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Številka 1, leto XIX, september 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

DOBRODOŠLI V NOVEM ŠOLSKEM LETU 

MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS PLUS 

PRILOGA: ŠOLSKI KOLEDAR 
 

                
 Zala Urška Žižek, 5. b  Sara Teraž, 5. b   Nuša Petek, 5. b 

 

 

Pozdravljeni, dragi Ludviki!  

Poletne počitnice so minile zelo hitro. S to 

trditvijo bi se zagotovo lahko vsi strinjali. 

Spominjam se dnevov pred koncem šole, 

krasen  zaključni  izlet  in kmalu za tem je 

prišel dan, ko smo dobili  zaključna 

spričevala in polni načrtov za počitnice smo 

zapustili šolo, kjer smo vse šolsko leto 

nabirali znanja, potrebna za življenje. Naša 

šola mi je všeč, saj imam tukaj svoje 

prijatelje. Seveda pa šole ni brez učiteljev,  

ki dan za dnem skrbijo, da smo vsako leto 

pametnejši. Vsak prostor na šoli mi je 

postal domač. Letos je to zame zadnje  

  Mateja Arko šolsko leto. Občutki so mešani.  

Počitnice so minile, kot bi trenil. V pričakovanju, da  bom srečala sošolce, sem se odpravila v šolo. 

Lanski  devetošolci so šolo zapustili, prišli so novi prvošolčki. Šola in šolski hodniki so ponovno 

zaživeli.  

Čeprav se je mesec september pred kratkim šele začel, se je v šoli pripetilo že marsikaj. Letos smo pri 

sprejemu prvošolčkov na prvi šolski dan pomagali tudi devetošolci in jih z lepimi mislimi sprejeli med 

Ludvike. Pričakali smo jih s sončnicami, ker so tu na šoli res naši mali sončki. Za trenutek sem 

pomislila, kako sem se počutila takrat, ko sem v šolo stopila kot prvošolka. No, pa saj bom naslednje 

leto tudi jaz med njimi, prvošolci. 
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Dejavni smo bili na glasbenem področju, saj nas je obiskal znani bobnar Marko Soršak – Soki in nas 

v okviru projekta »20 za 20« presenetil z novimi inštrumenti, ki nam bodo prišli še kako prav pri 

glasbenem ustvarjanju. Prav tako pa že od začetka septembra trdo delamo na projektu Erasmus+, v 

okviru katerega v začetku oktobra prejmemo obisk učencev in učiteljev s Portugalske, iz Francije in iz 

Grčije. Udeležili smo se tudi nekaterih šolskih in športnih tekmovanj.  

Novo šolsko leto bo zagotovo polno presenečenj, novosti, veselja in nenazadnje tudi učenja.  

In kot vidite Ludviki, smo kar pošteno zakorakali v novo šolsko leto. Pred nami so novi izzivi, nova 

znanja, ki jih je potrebno osvojiti, novi cilji, ki čakajo, da jih dosežemo. In verjemite, to je šele začetek 

… 

Za konec vam želim lep začetek novega šolskega leta in seveda veliko lepih ocen. Da pa boste na 

tekočem, kaj se in se še bo v šoli dogajalo, pa le vzemite v roke Ludvika in vsak mesec preberite novice, 

ki vam jih bo skrbno pripravil uredniški odbor. 

 Nina K. Lukaček, 9. a 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

 

 

 

 

Ni pomembno tisto, kar narediš od časa do časa.  

Pomembno tisto, kar počenjaš iz dneva v dan.  

                                                          (Jerry 

Craig) 

 

Vsak dan je lahko nov začetek. 
 

 

Dragi Ludviki, 

naša glavna urednica Nina ima prav. Šola in šolski hodniki so med počitnicami prazni in kar malo 

neprijetno je hoditi po njih. Veseli smo, da je šola spet polna. A tudi med počitnicami nismo preveč 

počivali. Šolska kuhinja je zasijala v novih barvah, nekaj učilnic je dobilo novo pohištvo, učilnica 

fizike pa interaktivni projektor. Učitelji so se pripravili na novo šolsko leto. Upam, da ste tudi vi 

spočiti in pripravljeni na nove izzive.  

Novo šolsko leto začnite z nasmehom na obrazu, s spoštovanjem do sebe in drugih in predvsem z 

veliko pozitivnimi mislimi in dejanji.  

Ravnateljica: Lidija Todorović 

 
Uredniški odbor                                                                                                        Rene Jelen, 8. c 
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 FOTO UTRINKI  
  

 

 
Tako smo pričakali prvošolce                                                                                 Danijel Korpar 

 

  
Proslavi ob dnevu državnosti, junij 2017                                                               Danijel Korpar 

 

  
Obisk Marka Soršaka                                                                                          Ela Šmirmaul, 9. a 
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Obisk Marka Soršaka             Ela Šmirmaul, 9. a Ludviki v Parizu               Nataša Luković 

 

  
Na športnem dnevu pri Ruški koči na Pohorju 

                                                     B. G. Kopčič 

Teden mobilnosti  v mestnem središču                 

                                              Jordana Koren 
 

  

Na srednji prometni šoli: podjetniške delavnice   

                                          Brigita  Godec Kopčič 

V muzeju NOB                            

                                                Mateja Arko 
 

POZDRAVLJENI, PRVOŠOLCI! 
V petek, 1. septembra,  smo učenci 

devetih razredov pripravili sprejem za 

prvošolce. Nato smo devetošolci s 

sončnico pospremili prvošolce v malo 

telovadnico, kjer je potekal sprejem. 

Najprej so se predstavili naši folkloristi 

iz 4. c razreda, nato pa je gospa 

ravnateljica Lidija Todorović namenila 

še nekaj pozdravnih besed našim 

prvošolcem in njihovim staršem. Po 

zaključku sprejema so učenci odšli v 

svoje razrede, kjer jih je čakalo 

presenečenje in pogostitev. Prvošolci so 

se nato med seboj spoznali in  
 

sklenili nova prijateljstva. Prav tako so                                                        Danijel Korpar  
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izvedeli veliko novega o varnosti v prometu. Za zaključek pa so se naučili tudi novo deklamacijo. 

Letošnje razredničarke so: ga. Janja Karanovič (1. a), ga. Jasmina Borlinić (1. b) in ga. Milanka Munda 

(1. c). Njihove učiteljice so tudi:  ga. Nataša Hutter (1. a), ga. Nuša Pratneker (1. b) in ga. Sara Jane 

Petrič (1. c). Našim prvošolcem želimo veliko uspehov in veselja.   

