 

V soboto, 1. 4. 2017, se je na OŠ borcev za severno mejo odvijalo državno tekmovanje iz znanja 

kemije za srebrno in zlato Preglovo priznanje.  

Zjutraj ob devetih smo se zbrali pred OŠ Borcev za severno mejo in se kmalu za tem odpravili v 

jedilnico šole. Tam je potekal kratek uvodni glasbeni program. Po koncu programa so nas seznanili s 

pravili tekmovanja, številom tekmovalcem in razporedom. 

Hitro smo se morali porazdeliti v učilnice, saj smo s pisanjem pričeli že ob 9.30. Pisali smo eno uro 

oziroma 60 minut.  

Tekmovanje je bilo zelo zahtevno, kar nas ni smelo presenetiti, glede na to, da je bilo tekmovanje na 

državnem nivoju.  

Tekmovanju je sledila pogostitev, pogostitvi pa odhod domov. Uradne rezultate še čakamo.  

Čestitke vsem udeležencem!  

 Nastja Gonza, 9. a 

Mentorica: Ribana Višnar 

 

MALA ODBOJKA: OBČINSKO PRVENSTVO  

V četrtek,  6. 4. 2017, so naše odbojkarji tekmovali na občinskem prvenstvu v mali odbojki. 

Tekmovanje se je odvijalo na osnovni šoli Rada Robiča Limbuš. Tam so dosegli drugo mesto in bili 

skupno četrti. Za našo šolo so tekmovali: Maj Lorbek, Gal Petek, Jakob Kompan, Luka Motaln, Anej 

Pinterič, Nejc Bizjak, Gašper Vogrin in Žan Luka Osenjak. Čestitke vsem tekmovalcem in želimo 

vam še več lepih rezultatov! 

 in mentor Milan Soršak 

 

SLOVENŠČINA: TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (Z »MEHURČKI« 

VISOKO IN ŠE VIŠJE, od 1. do 3. razreda)  

Tudi letos so potekale priprave na Cankarjevo tekmovanje, ki se je tako pri nas kot tudi na drugih 

slovenskih osnovnih šolah odvijalo v petek, 7. 4. 2017, ob 11. uri.  

Novost letošnjega tekmovanja je bilo imenovanje tekmovanja za učence 1. VIO, ki se odslej imenuje 

po znani zbirki Otona Župančiča, Mehurčki. Tekmovanje je potekalo v okviru Državne komisije za 

tekmovanje v znanju slovenščine in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izbrano besedilo pa je v 

šolskem letu 2016/2017 temeljilo na dramskih besedilih.  

Na naši šoli se je tekmovanja udeležilo 17 drugošolcev ter 15 tretješolcev, skupaj torej 32 učencev, ki 

so se na tekmovanje pripravljali v času dodatnega pouka slovenščine.  

Vsem udeležencem iskreno čestitamo. Za sodelovanje bodo prejeli priznanja.  

 Romana Tivadar, organizatorka tekmovanja 

Predsednica šolske tekmovalne komisije: Nataša Colja 
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VESELA ŠOLA: DRŽAVNO TEKMOVANJE  

V sredo, 12. aprila, smo se učenci naše šole, ki 

smo se uvrstili na državno tekmovanje, z našo 

mentorico, učiteljico Blanko Slapnik, odpravili 

na Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju, kjer je 

potekalo državno tekmovanje v znanju iz Vesele 

šole. Udeležili smo se ga Gal Boltauzer, 4. b, 

Tija Rutar, 5. a, in Nina K. Lukaček, 8. a. Tja 

smo se odpeljali z avtobusom, na katerem so bili 

tudi učenci drugih bližnjih šol. Ko smo prišli v 

šolo, je najprej sledil krajši uvodni program, nato 

pa smo se razporedili po učilnicah in pričeli s  
 

pisanjem. Po 45 minutah smo zaključili z   Blanka Slapnik 

reševanjem nalog in se odpravili nazaj proti šoli.  Na rezultate državnega tekmovanja še čakamo, več 

o njih pa v naslednjem Ludviku. 

