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Številka 4, leto XIX, december 2017    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER VOŠČILNICE Z LUDVIKA 

ŠPORTNIKI – DRŽAVNI PRVAKI 

LUDVIKI NA DUNAJU 

 

 

Čuvaj v sebi zaklad dobrohotnosti,  

nauči se dajati brez oklevanja,  

izgubljati brez obžalovanja,  

pridobivati brez podlosti. 

                                        (George Sand)  

 

Dragi Ludviki,  

december je prinesel nekaj snega za pokušino, 

vonj po piškotih doma in v šoli, sejem znanja in 

ustvarjalnosti, voščilnice z Ludvika, koncert 

naših pevskih zborov … in že se poslavljamo od 

starega leta ter stopamo na prag novega.  

 

V novo leto stopimo dobrohotno, brez oklevanja 

in obžalovanja. Naj vam novo leto prinese 

dragocene trenutke, da bi zmogli gledati s srcem, 

da bi si želeli le  tisto, kar se zna uresničiti in da 

bi se veselili življenja, ki nam  prihaja nasproti.  

 

                          ravnateljica Lidija Todorović 

 

  Zala Marolt, 9. c  

 

 

  
  Sara Bedrač, 6. b   Ula Vidovič, 6. b storžki na Ludvikovi 

smrečici 
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Pozdravljeni Ludviki! 

Veseli december je že spet tukaj! Čas, ko zapade  

sneg, ko postavimo smrečico in se zasvetijo 

božične lučke. To je čas, ki ga preživimo z 

družino in s prijatelji, čas lepih misli in iskric 

sreče. Vsi že nestrpno pričakujemo praznike, 

sneg in darila, ki nas bodo presenetila pod 

smrečico na božično jutro. Kmalu bomo tudi 

stopili v novo leto 2018, polno novih znanj, 

dogodivščin, spoznanj in novega začetka. Noč, 

ko bomo skozi okno opazovali različne barve 

novoletnega ognjemeta, se nam bo za vedno 

vtisnila v spomin.  

Po svojih najboljših močeh smo se trudili in 

pridobili najboljše ocene ter opravili svoje 

dolžnosti, da lahko v miru uživamo v prazničnih 

počitnicah in se spočiti in polni energije vrnemo 

nazaj v šolo.  

Decembra smo zmagovali tudi na športnih 

področjih in prav tako na predmetnih področjih. 

Udeležili smo se tekmovanja v nogometu, tako 

dečki kot deklice; prav tako tudi tekmovanja v 

odbojki, na katerem so našo šolo zastopali 

odlični športniki. Naši odličnjaki pa so se 

udeležili tudi zgodovinskega in Cankarjevega  

 Mateja Arko tekmovanja. 

Za nami je Sejem znanja in ustvarjalnosti, na katerem smo prodajali izdelke, ki smo jih izdelali na 

tehniškem dnevu. Okrasili smo šolo. Tako je zdaj tudi v šoli moč čutiti praznično vzdušje, ki pa ga 

podkrepi smreka, ki smo jo okrasili s storžki. Ti so simbol topline, veselja in sreče pri nas v Radvanju. 

Na sejmu smo lahko opazili tudi mnogo drugih lepih  izdelkov, za katere so se učenci zelo potrudili. S 

ponudbo naših izdelkov smo zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad. Pripravili smo tudi 

Ludvikove voščilnice, ki jih bomo poslali za praznike svojim bližnjim z lepimi mislimi. 

Pred kratkim smo obiskali tudi adventni Dunaj in si 

ogledali praznične lučke ter stojnice, polne dišečih dobrot. 

Ekskurzije so se udeležili učenci različnih razredov in 

izbirnih predmetov. 

26. 12. praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Za ta 

praznik smo pred počitnicami imeli tudi proslavo, ko smo 

se spomnili pomena naše države, naše samostojnosti in 

našega naroda.  

Tudi v pevskem zboru veje praznični duh. Že kar nekaj 

časa smo pridno vadili in se pripravljali na božični koncert, 

ki je bil v cerkvi ob naši šoli. Več o uspehu nastopa bomo 

napisali v naslednji številki Ludvika. 