Napisali: Lara Štrman (9. a), Vita Podrekar in Ana Ambrož (obe 9. b) 
 
SKUPNOST UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 
                                                                                                                                                               Maja Mernik 

 

Skupnost učencev se je že spoznala. Na prvem srečanju (26. 9. 2017) smo pozdravili naše nove člane, 

prvošolce, in jim zaželeli dobrodošlico. In kaj bomo počeli? Učenci bodo sodelovali v razpravah, 

poročali o delu v svojih oddelkih, predlagali ideje za prihodnost, skupaj bomo načrtovali različne akcije 

in dogodke (šolske plese, Ludvik hodi, enkrat mesečno jedilnik po izboru učencev …). 

Spoznali in predstavili so se vsi predstavniki oddelkov ter novinarji uredništva Ludvik poroča, ki bodo 

naše delo, dogodke in celoten utrip šole, v sliki in besedi zabeležili v našem poročevalcu. SREČANJ 

ŠOLSKE SKUPNOSTI SE UDELEŽITA DVA PREDSTAVNIKA ODDELKA IN ČLANI 

UREDNIŠTVA LUDVIK POROČA! 

Na prvem srečanju so učenci izbrali vodstvo skupnosti učencev. 

Predsednica Namestnica predsednice Član 

Nina Kujundžič Lukaček, 9. a Ana Ambrož, 9. b Samo Baltić, 9. a 

 

 
Od leve proti desni: Ana Ambrož (9. b), Samo Baltić (9. a), Nina Kujundžič Lukaček (9. a) 
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PREDSTAVNIKI ODDELKOV (šolska skupnost 2017/2018) 

ODD. RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK 

1. a Janja Karanovič/Nataša Hutter Hana Žigon Žan Mikložič 

1. b Jasmina Borlinić/Nuša Pratneker Eva Majcenovič Taras Rojko 

1. c Milanka Munda/Sara Petrič Mija Solomon Vid Rotman 

2. a Helena Berglez Hana Jarh Nina Dronjak 

2. b Jasmina Pižeta Filip Onič Solar Filip Zečević 

2. c Romana Tivadar Klemen Vohl Neja Žerjavič 

3. a Minka Godec Jaka Verdonik Naja Rotman 

3. b Mira Kopše Nejc Peretić Ema Rudolf Ostić 

3. c Suzana Belušič Nina Marušič Tin Harc 

4. a Andreja Schwarz Filip Martin Fleisinger Taja Preradović 

4. b Viktorija Kodrič Anja Bezljaj Tomi Lorber 

4. c Nataša Kosi Liam Koser Alina Pilih Grah 

5. a Metka Lakota Nina Novak Ela Lorber 

5. b Urška Kosi Luka Gornik Sara Teraž 

5. c Antonija Krajnčič Saša Krajnc Jakob Brbre 

6. a Nejc Barovič  Ana Kuprivec Lina Štrman 

6. b Jordana Koren Zoja Filipič Tine Majer 

7. a Nataša Colja Tim Močnik Tia Šoštarič Karić 

7. b Gordana Šober Rebeka Roj Maj Čertalič 

8. a Karla Poslek Anja Polanič Gašper Kodrič 

8. b Loresana Grabušnik  Zala Zupan Žitnik Melisa Lampreht 

8. c Metka Vrbančič Osterc Viva Kokalj Maša Pohar 

9. a Ribana Višnar Samo Baltič Nina Kujundžič Lukaček 

9. b Violeta Škrabl Ana Ambrož Gal Bubnič 

9. c Brigita Godec Kopčič Kristina Vohl Metod Golob 

 

Srečanja predstavnikov oddelkov za učence od 1. do 5. razreda bodo po predhodnem obvestilu. 

PREDVIDENI DATUMI SREČANJ za učence od 6. do 9.:  

26. september 13. november 8. januar 9. april 14. maj 

16. oktober 11. december 5. februar 5. marec 4. junij 

 

NAČIN OBVEŠČANJA:                                                                                                                                                

1. okrožnica v petek pred rednim srečanjem (dežurni učenec);                                                                         

2. obvestilo na oglasni deski (pisarna pedagoginje). 

Tudi v letošnjem letu bomo sodelovali na Otroškem parlamentu. V lanskem šolskem letu so učenci na 

državnem otroškem parlamentu izbrali temo:  ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI. 

Naloga vseh nas je ustvarjati skupnost, ki se je sposobna pogovarjati in dogovarjati, poslušati in slišati, 

razumeti, pomagati, razmišljati, načrtovati, SPOŠTOVATI …  

Zakaj? Zato, ker je v tem šolskem letu na naši šoli 562 učencev. Zato tudi  prav toliko želja, potreb, 

pričakovanj, razmišljanj, pripomb… 

Tudi letos. S skupnimi močmi zmoremo in si želimo! 

Vabljeni, sodelujte! 

 

Mentorica: Maja Mernik 

Mentorica od 1. do 5. razreda: Vikica Korošec 
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MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS 

 

 
 
 



 8 

PRVA MOBILNOST NA NAŠI ŠOLI 

 
  Erasmus tim  

 

  
 Erasmus tim  Erasmus tim 

 

 

 

 Erasmus tim 

 
 Erasmus tim  Erasmus tim 
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST: MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2018 (35. srečanje) 

Raziskovalna dejavnost je postala del vsakoletnih aktivnosti na Ludviku. 

Vsako leto smo zelo uspešni, saj se ne glede na število raziskovalnih nalog  uvrščamo med 

najuspešnejše mariborske osnovne šole. Raziskovalna radovednost učencev in visoka strokovnost 

mentorjev  je zagotovilo za odličnost. To se kaže tudi v uvrstitvah naših raziskovalnih nalog na 

državnem nivoju. 

Učenci pridobijo mnoge spretnosti in različna znanja, ki niso vezana izključno na raziskovalno 

dejavnost. 

Uspešnost mnogih naših raziskovalcev v preteklosti naj bo spodbuda v tem šolskem letu! 

Pri raziskovalnem delu se odraža podpora, razumevanje in znanje vseh nas, Ludvikov. 

Tisti, ki še razmišljate, ali bi sodelovali, in tisti, ki ste že odločili za izdelavo raziskovalne naloge ali 

inovacijskega predloga, POZOR!!! 

 

Mladi za napredek Maribora 2018 – 35. srečanje: 

- 17. november 2017 – elektronska prijava RN/IP, 

- januar/februar 2018 – šolska predstavitev RN/IP, 

- 13. februar 2018 – oddaja nalog, 

- 7./17. marec 2017 – javne predstavitve, 

- april 2018 – zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad. 