 Nina K. Lukaček, 8. a 

Mentorica: Blanka Slapnik 
 

BADMINTON: DRŽAVNO TEKMOVANJE (ekipno) 

V torek, 18. 4. 2017, je v Medvodah potekalo ekipno državno tekmovanje v badmintonu. Člani ekipe 

smo bili: Tjaša Domadenik, 8. b, Špela Fras, 9. a, Aleks Milojevič in Aljaž Kirbiš (oba 7. c). Uvrstili 

smo se na odlično 9. mesto. 

 Tjaša Domadenik, 8. b 

Mentor: Milan Soršak 
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

S ČOPIČEM V ZLATA LETA 

V četrtek, 13. 4. 2017, je bila v razstavišču Ludvik otvoritev razstave akvarelov gospoda Marjana 

Kasjaka. Avtor je razstavo posvetil svoji 80-letnici in 40-letnici likovnega ustvarjanja. Kulturni 

program je vodila Meta Pohar, nastopali pa so folkloristi pod mentorstvom  gospe učiteljice Milanke 

Munda. Na klavir je zaigrala Taja Štros, na harmoniko ter klarinet pa sestri Nika in Jana Zadravec. 

Razstavo je odprl gospod Ervin Kralj. Druženje se je nadaljevalo v šolski jedilnici.  

 Metka Lakota 

 

MLADI RAZISKOVALCI V RAZSTAVIŠČU 

V četrtek, 20. 4. 2017, je bila v razstavišču predstavitev raziskovalnih nalog projekta Mladi za 

napredek Maribora in Turizmu pomaga lastna glava. Učenke so na suveren način predstavile svoje 

naloge in inovacijski predlog. Predstavitve so bile poučne. Prav tako so se učenci predstavili s kratko 

igrico v okviru festivala Turizmu pomaga lastna glava, kjer so se z nalogo S čevljarčkom po 

Mariboru uvrstili na državno tekmovanje in prejeli zlato priznanje. 

  
                                            Katja Zrinski, 9. b   Katja Zrinski, 9. b 
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Učenkam je gospa ravnateljica za spodbudo podelila mini leksikone, mentorjem pa smo se zahvalili s 

cvetom. Koordinatorka raziskovalne dejavnosti je gospa Gordana Šober, koordinatorka turističnega 

podmladka pa gospa Ribana Višnar. 

Druženje se je nadaljevalo v šolski jedilnici. 

 Metka Lakota 
 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
 

DAN DEJAVNOSTI: USTVARJANJE TEHNIŠKIH IZDELKOV (4. razred) 

 

V sredo, 15. februarja 2017, smo imeli tehniški dan. 

Prvo šolsko uro nam je učiteljica razložila, kako 

izdelati dva izdelka, ki smo jih imeli namen narediti 

tisti dan. Po malici smo začeli z delom. Najprej smo 

izdelali vodni mlinček  in kompas, kasneje pa nam 

je učiteljica razložila, kako se naredi še vodni hram. 

Ko smo končali tudi tega, je bila ura že 12.40 in 

pouka je bilo konec. Tehniški dan je minil zelo 

hitro, saj smo se ob ustvarjanju izdelkov zelo 

zabavali in hkrati naučili novih spretnosti. Zelo se 

že veselim naslednjega tehniškega dne. 

 Viktorija Kodrič  

 Gal Boltauzer, 4. b 

Mentorica: Viktorija Kodrič 
 

DAN DEJAVNOSTI: ŠPORTNI DAN NA SKIROJIH IN ROLERJIH (1. razred) 

Vsako leto je  v posebno veselje športni dan, ko je hodnik prvošolcev zapolnjen s skiroji, rolerji, 

ščitniki in ostalo opremo, potrebno za varno vožnjo po šolskem igrišču.  Učiteljice smo zasedle vso 

igrišče in ga s pomočjo šolskih stožcev, obročev in kolebnic spremenile v 3 velike poligone, na 

katerih so se učenci lahko seznanili s skiroji in rolerji, utrdili svoje znanje ali pa ga poglobili.  