Prav gotovo že vsi nestrpno pričakujemo zadnji dan šole v 

tem letu, ko se bomo zabavali v Planetu Tuš. Nekateri bodo 

ta dan preživeli v šoli in se tako zabavali na svoj način, 

medtem ko si bodo četrti in peti razredi ogledali film in se 

zabavali tudi ob praznični glasbi. 

Želim vam vesele praznike in srečno novo leto!  
  

 Zala Marolt, 9. c, članica uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 Z LEPIMI ŽELJAMI V NOVO LETO  
 

DRAGI LUDVIKI ! 

2017 SE POČASI POSLAVLJA,  S  KONCEM  

PA VSTOPAMO V NOVO LETO 2018, V 

KATEREM VAM ŽELIM VELIKO 

ZDRAVJA, SREČE, VESELJA, LJUBEZNI, 

LEPIH TRENUTKOV IN USPEHA V ŠOLI. 

UREDNIŠKI ODBOR LUDVIK POROČA PA 

SE BO ŠE NAPREJ TRUDIL, DA BOMO 

VSAK MESEC IZDALI LUDVIK POROČA, 

POLN ZANIMIVIH NOVIC O DOGODKIH 

NA NAŠI ŠOLI. VESEL BOŽIČ IN SREČNO 

NOVO LETO.   
  Nina K. Lukaček, 9. a, glavna urednica Ludvik poroča 

 

IZTEKA SE ŠE ENO ŠPORTNO USPEŠNO 

LETO. V NOVEM LETU VAM ŽELIM ŠE 

VEČ ŠPORTNIH USPEHOV, POČITNICE PA 

PREŽIVITE ČIM BOLJ ŠPORNO AKTIVNO. 

DEVETI RAZREDI SE V PRIHAJAJOČEM 

LETU POSLAVLJAMO IN OB TEM UPAMO, 

DA BOSTE LUDVIKI ŠE NAPREJ 

DOSEGALI ODLIČNE ŠPORTNE 

REZULTATE. ŽELIM VAM ČIM BOLJ 

AKTIVNE PRAZNIKE IN VSE DOBRO V 

LETU 2018.   

  
 Lara Štrman, 9. a, članica uredništva Ludvik poroča 

 

DRAGI LUDVIKI, OB KONCU 

LETA VAM ŽELIM VELIKO 

ČUDOVITIH ŽELJA, LJUBEZNI, 

LEPIH TRENUTKOV, KI JIH 

PREŽIVITE Z DRUŽINO IN 

PRIJATELJI. UPAM, DA SE 

VAM BODO URESNIČILE VSE 

SKRITE ŽELJE.  IN DA BOSTE 

PRIHODNJE LETO USPEŠNI V 

ŠOLI. VESELE PRAZNIKE! 

 
  

 Tjaša Domadenik, 9. b, članica uredništva Ludvik poroča 

 

NOVO LETO PRINAŠA NOVE ŽELJE, 

NOVA PRIJATELJSTVA, NOVA ZNANJA 

IN NOVE USPEHE, ZATO VAM ŽELIM, DA 

SE VAM V LETU 2018 URESNIČI ČIM VEČ 

ŽELJA, DA SPOZNATE ČIMVEČ NOVIH 

PRIJATELJEV IN DA DOŽIVITE VELIKO 

NEPOZABNIH TRENUTKOV, KI BODO 

OSTALI V VAŠIH MISLIH ZA VEČNO.  

  
 Ana Ambrož, 9. b, članica uredništva Ludvik poroča 
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POČITNICE SE BLIŽAJO, Z NJIMI PA TUDI 

BOŽIČ IN NOVO LETO, KI JU ŽE VSI 

NESTRPNO ČAKAMO. ŽELIM VAM 

VESELE, SREČNE PRAZNIKE, KI JIH 

PREŽIVITE S SVOJIMI NAJBLIŽJIMI. V 

NOVO LETO  PA VSTOPITE POLNI 

ENERGIJE, NOVIH USPEHOV, PREDVSEM 

PA NOVIH ZNANJ, KI JIH BOSTE 

PRIDOBILI S PRIHAJAJOČIM LETOM. 