 

VABLJENI! 

Vse potrebne informacije glede RN/IP dobite pri gospe Gordani Šober, koordinatorki projekta. 

Napisala: šolska koordinatorka projekta Gordana Šober 
 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

JESENSKI KROS 

 

V petek, 22. 9. 2017, je v športnem parku 

Tabor potekal jesenski športni kros. Udeležilo 

se ga je okoli 300 šolarjev in med njimi so 

bili tudi naši. Bili so zelo uspešni, saj so 

dosegli odlične rezultate. 

 

Dečki letnik 2011 (300 metrov):                     

- Žan Mikložič (1. mesto) 

- Lan Lavrinc (2. mesto) 

Deklice letnik 2010 (300 metrov): 

- Maša Meško (15. mesto) 

 

  Jadranka Foster  

 

 

Deklice, letnik 2007 (500 metrov):  

- Zala Urška Žižek (6. mesto)  

- Ajda Kodrič (7. mesto)  

 

Deklice, letnik 2006 (500 metrov):  

- Lana Zupan Žitnik (5. mesto)  

 

Deklice, letnik 2005 (1000 metrov): 

- Meta Pohar (8. mesto) 

 

Dečki, letnik 2009 (500 metrov): 

- Fevžer Rok (10. mesto) 

- Tim Gornik (16. mesto) 

- Brbre Jurij (18. mesto) 

- Jakob Marolt (22. mesto) 

- Jaša Sabolek Miloševič (24. mesto) 
 

Dečki, letnik 2007 (500 metrov):  

- Filip Bedjanič (4. mesto) 

- Jan Raškovič (5. mesto) 

- Jan Čerič (6. mesto) 

- Jure Mlasko (8. mesto) 
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Dečki, letnik 2006 (500 metrov): 

- Maksim Strašek (2. mesto)  

- Val Lorbek (10. mesto) 

- Perkovič Taj (11. mesto)  

- Aljaž Marolt (15. mesto) 

 

Dečki, letnik 2004 (100 metrov): 

- Gašper Kodrič (6. mesto) 

 

Dečki, letnik 2003 (1000 metrov): 

- Žan Aljaž Poropat (4. mesto) 

 

  Jadranka Foster  

 

Za vse odlične rezultate vam iskreno čestitamo! 

Napisala: Lara Štrman, 9. a 

Mentorja: Milan Soršak in Jadranka Foster  

   

                                      

ATLETIKA: EKIPNO PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL 

V sredo, 27. 9. 2017, je potekalo ekipno prvenstvo osnovnih šol v atletiki. Sodelovale so osnovne šole 

iz Maribora in okolice. Udeležilo se ga je veliko učencev, med njimi pa je bilo zelo veliko Ludvikov. 

Preizkusili so se v različnih disciplinah: met vortexa, skok v daljino in višino, suvanje krogle, tek na 

60, 300 in 1000 metrov ter v štafeti  4 x100 m. Naši učenci so se udeležili vseh disciplinah. Dosegli pa 

so tudi odlične rezultate.  

DEČKI: 

Maksim Strašek, Maj Črnčec (met vortexa), 

Luka Frim, Maj Čertalič (skok v daljino), 

Samo Baltič, Jakob Gajšek (skok  v višino), 

Alij Ajdini, Jan Namestnik (suvanje krogle), 

Marin Galič, Gal Mikluš (tek na 60 metrov), 

Miha Špernjak (tek na 300 metrov), 

Žan Aljaž Poropat (3. mesto), in Gašper Kodrič 

(tek na 1000 metrov), 

v štafeti (4x100 metrov) pa so se dečki uvrstili 

na 10. mesto. 

 

DEKLICE: 

Neli Rukelj (4. mesto), Tjaša Domadenik in 

Ajda Augustinovič (met vortexa), 

Pohar Maša (5. mesto), Zala Zupan Žitnik in 

Tara Tušek (skok v daljino),  

Katrina Kunčič, Meta Pohar, Nika Novak (skok 

v višino), 

Lara Štrman (5. mesto), Anja Markuš, Vanessa 

Avdimetaj (suvanje krogle), 

Eva Bezlaj, Vita Podrekar in Ana Kovač (tek na 

60 metrov), 

Doroteja Klobasa, Zala Marolt, Lana Zupan 

Žitnik (tek na 300 metrov), 

Anja Polanič in Hana Krampl (tek na 1000 

metrov), 

deklice pa so se v štafeti (4x100 metrov) 

uvrstile na 6. mesto. 

Dečki so se skupno uvrstili na  6. mesto, deklice pa na 4. mesto. 

Vsem iskreno čestitamo! 

Napisala: Lara Štrman (9. a) 

Mentorja: Jadranka Foster in Milan Soršak 
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 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

 

NAČRT RAZSTAV 2017/2018 

 

DATUM RAZSTAVE AVTOR IN NASLOV RAZSTAVE 

 SEPTEMBER ( na ogled) RISBICE PRVOŠOLCEV  

 6. OKTOBER 2017                                                        ERASMUS – predstavitev projekta 

  23. NOVEMBER  2017                                                    145 LET LUDVIKA 

7. DECEMBER 2017 

                                                           

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER VOŠČILNICE Z 

LUDVIKA  

 18. JANUAR 2018 

                                                             

ZDENKO FRANGEŽ: Fotografski utrinki mesta Maribora (fotografije, 

Foto klub Maribor) 

 15. FEBRUAR 2018                                                    PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE (likovna in literarna dela) 

 15. MAREC 2018 

                                                           

SREČANJE Z UPOKOJENIMI SODELAVCI 

ZAKLJUČEK LUDVIKOVE BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 

SREČKO PUNGARTNIK: fotografska dela 

  19. APRIL 2018                                PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG 

17. MAJ 2018                                            PETER PLAVČAK: likovna sekcija Studenci, slikarska dela 

JUNIJ – ni otvoritve                                               še na ogled majska razstava 

 

Organizatorka Razstavišča Ludvik Metka Lakota 
 IN KAJ SMO ŠE POČELI 

 
MEGA KVIZ 2016/2017 

 

Mega kviz je imeniten kviz, ki ga osnovnošolci rešujejo že 

deset let zapored. Reševali so ga vsa leta tudi učenci naše šole. 