V kuhinji smo  prosili za veliko vedro vode, ki je 

odžejalo majhne nadobudne športnike, kosilo pa je tudi 

bolj teknilo. 

Kljub zelo luknjastemu asfaltu smo športni dan izvedli 

brez večjih poškodb ali nesreč. Največ veselja je otrokom 

prineslo iskanje matic in vijakov ter izgubljenih kolesc, 

ki so popadali s skirojev ob tolikšni kilometrini, narejeni 

v vseh šolskih urah, kolikor je športni dan trajal. 

 Romana Tivadar  

     Romana Tivadar 
 

PLANINCI LUDVIKI: IZLET NA ŠMOHOR 

 

V soboto, 25.  marca, smo imeli planinski izlet na 

Šmohor. Izleta se nas je udeležilo 28 učencev in 

učenk od 4. do 8. razreda ter tri učiteljice naše šole. 

Izleta so se udeležili tudi učenci Osnovne šole 

Tabor 1. 

Pot iz Maribora smo nadaljevali z vlakom do 

Laškega, nato pa nas je čakalo nekaj ur hoje na 

Šmohor. Pot do koče je bila na določenih delih 

strma in za novince naporna. Med potjo do koče 

smo se trikrat ustavili in se malo okrepčali. Ko  

smo prispeli na vrh, smo imeli čas za daljši počitek,  

  Sonja Žnidaršič malico in igro. S sošolci smo se igrali z žogo, 



 9 

nekateri so se med seboj pogovarjali in raziskovali okolico koče. In ker ura teče, nič ne reče, je kmalu 

napočil čas za povratek. Sledila je lahkotna hoja po gozdni poti navzdol in vožnja z vlakom proti 

domu. Vrnili smo se popoldan ob 16.30 na železniško postajo v Maribor. 

Sobotno druženje na izletu je bilo zanimivo in je zelo hitro minilo. Se že veselim naslednjega izleta. 

 Jaka Černčič, 5. b 

Mentorici: Urška Kosi, Nataša Kosi 
 

DAN DEJAVNOSTI: PRVA POMOČ IN FIZIKALNI EKSPERIMENTI (8. razred) 

  

V petek, 31. 3. 2017, smo 

imeli učenci osmih razredov 

dan dejavnosti na dve temi, in 

sicer prva pomoč in fizikalni 

eksperimenti. 

Učenci 8. c razreda smo prvi 

dve šolski uri preživeli v 

družbi prijaznih študentov 

medicine. Najprej smo imeli 

teoretični del, kjer so nam 

predstavili prvo pomoč in     Brigita Godec Kopčič    Ninet Klapš, 8. c 

kako pomembno je, da se učimo nuditi prvo pomoč, saj z njo rešujemo življenja. Razložili so nam, 

kako je treba v takšnih trenutkih, ko nekdo potrebuje prvo pomoč, odreagirati; predstavili so nam 

temeljne postopke oživljanja in še mnogo drugega. Povedali so nam, da je potrebno premagati strah 

pred nudenjem pomoči ponesrečencu in pomagati po svojih najboljših močeh.  

Sledila je razdelitev v skupine, saj smo praktični del opravljali na štirih postajah. Na prvi postaji smo 

se s pomočjo lutke preizkusili v temeljnih postopkih oživljanja, na drugi postaji smo na lutki 

preizkusili uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, na tretji so nam prikazali osnovne 

položaje poškodovancev in odstranjevanje tujkov iz dihalnih poti, na četrti postaji pa smo predelali 

povijanje ran, imobilizacijo zlomov in zaustavljanje krvavitev. Moramo se zavedati pomembnosti 

nudenja prve pomoči in v primeru nesreče tudi brez zadržkov pomagati. Znanje, ki smo ga pridobili 

od študentov, je še kako uporabno, saj lahko z njim pomagamo ponesrečencem in jim tudi rešimo 

življenje. 