  
 Vita Podrekar, 9. b, članica uredništva Ludvik poroča 

 

V LETU 2018 VAM ŽELIM LEPIH 

TRENUTKOV IN NASMEJANIH DNI. 

CENITE DRAGOCENE TRENUTKE, 

PREŽIVETE S SVOJIMI NAJBLIŽJIMI. 

IMEJTE SE ČUDOVITO, NAJ BO 

PRIHAJAJOČE LETO VAŠE LETO, V 

KATEREM BOSTE IZPOLNILI VSE SVOJE 

ZASTAVLJENE CILJE IN DELILI VESELJE 

IN SREČO!  

 Katja Breznik, 9. c, članica uredništva Ludvik poroča 

 

VSEM ŽELIM VELIKO SREČE, ZDRAVJA, 

IN VESELJA V PRIHAJAJOČEM  LETU 2018 

IN VESELE PRAZNIKE, DA JIH BOSTE 

PREŽIVELI S SVOJIMI BLIŽNJIMI IN 

TISTIMI, KI JIH IMATE RADI. NAJ SE VAM 

IZPOLNIJO VSE VAŠE ŽELJE. 

 

 
 Zala Marolt, 9. c, članica uredništva Ludvik poroča 

Mentorica: Mateja Arko 

 voščilnice z Ludvika 

 

 FOTO UTRINKI  
  

 
Ludviki na Dunaju                                                                                                    Mateja Arko 
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Sejem znanja in ustvarjalnosti                                                      Ali Soufi, 9. a, in Danijel Korpar 

 

  

Sejem znanja in ustvarjalnosti                                                       Ali Soufi, 9. a, in Danijel Korpar 
 

  
Sejem znanja in ustvarjalnosti                                                   Ali Soufi, 9. a, in Danijel Korpar 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

KARATE: TIMI MOČNIK, 7. a, POKALNI PRVAK SLOVENIJE IN ŽE DRUGIČ 

DRŽAVNI PRVAK SLOVENIJE  
Po uspešnem in napornem mesecu oktobru smo se še kako dobro zavedali, da bo letos november 

resnično izčrpavajoč, saj prav v tem mesecu poteka večina najpomembnejših karate tekmovanj. Začelo 

se je že v času krompirjevih počitnic, ko je prvo novembrsko nedeljo Timi tekmoval v Kanalu ob Soči 

in se boril za pokalni naslov Karate zveze Slovenije (KZS). Z zmago na tem turnirju je uspel ubraniti 

lanski naslov Pokalnega prvaka Slovenije in osvojil pokal, ki ga prejme le zmagovalec.  

Le 6 dni kasneje ga je čakalo še težje delo, ko je kot reprezentant Slovenije tekmoval v Novem Sadu 

(Srbija) na 1. odprtih Balkanskih karate šolskih igrah (1st Open Balkan School Karate Games) in v 

konkurenci tekmovalcev iz sedmih balkanskih držav osvojil bronasto medaljo. To je bila tudi njegova 

prva udeležba na turnirju WKF (Svetovna Karate Zveza). V Srbiji je Slovenija osvojila skupno le 2 

medalji.  
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          arhiv Timi Močnik, Borut Močnik    

19. 11. 2017 je Timi zmagal še na mednarodnem turnirju v Ljubljani in tako pokazal, da je 

odlično pripravljen za državno prvenstvo, ki je bilo v soboto, 25. 11. 2017, v Podčetrtku. Timi je tudi 

tukaj dokazal, da je trenutno najboljši mlajši kadet v Sloveniji v kategoriji kate, saj je v štirih 

dvobojih ostal nepremagan in osvojil svoj drugi naslov državnega prvaka Slovenije. 

Timi je bil letos prisoten tudi v medijih (oddaja Dobro jutro na TVSLO), več pa o vsem lahko najdete 

na Facebook strani njegovega karate kluba (KK KOVINAR MARIBOR) – na povezavi: Karate Klub 

Kovinar Maribor. 