V preteklem šolskem letu je bila tema  kviza povezana z 

morjem in življenjem v njem. Kviz smo začeli reševati skupaj 

pri pouku, en sklop, nato pa smo ostale sklope  lahko reševali 

sami doma. Sprva me kviz ni pritegnil, pozneje me je pa k 

reševanju spodbudila sošolka in skupaj sva uspešno rešili vse 

sklope vprašanj in z rešitvami prišli do končnega gesla. Vsi 

sklopi vprašanj so bili zelo poučni in izvedela sem veliko 

novega. Sledil je čas čakanja na rezultate javnega žrebanja 

med prispelimi rešitvami in zbranimi žigi obiskanih kulturnih 

ustanov. Izmed vseh reševalcev kviza, ki jih je bilo preko deset 

tisoč iz celotne Slovenije, sem imela srečo prav jaz. 

  Mateja Arko  

Po mesecu in pol čakanja me je gospa knjižničarka obvestila, da sem bila izžrebana in da bom prejela 

glavno nagrado. Izročila mi je pošto z obvestilom in dvema knjigama o morju. A to še ni vse. V modri 

ovojnici so bili priloženi darilni boni za različne dejavnosti: od ogleda Piranskega muzeja, supanja, 

bon za obisk Term 3000 … Same krasne nagrade, ki jih bom izkoristila v jesenskih vikendih, ko bo ob 

morju manj gneče. Še bom reševala Mega kviz. Upam, da tudi vi. Gospa knjižničarka je povedala, da 

bo letošnja tema kulturna dediščina na  Krasu in kraškem svetu. Gotovo bo kviz znova pravi izziv, a je 

vse rešitve mogoče najti z vsemi navedenimi spletnimi in drugimi viri. Ludviki, rešujmo ga. 

Napisala: Zala Zupan Žitnik, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 
 
IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA: EKSKURZIJA V PARIZ  

Kot vsako drugo šolsko leto smo se tudi v preteklem šolskem letu konec junija v okviru IP in NIP 

francoščina odpravili na ekskurzijo v Pariz. S skupnim prevozom so se na pot odpravili učenci 

petih osnovnih šol: OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Franceta Prešerna, OŠ 

Ludvika Pliberška ter OŠ Slave Klavore. 
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  Mateja Podlesek 

Že ob prvi krožni vožnji nas je mesto luči ali mesto ljubezni popolnoma očaralo, nadaljnji ogledi pa so 

to navdušenje samo še poglobili. Povzpeli smo se na Eifflov stolp, se ob sončnem zahodu popeljali z 

ladjico po reki Seni, si privoščili večerjo v značilnem pariškem bistroju, v muzeju Louvre nas je 

spogledljivo pozdravila Mona Lisa, v dvorcu Versailles smo začutili utrip življenja iz časa Ludvika 

XIV., v Latinski četrti pa smo se zabavali ob pogledu na številne galerije, ulične umetnike in 

glasbenike. Videli smo še veliko več, saj Pariz resnično ima kaj ponuditi. Zadnji dan smo si vzeli čas 

za razigranost v zabaviščnem parku Disneyland in se polni novih vtisov v večernih urah utrujeni in 

zadovoljni napotili proti domu. Bilo je magnifique, Parizu pa kličemo à bientôt!, torej kmalu 

nasvidenje!  

Napisala: Učiteljica francoščine Mateja Podlesek 

 

V ponedeljek, 26. 6. 2017, smo se učenci 7., 8.  in 9. razredov šol, kjer poučuje francoščino ga. Mateja 

Podlesek, odpravili na petdnevno potovanje v Pariz. Seveda je bila med temi šolami tudi naša. V 

ponedeljek popoldne smo se zbrali na glavni avtobusni postaji v Mariboru, kjer nas je čakal naš 

avtobus. Do Pariza smo se vozili celo noč in nato zjutraj prispeli v sončno prestolnico Francije, Pariz. 

V hotelu, kjer smo tudi bivali teh nekaj dni, smo odložili prtljago in se odpravili na raziskovanje 

čarobnega in skrivnostnega Pariza. Ogledali smo si celotno mesto, vse znamenitosti, kupili smo 

spominke in poslali tudi nekaj razglednic. Seveda pa je čisto vsem zastal dih, ko smo stopili na 

Elizejske poljane in zagledali najprepoznavnejši simbol Pariza, veličastni Eifflov stolp. Nanj smo se 

tudi povzpeli ter uživali ob razgledu nad celotnim mestom ter iskali znamenitosti, ki smo si jih kasneje 

tudi pogledali. Obisk Pariza ne bi bil pravi, če se ne bi odpravili v Louvre ter si ogledali najslavnejšo 

sliko na svetu, ki jo je naslikal Leonardo da Vinci, Mono Lizo. Nekateri smo si tudi privoščili in 

poskusili njihovo posebno sladico, makrone, ki niso bili tako kot zmeraj polnjeni s kremo, temveč s 

sladoledom. Vreme nam ni bilo ravno naklonjeno, saj smo morali odpreti tudi naše dežnike in si obleči 

pelerine. Za konec tega magičnega potovanja v Pariz smo se odpravili tudi v Disneyland, ki letos 

praznuje 25 let. Na območju Disneylanda sta pravzaprav dva zabaviščna parka, prvi je Disneyland in 

drugi je Walt Disney Studios. V obeh zabaviščnih parkih so bili vlakci smrti, hiše strahov, prosti padi, 

bila je tudi možnost fotografiranja z risanimi junaki ter veliko scen iz risank ter Disneyevih filmov.  

Najlepši del dneva v Disneylandu je bila parada vseh risanih junakov, ki so se peljali na velikih vozovih 

in vsak voz je predstavljal zgodbo zase. Vzdušje je bilo prav pravljično in že ob vstopu v Disneyland 

smo zagledali rahlo roza grad z modro streho, grad Trnuljčice. Po koncu dneva v Disneylandu smo se 

z avtobusom odpravili nazaj proti Mariboru. 

Potovanje v Pariz mi je bilo zelo všeč, saj sem si že od nekdaj želela videti Pariz, predvsem pa Mono 

Lizo. Da sem lahko vse te znamenitosti videla v živo, je bilo zame res nekaj posebnega. Hkrati pa bi 

se z veseljem udeležila še kakšnega potovanja z interesnimi dejavnostmi ali celo z izbirnimi predmeti, 

ki bi prav lepo popestrili šolsko leto. Upam, da bo takšnih čudovitih izletov še veliko.  