V naslednjih dveh šolskih urah smo s pomočjo računalnikov v računalniški učilnici izdelali zloženke 

o prvi pomoči. V njih smo zapisali temeljne postopke oživljanja in prvo pomoč v primeru opeklin, 

tujkov v koži, sončarice, ureznin in v drugih primerih. 

Sledili sta še šolski uri, pri katerih smo, razdeljeni v skupine, na različnih postajah opravljali različne 

zanimive fizikalne eksperimente. Pridobili smo veliko novega fizikalnega znanja. 

Dan dejavnosti nam bo ostal v zelo lepem spominu, saj smo se naučili veliko novega in pridobili 

znanje, ki nam bo v življenju prišlo še kako prav.  

 Katja Breznik, 8. c       

Organizatorki: Vera Kožuh, Brigita Godec Kopčič  
 

SPOMLADANSKI ŠOLSKI PLES  
Učenci  9. razreda smo 24. marca ponovno organizirali 

šolski ples. Tokrat je bil obarvan v pomladne barve. 

Kljub temu, da se ga je udeležilo manj učencev, smo se 

vseeno imeli zelo fajn.  Seveda pa ne bi bilo uspešnega 

šolskega plesa brez DJ-ja. Ponovno nam je priskočil na 

pomoč bivši učenec naše šole, Blaž Režonja, DJ Blaž. 

Ta spomladanski šolski ples je bil zadnji, ki smo ga 

letos pripravili. Upamo, da boste bodoči devetošolci 

nadaljevali s to tradicijo.  

Prav tako pa si želimo, da bi vam ta dva šolska plesa 

ostala v lepem spominu.   
   Nataša Luković  
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Seveda pa ne bi mogli organizirati tako uspešnih plesov brez pomoči naših razredničark in 

ravnateljice. Najlepša hvala za pomoč pri organizaciji obeh plesov.  

Vem, da smo se devetošolci zelo zabavali in da bomo oba plesa ohranili v lepem spominu.  

 Tisa-Lija Šober, 9. a 

Mentorici: Marija Bauman in Nataša Luković 
 

NASTOP FOLKLORNIKOV V DVORANI UNION  

 
  Rossa Intihar 

V petek, 31. marca 2017, je v dvorani Union potekalo srečanje folklornih skupin Slovenije. 

Sodelovalo  je osem šol, med njimi tudi folklorna skupina Ludvik. Folklorna skupina Ludvik deluje 

od začetka letošnjega šolskega leta. Naša učiteljica, Milanka Munda, je bila tudi sama folklornica. Z 

nami  je pripravila čudovito folklorno točko »Kje so pa pubeci?«. S sošolci smo nalogo opravili zelo 

resno in ponosno. Vse skupine so na nastop prinesle veliko veselja in pozitivne energije. Cilj tega 

dogodka je, da ohranimo tradicijo: ljudske pesmi, narodno nošo ter plese in igre. Ponosna sem, da 

sem bila tudi jaz z svojimi sošolci del tega svečanega dogodka. 

 Tara Murshed, 3. c 

Mentorica: Milanka Munda 
 

OBISK POTUJOČE KNJIŽNICE »BIBLIOBUS« 

ob Dravi, Starše, Šentilj, Slovenska Bistrica, Oplotnica)  obiščejo vsaj dvakrat mesečno. Tokrat so 

ves dopoldan bili na voljo Ludvikom  in prav vsi učenci od 1. do 5. razreda so si ga lahko tudi 

ogledali in malo pobrskali po množici knjig. Kar 11000 knjig prevažajo naokrog. Seveda imajo še 

veliko zbirko knjig tudi v depoju Knjižnice Tezno, kjer Potujoča knjižnica  ponoči tudi počiva. Otroci 

lahko na bibliobusu  preživljajo svoj čas v bralnem kotičku, kjer lahko v miru uživajo v knjigah, malo 

pobrskajo po zbirki DVD-jev, revijah ... Bibliobus je na srečanju evropskih potujočih knjižnic  v 