 Borut  Močnik  

 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (9. razred) 

 

15. 11. 2017 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja 

angleščine za devetošolce. Tekmovanja se je udeležilo 16 

učencev. Učenci so se zelo dobro odrezali, saj je kar 11 

učencev prejelo bronasto priznanje. Glede na pravilnik so 

se lahko naprej na območno tekmovanje, ki bo 18. 1. 2018, 

udeležili štirje tekmovalci oz. tekmovalke. Te so: Ela 

Šmirmaul, Ana Ambrož, Tjaša Lah in Nika Makuc. 

Vsem štirim udeleženkam in vsem prejemnikom bronastih 

priznanj iskrene čestitke. Dobitniki bronastega priznanja 

so: Ela Šmirmaul, Ana Ambrož, Tjaša Lah, Nika 

Makuc, Luka Frim, Katja Breznik, Vanessa Avdimetaj, 

Samo Baltić, Ali Soufi, Miha Špernjak in Jan 

Namestnik. 
Čestitamo vsem!  

 Mateja Arko  in mentorica: Karla Poslek Petrovič 

 

ANGLEŠČINA: DRŽAVNO TEKMOVANJE (8. razred) 

20. 11. 2017 je ob 14.00 potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce. Tekmovanje 

je potekalo na OŠ Hajdina. Tekmovanja so se udeležili trije učenci naše šole, in sicer: Aiša Naja 

Gerlušnik, Gaja Tisaj in Maj Tomašič. Tekmovanje je potekalo na zelo zahtevni ravni. Naši učenci 

so prejeli bronasta priznanja. Že sama uvrstitev na državno tekmovanje je vredna pohvale.  

Osmošolci, ki so letos prejeli bronasto priznanje iz znanja angleščine, so: Aiša Naja Gerlušnik, Gaja 

Tisaj, Maj Tomašič, Dino Bašić, Jakob Kompan in Žiga Aleksander Virant. 
Čestitamo vsem!  

 in mentorica: Karla Poslek Petrovič 

 

KARATE: NIKA TERAŽ, 2. c , TRETJA NA DRŽAVNEM PRVENSTVU 

V Podčetrtku je bilo 25. 11. 2017 državno prvenstvo v karateju, na katerem je tekmovalo 406 

tekmovalcev iz 51 klubov. Na tem tekmovanju sta se preizkusili tudi mladi tekmovalki naše šole, Nika 

in Sara Teraž. Petošolka Sara je bila zelo dobra v katah, vendar ni posegla po stopničkah. 

 

https://www.facebook.com/Karate-Klub-Kovinar-Maribor-154712131208343/
https://www.facebook.com/Karate-Klub-Kovinar-Maribor-154712131208343/
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Njena mlajša sestra Nika, ki obiskuje drugi razred, 

pa je osvojila 3. mesto med 11 tekmovalkami v njeni 

kategoriji. Mesec dni pred državnim prvenstvom sta 

obe osvojili 3. mesto na prvenstvu Maribor Open 

2017. Na šolski ligi pa je Sara osvojila kar tri 

medalje, med posameznicami je osvojila 3. mesto, v 

kategoriji kata tim 2. mesto in v borbah 1. mesto, 

Nika pa je med posameznicami osvojila 3. mesto. 

Čestitamo! 

 Jadranka Foster 

 

 Damjan Horvatič  

 

ŠPORTNA GIMNASTIKA: TOJA SEDONJA, 5. a, VICE PRVAKINJA SLOVENIJE 

  
  Toja Sedonja, Nataša Sedonja 

V soboto, 2. 12. 2017, se je Toja Sedonja v Rušah udeležila državnega prvenstva v športni 

gimnastiki. Tekmovala je na petih orodjih, in sicer: na parterju, gredi, bradlji, preskoku in vrtalici. 

Ekipno (v skupini so 4 tekmovalke) so se članice  ŠD Studenci uvrstile na 3. mesto. Posamezno pa je 

Toja Sedonja postala vice prvakinja Slovenije na orodju vrtalica. Z dosežkom je bila zelo zadovoljna. 

Rezultat ji pomeni dodaten motiv za treninge, saj se razlika med tekmovalkami iz Ljubljane (Šiška), 

ki so jih v preteklosti gladko premagovale, zmanjšuje in so liki, ki jih Toja izvaja na posameznih 

orodjih, težnostno enakovredni. 