Zapisala: Maša Pohar, 8. c     

Organizatorka ekskurzije: Mateja Podlesek 

Spremljevalke na ekskurziji: Brigita Godec Kopčič, Nataša Luković 
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LIKOVNI NATEČAJ »DONAVSKI UMETNIK«: NAGRADNI IZLET NA BLED 

V torek, 12. 9. 2017, smo odšli na zaslužen izlet, ki smo ga prejeli v okviru likovnega natečaja 

»Donavski umetnik«. 

 Združili smo se v skupino učenci Osnovne šole Starše in Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor. 

Vreme ni ravno ustrezalo izletu, ampak smo se kljub tem zabavali. Zjutraj ob 6:20 smo se vkrcali na 

vlak in smo se vozili približno  tri ure. Vmes smo prestopili na drug vlak, nato pa smo se od Ljubljane 

do Bleda peljali z avtobusom. Zaradi zamude našega vlaka  nas je čakal celoten avtobus, a na koncu je 

bilo vse v najlepšem redu. Ko smo prispeli na Bled, smo odšli v Triglavsko rožo, kjer smo poslušali 

zanimivo predavanje. Po predavanju so nas pogostili z blejsko rezino. Nato smo se z 

 

 

avtobusom odpeljali do Blejskega jezera. Tam smo se 

z pletno odpeljali do Blejskega otoka, ki je na sredini 

Blejskega jezera. Na otoku smo si na hitro ogledali 

otok in se nato s pletno odpeljali nazaj. Ves čas je 

deževalo. Potem smo odšli na kosilo, kjer smo imeli 

podelitev nagrad, nato pa smo se počasi odpravili 

domov. Na poti domov smo se z vlakom peljali 

naravnost v Maribor. Udeleženki izleta: Maruša 

Novak (8. a), Ajda Kopčič (8. b). 

Napisala: Ajda Kopčič, 8. b 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 

  udeleženka izleta  

 

MPZ LUDVIK: NASTOP OB 125. OBLETNICI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 

DRUŠTVA RADVANJE 

17. 9. 2017 smo imele učenke naše šole nastop z 

mladinskim pevskim zborom v gasilskem domu 

Radvanje.  

Prireditev, na kateri smo nastopale, je bila 

namenjena praznovanju 125. obletnice 

delovanja Prostovoljnega gasilskega društva 

Radvanje. Na prireditvi so predstavili vse o 

zgodovini našega gasilskega doma in o 

prostovoljcih, ki so sodelovali pri gasilskih 

akcijah v preteklosti.  Zelo zanimiva se mi je 

zdela informacija o tem, kako so se pripomočki 

za gašenje požarov spreminjali skozi čas. 

Povedali so nam vse o  
 

gasilskih avtomobilih. Naši gasilci so prejeli 

tudi  

  Danijel Golež 

veliko nagrad in diplom. Predstavljeni so bili tudi posamezni pomembni člani gasilskega društva. 

Prireditev je bila za nas zelo poučna, za gasilce pa možnost za prijetno druženje. Pevke smo dogodek 

popestrile s prekmursko ljudsko pesmijo Ne ouri, ne sejaj in ljudsko pesmijo Kukav'ca je kukala. Po 

zaključku nas je presenetila naša zborovodkinja Metka Vrbančič Osterc in nas povabila na sladoled.  

Napisala: Nika Novak, 8. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc   
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PODJETNIŠKE DELAVNICE NA SREDNJI PROMETNI ŠOLI 

V torek in sredo, 19. in 20. 

septembra, so na Srednji 

Prometni šoli Maribor 

potekale podjetniške 

delavnice. Delavnic smo se 

udeležili učenci devetih 

razredov pod mentorstvom 

učiteljic Brigite Godec 

Kopčič in Violete Škrabl. V 

projektu je sodelovala naša 

šola in še OŠ Franceta 

Prešerna in OŠ Janka 

Padežnika in tudi nekaj 

dijakov Srednje Prometne   

šole.  Predaval je gospod    Brigita Godec Kopčič 

Aljoša Huber. V skupinah smo razvijali različne inovacijske ideje in se pogovarjali o podjetništvu. 

Vsaka skupina je razvila eno inovacijsko idejo, izdelali smo poslovni načrt na podlagi naše ideje in jo 

na koncu tudi predstavili. Inovacijske ideje so bile odlične in zelo izvirne, vsaka skupina si je izmislila 

kaj zanimivega in priročnega. Uspešen konec delavnic pa smo proslavili z odlično čokoladno torto. 

Napisala: Zala Marolt, 9. c 

Mentorici: Brigita Godec Kopčič, Violeta Škrabl 

 

ŠPORTNI DAN: POHOD PO POHORJU (od 6. do 9. razreda) 

 

V četrtek, 21. 9. 2017, smo imeli učenci od 6. do 9. 

razreda prvi letošnji športni dan. Zbrali smo se ob 8.10 

pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače, kjer smo dobili 

malico, rogljičke in sok. Nekateri so pomalicali, nato 

pa smo se z vzpenjačo odpeljali na Pohorje. Učenci 8. 

in 9. razreda smo se odpravili na pohod do Ruške koče. 

Na poti do tja smo imeli samo zelo kratek postanek, da 

smo se odžejali. Na Ruški koči smo pomalicali, kar smo 

prinesli v nahrbtnikih, nato pa smo se odpravili nazaj in 

se z vzpenjačo odpeljali v dolino, kjer se je športni dan 

tudi končal. 

Na športnem dnevu je bilo zelo zabavno, saj smo se 

lahko ves dan družili na svežem zraku. Upam, da bomo 

še kdaj odšli na kakšen podoben pohod. 

Zapisala: Alja Arko, 8. a 

Organizator: Vlado Bambič 

  Brigita Godec Kopčič   

 

ŠPORTNI DAN (7. b razred)  

Ker smo imeli v četrtek športni dan, smo se zbrali pri Spodnji postaji Vzpenjače.  

Pojedli smo malico.  

Luciji smo morali predati 3€ in nato smo se odpravili proti gondoli.  

Ko smo se pripeljali na vrh, smo se odpravili proti Hotelu Zarja.  

Večinoma smo hodili po senci in precej ravni stezi.  

Nekaj časa je bilo zelo mrzlo, vendar nas to ni motilo, saj smo bili toplo oblečeni.  
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Čez nekaj časa smo se ustavili na jasi sredi gozda, da smo 

pomalicali.  

Kmalu smo nadaljevali pot in se veselili končne postaje. 

Nato smo prišli do Hotela Zarja. 

Tam smo se zabavali.  

Lahko smo si naročili, kar smo si želeli.  

Skupaj smo se igrali različne igre.  

Igrali smo wall dimbing.  