Tilburgu na Nizozemskem leta 2001 osvojil 1. nagrado in prejel naziv bibliobus leta 2001.  Na to 

priznanje so seveda še danes ponosni, čeprav so ga takrat osvojili z drugačnim vozilom. Bibliobus  je 

skoraj še čisto nov, saj so sedanje vozilo tudi v novi zunanji podobi  dobili leta 2015. Po ogledu so ga 

zelo lepo  narisali tudi naši prvošolci.  

 Tjaša Domadenik, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 

 

V ponedeljek, 10.  aprila, se je na naše šolsko 

dvorišče pripeljal bibliobus Mariborske 

knjižnice in seveda smo ga morali obiskati tudi 

člani uredništva Ludvik poroča. Tam nas je 

vljudno sprejela ga. Mojca Gombač,  vodja 

ekipe prijaznih  knjižničarjev, ki z bibliobusom 

obiskujejo manjše kraje v  

okolici Maribora. Množico postajališč v občinah 

(Maribor, Duplek, Kungota, Miklavž na 

Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Selnica   
   Maša Meško, 1. c 
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POUK NARAVOSLOVJA MALO DRUGAČE 

 

V četrtek, 13. 4. 2017, je pouk naravoslovja v našem razredu 

potekal malo drugače. Ponavljali in utrjevali smo znanje o 

rastlinah. Iz učilnice smo se preselili kar v naravo, pred stari del 

naše šole. Tam imamo gredice, kjer rastejo različne rastline. 

Tudi mi smo nekaj rastlin posadili in vse zalili. 

 Zanimivo je bilo, saj smo to, kar smo se pri pouku naučili, 

ponovili kar v naravi. Prepričana sem, da si bomo snov tako 

lažje in boljše zapomnili. 

 Stella Arko, 6. b 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

  Brigita Godec Kopčič  

 

 

Projekt Erasmus+: VPLIV UPORABE IKT IN DRUŽBENIH OMREŽIJ NA NAŠE 

ŽIVLJENJE 

Učenci, ki sodelujemo pri projektu, smo imeli popoldansko delavnico na temo Vpliv uporabe IKT in 

družbenih omrežij na naše življenje. Na delavnicah smo analizirali dnevnike IKT, ki smo jih vodili 

14 dni, v mesecu marcu.   

Delavnica je potekala v dveh delih. Na prvem srečanju smo delali v skupinah po metodi 6 klobukov. 

Zamišljali smo si, da imamo na glavah čarobne klobuke, ki nas prisilijo misliti na določen način, npr. 

rumeni klobuk – pozitivno razmišljanje, beli klobuk – dejstva … S pomočjo različnih načinov 

razmišljanja smo preučili naše dnevnike in naše ugotovitve zapisali. Na drugem srečanju smo 

oblikovali nove skupine, v katerih smo preučevali zapiske skupin prejšnje delavnice. 

Vsaka skupina je razmišljala 's klobukom 

druge barve' in izdelala plakat, ki je 

povzemal ugotovitve vseh skupin. Plakate 

smo zlepili v dolg plakat, ki se zloži kot 

harmonika. Učenci, ki se bodo udeležili 

druge mobilnosti v mesecu maju, bodo naše 

delo predstavili vrstnikom na Portugalskem.  

Delavnice so mi bile všeč, saj smo delali na 

drugačen način kot ponavadi. Naučili smo se 

pogovarjati o prednostih in slabostih uporabe 

IKT v angleščini in kako razmišljati o isti 

stvari z različnih zornih kotov (pozitivni, 

negativni …).  