 Alja Sedonja, 8. b       

 

V soboto, 2. 12. 2017, sem se v Rušah udeležila državnega prvenstva v športni gimnastiki. 

Zjutraj ob 8.00 sem vstala, se stuširala, pojedla kosmiče in se pripravila na tekmo. Med potjo v Ruše 

sem v sebi občutila strah, a ko sem videla prijateljice, kako me spodbujajo, je strah minil. Pozdravila 

sem se s sotekmovalkami iz drugih klubov (Šiška, Zelena jama, Salto Piran …). Z njimi se dobro 

poznam, saj hodimo skupaj na priprave v Selce in Čakovec na Hrvaškem. Ko smo začeli s 

tekmovanjem, sem se na vseh orodjih potrudila po najboljših močeh. Dosegli smo tretje mesto kot 

skupina, jaz pa sem med posameznicami na orodju (vrtalica) postala vice prvakinja Slovenije.  

Z rezultati sem bila zelo zadovoljna. Postajamo vedno bolj konkurenčni tekmovalkam iz Ljubljane 

(Šiške), ki so nas vsa leta gladko premagovale.  

 Toja Sedonja, 5. a 

                           

ZGODOVINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

Učenci 8. in 9. razreda imajo vsako šolsko leto možnost tekmovanja, v katerem preizkusijo svoje znanje 

zgodovine in tudi letos ni bilo nič drugače. 
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Tema letošnjega tekmovanja je bila »Podobe življenja ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem«. Nanj 

smo se lahko prijavili že na začetku šolskega leta in do tekmovanja smo imeli tudi možnost, da enkrat 

tedensko hodimo na priprave, ki jih je vodila gospa Rosi, naša učiteljica zgodovine. 

Tekmovanje je potekalo v torek, 5. 12. 2017, s pričetkom ob 13. uri. Pisali smo 60 minut, in sicer v 

učilnici zgodovine. Letos je bila snov težja kot v preteklih letih in večini učencev se je tekmovanje 

zdelo precej zahtevno, zato mislim, da si vsi sodelujoči zaslužijo pohvalo. 

Uradni rezultati: bronasto priznanje na šolskem tekmovanju prejmejo Eva Borin Cerjan in Anja 

Markuš,obe 9. a, in Maša Pohar, 8. c. 

Na področno tekmovanje, ki bo 1. 2. 2018, sta se uvrstili Eva Borin Cerjan in Maša Pohar. 

Čestitamo! 

 Alja Arko, 8. a  

Mentorica: Jasna Rosi 

 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki) 
V sredo, 6. 12. 2017, je v Draš 

centru potekalo občinsko 

tekmovanje v nogometu za starejše 

dečke. Našo šolo so zastopali: Gal 

Bubnič, Nik Ploj, Rene Gabor (vsi 9. 

b); Janik Premrov in Matevž 

Cigrovski (oba 9. c); Luka Motaln 

(8. a) in Marin Galič (7. b). Fantje so 

premagali vse nasprotne ekipe in 

ostali v boju za kolajne. Čestitamo! 

 Lara Štrman, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 
 

  Sara Bosnič 

 

NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

 

V sredo, 6. 12. 2017, je v Draš centru potekalo 

občinsko tekmovanje v nogometu za starejše 

deklice. Našo šolo so zastopale: Lara Štrman (9. 

a); Selma Šabotič in Tjaša Domadenik (obe 9. b); 

Doroteja Klobasa in Kristina Vohl (obe 9. c); Tija 

Šoštarič Karič in Ariana Murič (obe 7. a). Zaradi 

zmage proti Osnovni šoli Bojana Ilicha in 

izenačenega rezultata proti Osnovni šoli Draga 

Kobala smo še naprej v boju za kolajne, za 

osvojitev naslova občinskih prvakinj in za 

uvrstitev na področno tekmovanje. 