Igrali smo košarko.  

Imeli smo dovolj časa za malico.  

Ko smo se najedli, naigrali in pozabavali, smo se, na žalost, 

morali vrniti.  

Tudi pot nazaj je bila zanimiva, saj smo hodili po gozdni 

poti. Med potjo smo videli celo gozdne hiške.  

Zelo dobro smo se razumeli. 

Všeč mi je bilo, da smo se lahko celo pot pogovarjali. 

Zapisali vsi udeleženci športnega dne 7. b oddelka. 

  Nika Šef, 7. b     

 

Učenci 7. b oddelka so bili zeeelooo pridni, upoštevali so navodila učiteljev spremljevalcev, 

skrbeli drug za drugega in se primerno obnašali v naravi. 

Zelo prijetno je bilo z njimi preživeti športni dan. 

Zbrala, zapisala in uredila: razredničarka Gordana Šober 

 

DAN DEJAVNOSTI: EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI (6. razred) 
V petek, 22. 9. 2017, smo učenci 6. razreda imeli tehniški dan. Kolesarji smo se zbrali pred šolo ob 

8.45, kjer sta nam gospoda policaja pregledala opremljenost koles. Nato smo imeli malico v jedilnici. 

Po malici smo se počasi opravili na pot. Vozili smo se približno 30 minut. Ko smo prišli na cilj, torej 

na ploščad Trga Leona Štuklja, je bilo povsod polno koles, tako da skoraj nismo našli mesta, kjer bi 

lahko parkirali svoja kolesa. Ko smo si kolesa zaklenili, nam je gospod Soršak razdelil rumene majice, 

na katerih je pisalo EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI. Nato smo imeli 10 minut, da smo si lahko 

ogledali vse stojnice. Potem smo se v spremstvu policistov in naših učiteljev spremljevalcev peljali 

okrog po mestu. Na tem srečanju je bilo tudi veliko drugih šol. Nekateri so tudi tekmovali na poligonu. 

Okrog 12.30 smo se počasi odpravili proti šoli. Po kosilu je bilo tehničnega dneva konec in vsi smo se 

odpravili domov. 

Zapisala: Tijana Porenta, 6. b   

 

V petek, 22. 9. 2017, smo učenci 6. razreda 

imeli tehnični dan. Skupaj z razrednikoma 

smo po delu v šoli in malici odšli na 

avtobusno postajo. Ko smo prispeli na trg 

Leona Štuklja, smo srečali naše sošolce - 

kolesarje. Na trgu so imeli postavljenih več 

stojnic, oder, delavnice in tudi dve progi za 

kolesa. Najprej smo si ogledali nekaj stojnic. 

Na stojnicah so imeli veliko zanimivih stvari. 

Imeli so tudi dve simulaciji. Prva je bila 

simulacija pijanosti, druga pa simulacija 

prometne nesreče. Ogledali smo si tudi 

delavnice, na katerih smo lahko izdelovali 

obeske na vrvici, knjižne kazalke in tudi 

obeske na vejici. Po opravljenih 

  Jordana Koren aktivnostih, ki so jih imeli, smo si lahko 
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kupili tudi sladoled. Pojedli smo sladoled in podelili so nagrade najboljšim spretnim kolesarjem. Po 

podelitvi smo odšli na avtobus. Spet smo se odpeljali v šolo, kjer smo imeli kosilo. Tako se je naš 

tehniški dan zaključil in odšli smo domov. Ta dan smo se res zabavali in upam, da se še kdaj ponovi. 

Zapisala: Zoja Filipič, 6. b    

Organizatorka: Jordana Koren  

 

PROJEKT »20 ZA 20«: OBISK BOBNARJA MARKA SORŠAKA 

 

V ponedeljek, 25. 9. 2017, smo se vsi 

Ludviki, od 1. do 9. razreda, zbrali v 

telovadnici naše šole na proslavi 

presenečenja. Proslavo smo imeli zelo 

glasbeno obarvano, saj nam je zapel 

mladinski pevski zbor, pod vodstvom gospe 

Metke Vrbančič Osterc in ob glasbeni 

spremljavi gospe Romane Kekec, slišali smo 

lahko tudi šolski bend (Jan Namestnik, Mel 

Filipič, Žiga Virant) ob spremljavi vokalne 

skupine (Nina Štrakl, Tjaša Domadenik, 

Tara Tušek, Živa Čančer, Staša Mohorko). 

Nagovorila nas je gospa pomočnica 

ravnateljice Vera Kožuh. Proslavo sva vodili 

Nika Novak in Viva Kokalj (obe 8.  

  Ela Šmirmaul, 9. a    c). Po vseh nastopih pa se nam je na odru  

pridružil gospod Marko Soršak ter tudi on zaigral na bobne. Nato nam je izročil inštrumente, saj smo 

52. šola v Sloveniji, ki je v projektu 20 za 20 dobila inštrumente. Prejeli smo dve kitari, klaviature ter 

cajon. Po končani proslavi smo gospoda Marka Soršaka  povabili v knjižnico na družaben pogovor ter 

ga vprašali nekaj vprašanj. Povedal je, da je njegov naslednji cilj pri projektu obdariti 100 šol po 

Sloveniji in da se glede svoje kariere, tudi če se bi vrnil nazaj, nikoli ne bi odločil drugače. Vsem nam 

pa sporoča, da moramo imeti svoje idole in nekakšne cilje, ki se jih držimo in se jih trudimo izpolniti. 

Za konec pa smo mu še podarili Ludvikovo majico in dežnik ter ga povabili, da se nam pridruži pri 

malici. Pogovor v knjižnici so vodile glavna urednica Ludvik poroča Nina Kujunžič Lukaček ter 

novinarki Katja Breznik in Zala Marolt.  

Napisala: Viva Kokalj, 8. c 

Mentorica in organizatorka: Metka Vrbančič Osterc 

  

POGOVOR Z MARKOM SORŠAKOM  
V ponedeljek, 25. 9. 2017, smo se po skupnem srečanju v šolski telovadnici člani uredništva Ludvik 

poroča zbrali za okroglo mizo, kjer se nam je pridružil Marko Soršak. Pogovor smo pripravile in vodile: 

Nina Kujundžič Lukaček (9. a), Katja Breznik in Zala Marolt (obe 9. c). Na srečanju smo izvedeli 

veliko novega o projektu »20 za 20« in o dobrodelnosti, izvedeli pa smo tudi veliko o 

  
  Mateja Arko  Mateja Arko 
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skupini Elvis Jackson, katere 

član je Soki. V projektu »20 

za 20« Soki z zbranimi 

sredstvi kupi inštrumente in 

jih podari šolam po Sloveniji. 