   Danijel Korpar 

 Ana Ambrož, 8. b 

Mentorica: Nataša Luković, koordinatorka projekta Erasmus+ 

 
 KNJIGA MESECA  

 

April je v bralni sezoni še posebej pomemben mesec, saj sta v tem mesecu kar dva dneva namenjena 

večji pozornosti knjigi, ki nas lahko  zelo razveseljuje, oblikuje, navdihuje, izobražuje, zabava in 

kratkočasi.  Tudi Prežihova bralna značka se počasi zaključuje. Tisti, ki je še niste zaključili, pohitite. 

Zlate bralce, ki so brali vseh devet let,  bo letos  Bralna značka Slovenije skupaj z mentoricami in 

vodstvi šol še posebej lepo počastila. O tem pa več  kdaj drugič. Knjiga je še vedno najboljša 

prijateljica, ki nikoli ne razočara.   

Tudi bralci z Ludvika to dokazujemo.  Pridno smo brali, pa tudi glasovali. Skupaj je bilo oddanih 28 

glasov (10 glasov so oddali učenci od 1. do 5. razreda in 18 glasov učenci od 6. do 9. razreda). 
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Nagradili bomo bralko in glasovalko Tjašo Levstik iz 3. b in Zalo Zupan Žitnik iz  7. b. Berimo in 

širimo svoja obzorja … 

 mentorica Sonja Antolič 

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 POZOR, POZOR 
 

IZŠLA JE NOVA POMLADNA LEDINA 

Zagotovite si svoj izvod! 

Mentorica: Nataša Colja  

 

PARKIRANJE PRI GASILSKEM DOMU 

 

Spoštovani starši,  

naše dvorišče omogoča varno parkiranje in 

odlaganje otrok. S parkiranjem in  odlaganjem 

otrok pri gasilskem domu, ob cesti ali na cesti 

spravljamo sebe in druge v nevarnost. Do konca 

pouka sta še dva meseca. Potrudimo se, ostanimo 

varni in bodimo dober zgled. 

Ravnateljica: Lidija Todorović 

NE POZABITE … 

Jutri, v sredo, 26. 4. 2017, je šola zaprta. Dan 

bomo nadomestili s pohodom Ludvik hodi, v 

soboto, 20. 5. 2017. 

Ravnateljica: Lidija Todorović 

 

 DELO V APRILU IN MAJU 
 

A P R I L  M A J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. T-d: kemija. 2. 1. Praznik dela. 

2. Dan knjig za otroke. 2. Praznik dela. 

3. Skupnost učencev. 4. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. Svet staršev 1800.  
NPZ: slovenščina – 6., 9. 

4. Za muco časa: 1700. 8. Skupnost učencev. NPZ: matematika – 6., 9. 

6. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800.  9. Za muco časa: 1700. 

8. T-d: fizika. 10. NPZ: tuji jezik  – 9. NPZ: tuji jezik – 6. 

12. T- d: Vesela šola. 2. srečanje s šolskimi novinci. 13. Interdisciplinarna ekskurzija: Hiša eksperimentov Ljubljana (POK, 

FIE, TVZ). 

13. Lutkovni abonma od 1. do 3. r. 18. : Pavel Kosi: Fotografski utrinki. 

16. Velika noč. 20.  hodi – D-š:1. – 9 . (rezervni datum 27. 5. 2017) 

Nadomeščanje  za  26. 4. 2016. 

17. Velikonočni ponedeljek. 23. 3. RS –5. razred. 

20. : Marjan Kasjak in predstavitev raziskovalnih  

nalog. 
24. Zaključni koncert PZ. 

22. T-d: matematika. 30. NPZ 9. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje pravice do 
vpogleda. 

23. Svetovni dan knjige.   

26. Pouka prosto: nadomeščamo Ludvik hodi 20. 5. 2017.   

27. Dan upora proti okupatorju. Prvomajske počitnice → 2. 5. 

Individualno izobraževanje strokovnih delavcev. Dopusti. 
  

Usposabljanje za šolske medvrstniške mediatorje po dogovoru.  

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  