 Lara Štrman, 9. a 

Mentor: Milan Soršak 

 Milan Pušnik  

 

ODBOJKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejši dečki, 8. in 9. razred) 

V sredo, 6. 12. 2017, je za učence 8. in 9. razreda na naši šoli potekalo tekmovanje iz odbojke. V 

ekipi smo bili: Jaka Škrinjar, Samo Baltič, Jakob Gajšek, Ali Ajdini, Jan Namestnik (vsi 9. a); Anej 

Cvikl, Jernej Stonič (8. a) in Jakob Kompan (8. c). Odigrali smo dve tekmi, proti OŠ Tabor I in OŠ 

Prežihovega Voranca. Obe tekmi smo izgubili. 

 Jakob Kompan, 8. c 

Mentor: Vlado Bambič 
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ODBOJKA: OBČINSKO TEKMOVANJE (starejše deklice) 

 

V ponedeljek, 11. 12. 2017, je za učenke na OŠ 

Bojana Ilicha potekalo tekmovanje v odbojki. V 

ekipi so bile: Ajda Augustinovič, Lara Štrman, 

Vanessa Avdimetaj, Pia Perovič Toplak,  Selma 

Šabotič, Lina Štrman, Lina Lužnic. Odigrale so 

štiri tekme, premagale so OŠ Tabor 1, Bojana 

Ilicha, Franc Rozman Stane; eno tekmo so 

izgubile. Osvojile so skupno odlično 4. mesto. 

 Milan Soršak 

Mentor: Vlado Bambič 

 

 Peter Možič  
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK  
 

VOŠČILNICE Z LUDVIKA TER SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

V četrtek, 7. 12. 2017, 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 okrašen storžek z 

lepo mislijo, ki je letos simbol prazničnega 

vzdušja na šoli. 

Na stojnicah so starši in gostje s 

prostovoljnimi prispevki kupovali lepe 

izdelke, ki so jih učenci naredili v okviru 

dnevov 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, »šolske 

domače namaze« in še na marsikaj. Hvala 

vsem, ki ste kupili otroške izdelke in tako 

prispevali v šolski sklad, saj bomo z 

izkupičkom denarja kupili učne pripomočke 

za pouk in pomagali učencem. Seveda pa je 

dogodek uspel zato, ker smo 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 

 

  Metka Lakota  
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
 

PLAVALNI TEČAJ (3. razred) 

 

Iz šole smo šli do avtobusa. Vsak dan smo se 

peljali do kopališča Pristan. V slačilnici smo se 

preoblekli. Prvi dan smo bili testirani. 

Preplavati smo morali mali in veliki bazen. 

Preplaval sem oba. Bil sem v najboljši skupini. 

Nato smo do petka plavali žabico, kravl, 

hrbtno. V petek je bilo drugo testiranje. 

Preplavati smo morali cel bazen. Jaz sem ga 

preplaval v času 1:45. Drugi teden plavalnega 

tečaja smo od ponedeljka do srede izboljševali 

tehnike plavanja. V četrtek smo morali 

 Mira Kopše preplavati tri dolžine bazena v različnih 

tehnikah: kravl naprej, kravl nazaj in žabico. Zadnji dan smo še eni bili testirani. Jaz sem preplaval 

bazen v času 1:25. Moja ocena je bila šest. Na koncu plavalnega tečaja smo se še fotografirali. 

Plavali tečaj, ki je trajal deset dni, mi bo ostal v lepem spominu.  

 Nejc Peretić, 3. b 

Mentorica: Mira Kopše 

 

OKROGLA MIZA OB SVETOVNEM DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH 

NESREČ 

V petek, 17. novembra 2017, je na Srednji 

prometni šoli potekala okrogla miza ob 

svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih 

nesreč. Tudi Ludviki smo se tega dogodka 

udeležili. Našo šolo smo zastopali Vid Oeser, 

9. a, Miha Špernjak, 9. b, in Luka Frim, 9. c, z 

mentorico,  gospo Vero Kožuh. 