Naša šola je že dvainpetdeseta 

obdarjena šola. Soki nam je 

podaril tudi plakat o projektu 

in svoj podpis, ki je objavljen 

tudi v tej številki Ludvik 

poroča.  

Od Sokija smo prejeli veliko 

zanimivih informacij o 

njegovem življenju, delu,  
 

razmišljanju in tudi veliko  Ela Šmirmaul, 9. a 

zanimivih sporočil, ki nam bodo koristila v življenju. Zagotovo si bomo zapomnili njegovo sporočilo 

vsem Ludvikom:  

»Bodite vztrajni in sledite svojim sanjam!«. 

Napisala: Zala Marolt, 9. c 

Mentorica: Mateja Arko 

 

DAN DEJAVNOSTI: MESTNI PARK, AKVARIJ TERARIJ, POKRAJINSKI MUZEJ (7. 

razred) 

V četrtek, 28. 9. 2017,  smo se 7. razredi zbrali 

na Trgu revolucije. Tam smo pomalicali in se  

odpravili v mestni park. Gospa učiteljica Godec 

Kopčič nam je pripovedovala o zgodovini 

mestnega parka. Nato nam je predstavila tudi 

drevesne vrste v parku.  

Po zanimivem ogledu parka smo se odpravili v 

mestni Akvarij Terarij. Tam smo si lahko 

ogledali različne vrste kopenskih in vodnih 

živali. Videli  smo tudi različne vrste vodnih 

živali, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo. 

Ogledali smo si tudi različne vrste plazilcev.  

Čas je na žalost hitro minil in zelo kmalu   Stella Arko, 7. b 
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smo se  morali hitro odpraviti proti mariborskemu Pokrajinskemu muzeju. V muzeju smo izvedeli 

veliko pomembnih informacij. Videli smo ponazorjene starodavne hiše, kuhinje, zanimivosti in 

pomembne najdbe. 

Po ogledu Pokrajinskega muzeja se je naš dan dejavnosti zelo hitro zaključil in želimo si, da bi bilo 

takšnih dni še več. 

Napisali: Stella Arko in Nika Šef, obe 7. b 

Organizatorka: Brigita Godec Kopčič 

 

DAN DEJAVNOSTI:  POKLICNA ORIENTACIJA, MUZEJ NOB IN ORIENTACIJA PO 

MESTU (9. razred) 

 

V četrtek, 28. 9. 2017, smo imeli 9. razredi dan 

dejavnosti. Zbrali smo se na Trgu Svobode, kjer 

smo pojedli malico, in nato se je vsak razred 

odpravil na svojo postajo. Postaje so bile tri. 

Najprej smo se odpravili na Zavod za 

zaposlovanje, kjer smo se pogovarjali o naši 

prihodnosti. Pogovarjali smo se o srednjih šolah 

in o temi »Kaj želim postati?«. V elektronskem 

programu smo rešili vprašalnik, ki nam je potem 

na podlagi odgovorov predlagal poklice, ki bi bili 

najbolj primerni za nas. Potem smo se odpravili 

po centru Maribora in s pomočjo učnega lista in  

  Ribana Višnar učiteljic raziskali in si ogledali razne pomembne  

stavbe, ustanove in znamenitosti, ki so v centru Maribora. Na koncu smo obiskali še muzej Narodne 

osvoboditve Maribor. Tam smo poslušali predavanje o zgodovini Maribora in o industriji v Mariboru 

pred drugo svetovno vojno, na koncu pa smo izvedli še poskus z parnim strojem in si izdelali majhen 

avto iz lesa in papirja. Na naravoslovnem dnevu smo se zelo zabavali, ob 12:30 pa smo se poslovili na 

Trgu svobode. 

Napisala: Zala Marolt, 9. c 

Organizatorke: Jasna Rosi, Gordana Šober, Maja Mernik 

 

 POZOR, POZOR 
 

Tudi letos smo se devetošolci potrudili in organizirali šolski ples.                                                  

V petek, 6. oktobra, ob 17. uri v večnamenskem prostoru šole. Vabljeni učenci od 6. do 9. razreda. 

Poskrbljeno  za dobro glasbo, hrano in družbo. Vstopnice lahko kupile vsak dan od 8.00 do 8.20 in od 

12.45 do 13.45 pri dežurnem učencu. Kupite lahko navadne ali VIP karte. 

Se vidimo! 

Napisala: Nina K. Lukaček, 9. a 
 

 KNJIGA MESECA: SEPTEMBER  
 

Pozdravljeni, Ludviki. Spet je prišel mesec september z začetkom novega šolskega leta in spet smo 

prišli nazaj v že dobro poznane šolske klopi. Vsak mesec pregledamo glasove za knjigo meseca in tudi 

letos bo tako. Izžrebani nagrajenec prejme v knjižnici majhno nagrado. Največja nagrada za vse bralce 

in glasovalce pa je pravzaprav vsebina prebranih knjig. Ugotovila sem, da so bili oddani le 4 glasovi. 

Sama vem, da se lahko bolj potrudimo. Torej, knjigi meseca septembra sta Kit ta plaži, imenitna 

mladinska knjiga pisatelja Vinka Mὃderndorferja, za katero je glasovala Ajda Kopčič iz 8. b, in 

Kosovirja na leteči žlici, pisateljice Svetlane Makarovič. Za »Kosovirje« je glasovala Anja Bezlaj iz 4. 

b, ki je prav tako izžrebana bralka in nagrajenka tega meseca. Obema čestitamo. 

 Berimo, glasujmo in uživajmo ob prebranem tudi letošnje šolsko leto.  

Napisala: Tjaša Domadenik, 9. b 

Mentorica: Sonja Antolič 
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POGOVORNE URE STROKOVNIH DELAVCEV, šolsko leto 2017/2018 

 

PRIIMEK, IME DELO DAN URA PROSTOR 

 P T S Č P OD DO 

ANTOLIČ, Sonja knjižničarka X     9.05 9.55 knjižnica 

ARKO, Mateja TJA, SLJ X     8.20 9.05 zbornica 

BAMBIČ, Vladimir    ŠPO, ŠSP  X    11.55 12.40 kabinet športa 

BAUMAN, Marija      SLJ     X 9.10 9.55 zbornica 

BELUŠIČ, Suzana  3. c     X 10.15 11.00 zbornica 

BERGLEZ, Helena 2. a   X   10.15 11.00 zbornica 

BORLINIĆ, Jasmina    1. b    X  7.30 8.15 učilnica 1. b 

BAROVIČ, Nejc   6. a, MAT   X   11.05 11.50 zbornica/kab. 103 

COLJA, Nataša 7. a, SLJ   X   10.15 11.00 zbornica 

DJORDJEVIĆ, Melita  OPB 5, ŽČZ X     11.55 12.40 zbornica 

FOSTER, Jadranka   ŠPO, ŠZZ, GOS, OPB 9   X   11.55 12.40 zbornica 

ERJAVC, Petra OPB 7    X  11.50 12.40 zbornica 

FARIČ, Tamara OPB7 in OPB 10    X  11.50 12.40 zbornica 

GODEC KOPČIČ, Brigita 9. c, SPH, BIO, NAR, GOS  X    10.15 11.00 zbornica/uč. 303 

GODEC, Minka 3. a  X    11.05 11.50 zbornica 

GOJČIČ, Tanja OPB 6   X   8.20 9.05 zbornica 

GRABUŠNIK, Loresana 8. b, RAČ, TIT, FIZ 8, UBE, ROM  X    9.10 9.55 zbornica/uč. 301 

HUTTER, Nataša 1. a, OPB 1 X     12.45 13.30 zbornica 

KARANOVIČ, Janja 1. a   X   11.55 12.40 zbornica 

KODRIČ, Viktorija   4. b    X  10.15 11.00 učilnica 4. b 

KOPŠE, Mira         3. b    X  11.55 12.40 zbornica 

KOREN, Jordana      6. b, MAT, TIT X     10.15 11.00 zbornica 

KOROŠEC, Vikica NEM fklt., NI1, NI2, NI3 X     11.55 12.40 zbornica 

KOSI, Nataša        4. c    X  9.25 10.10 zbornica 

KOSI, Urška         5. b  X    9.10 9.55 zbornica 

KOŽUH, Vera pomočnica ravnatelja, FIZ  X     9.05 9.55 pisarna pom. rav. 

KRAJNC, Tadeja OPB 8   X   11.55 12.40 zbornica 

KRAJNČIČ, Antonija    5. c X     11.55 11.40 zbornica 

LAKOTA, Metka       5. a X     10.15 11.00 zbornica 

LUBEJ, Tatjana OPB 4  X    11.05 11.50 zbornica 

LUKOVIĆ, Nataša TJA   X   11.05 11.50 zbornica 

MERNIK, Maja      pedagoginja X     9.05 9.50 pisarna pedagoginje 

MIHOCEK  PEKLAR, B. MAT  X    10.15 11.00 zbornica 

MUNDA, Milanka  1. c X     11.55 12.40 zbornica 

PETRIČ, Sara Jane 1. c, OPB 3   X   9.25 10.10 zbornica 

PIŽETA, Jasmina 2. b  X    10.15 11.00 zbornica 

PRATNEKER, Nuša 1. b, JV, OPB 2 X     8.20 9.05 zbornica 

POSLEK PETROVIČ , K. 8. a, TJA  X    9.10 9.55 zbornica 

ROSI, Jasna         ZGO, DKE     X 9.10 9.55 zbornica 

SCHWARZ, Andreja    4. a X     10.15 11.00 zbornica 

SLAPNIK, Blanka     TJA, OPB 4     X 11.55 12.40 zbornica 
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PRIIMEK, IME DELO DAN URA PROSTOR 

 P T S Č P OD DO 

SORŠAK, Milan       ŠPO, IŠP X     11.05 11.50 zbornica 

ŠKRABL, Violeta  9. b, LUM, LS1, LS2, NUM, OPB 9 X     11.55 12.40 zbornica 

ŠOBER, Gordana 7. b, GEO, DKE, FIJ, TVZ  X    10.15 11.00 zbornica 

TIVADAR, Romana 2. c    X  11.05 11.50 zbornica 

TODOROVIĆ, Lidija  ravnateljica X     9.05 9.55 pisarna ravnateljice 

TOŠ,  Maja specialna pedagoginja X     11.55 12.40 pisarna N9 

VIŠNAR, Ribana      9. a, KEM, NAR, POK X     9.05 9.50 zbornica 

VRBANČIČ OSTERC, M. 8. c, GUM, GLD     X 9.05 9.50 zbornica 

KAISER, Zdenka mobilna učiteljica   X   9.10 9.55 zbornica 

 

 

DODATNO:  

Pogovorne ure strokovnih delavcev bodo v matičnih učilnicah razreda vsak 1. četrtek v mesecu 

(od oktobra do junija).  

Oktobra 2017 bodo pogovorne ure od 16.00 do 17.00, decembra bo začetek pogovornih ur ob 

16.30, ostale mesece pa od 17.00 do 18.00. 

Z zunanjimi učitelji za dodatno strokovno pomoč se starši za termin pogovornih ur dogovorijo 
individualno. 

 DELO V SEPTEMBRU IN OKTOBRU 
 

S E P T E M B E R  O K T O B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Začetek pouka.   : Risbice prvošolcev. NPZ: sklep 

o določitvi tretjega predmeta:  glasbena umetnost. 
2. 2.  ERASMUS – mobilnost na naši šoli 6. 10. 2017. 

5. 1. RS: 1. razred. 3. Za muco časa 1700. 

7. PK 700 4. Rastem s knjigo za učence 7. r. 

12. 1. RS: 2., 4., 6. in 7. razred. 5. Pogovor s starši in učenci: 1600–1700.   

14. 1. RS: 3., 5., 8. in 9. razred. 6. : Erasmus predstavitev projekta. 

20. Bralni maraton. 9. PK: 700. 

21. Izobraževanje strokovnih delavcev: Varna raba interneta. 13. T-š: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tabor: jaz, 
ustvarjanje, šport 15. 9. 

25. Skupnost učencev. 16. Skupnost učencev. T-š:angleščina 8. r. Prešernov natečaj šole: 

razpis. 

27. Šola v naravi: 3. razred→ 29. 9. Svet staršev 1800. 17. Študijska skupina knjižnična dejavnost. 

28. Svet šole: 1800.  T-š: logika. D-n: 9. razred. 19. Usposabljanje delavcev VPD in VPP. 

29. Noč raziskovalcev. 21. T-d:Logika. 

  25. T-š: biologija. 

  30. Jesenske počitnice → 3. 11. 

  31. Dan reformacije. 

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

športni 

 

Mentorica: Mateja Arko 

Glavna urednica: Nina Kujundžič 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 