Na okrogli mizi je bila na začetku predstavitev 

Prometna varnost na območju MO Maribor in 

PU Maribor. Zatem je sledila osebna zgodba 

poškodovanca v prometni nesreči z naslovom  
Še vedno vozim, vendar ne hodim.   Vera Kožuh    

Predstavitev je bila zanimiva, izvedeli smo več o posledicah prometnih nesreč, o življenju invalidov 

… Na koncu pa smo še lahko preizkusili Drink Busters očala, ki simulirajo različne stopnje 

alkoholiziranosti. Na okrogli mizi smo se naučili, da moramo biti v prometu zelo previdni, da se nam 

ne bi zgodila prometna nesreča. 

 Luka Frim, 9. c 

Mentorica: Vera Kožuh  

 

OBISK 33. KNJIŽNEGA SEJMA V LJUBLJANI 

Mladi knjižničarji, člani uredništva Ludvik poroča in člani Radia Ludvik smo se v soboto, 25. 11.   

2017, odpravili na izlet v Ljubljano. 

Stopili smo na vlak, ki je s postaje odpeljal ob 6.55. Po dolgi vožnji z vlakom do Ljubljane smo se nato 

odpravili najprej do Prešernovega spomenika. Tam smo se tudi fotografirali. Sprehodili smo se tudi do 

mestne hiše, kjer smo si ogledali razstavo japonske umetnosti. Naslednja postaja je bila NUK (Narodna 

in univerzitetna knjižnica), v kateri je ogromno knjig v slovenskem jeziku, saj tam hranijo vse tiske v 

slovenščini. Kmalu smo prispeli v Cankarjev dom, kjer smo se potem »izgubili« v množici stojnic in 

predstavitev knjig različnih založb. Sejem je potekal kar v treh nadstropjih. Seveda smo si kupili tudi 

knjige. Čas na sejmu je kar minil in potem smo se odpravili še na malico v Mc Donalds. 
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 Sonja Antolič  

Na poti z vlakom proti Mariboru smo se zatopili v knjige, ki smo jih nakupili na sejmu. Nekateri so 

se igrali tudi zabavne igre in pot v Maribor je hitro minila. Na sejmu mi je bilo všeč. 

 Mirjam Jurša, 6. a 

Mentorica in organizatorka: Sonja Antolič 

 

V soboto, 25. 11. 2017, je potekala ekskurzija v Ljubljano na ogled 33. slovenskega knjižnega sejma. 

Udeležili smo se je učenci, ki sodelujemo pri dejavnostih: Ludvik poroča, šolski radio Ludvik  in  mladi 

knjižničarji. 

Ob sedmi uri zjutraj smo se z vlakom iz Maribora odpravili v Ljubljano. Vozili smo se dve uri in pol.  

Najprej smo se odpravili na kratek sprehod po starem mestnem jedru in se orientirali po reliefnem 

prikazu mestnega središča ob Prešernovem spomeniku.  Spomnili smo se arhitekta Jožeta Plečnika, 

vstopili v mestno hišo in si tam ogledali likovno razstavo del sodelovanja z japonskimi umetniki. 

Ljubljanico smo prečkali po enem izmed mostov, vstopili v avlo NUK (Narodna univerzitetna 

knjižnica). Gospa knjižničarka nam je pripravila še zloženko s podatki o tej naši najpomembnejši 

knjižnici, saj v njej hranijo vsa besedila, ki so natisnjena v slovenskem jeziku.  V NUK-u smo morali 

biti zelo tiho, saj so  v njej študirali študentje. Nato smo se odpravili v  Cankarjev dom, kjer je potekaj 

knjižni sejem in kjer so se predstavile številne založbe (Mladinska knjiga, Založba Grahovac, Umco, 

Učila, Epistola …). Na sejmu so tudi v soboto bila na več prizoriščih (sejem poteka kar v treh 

nadstropjih) razna predavanja in predstave. Obiskovalci smo si lahko  tudi kupili knjige. Mnoge so bile 

dostopne po zelo znižanih cenah. Po dobrih  dveh urah na sejmu  v Cankarjevem domu smo se utrujeni 

odpravili v MC Donalds, nato pa proti železniški postaji,  kjer smo se vkrcali na vlak, ki nas je odpeljal  

nazaj  v  Maribor. 

Preživeli smo lep dan ob druženju in ob različnih kulturnih vsebinah.  Zadovoljni ter prijetno utrujeni 

smo se vrnili domov. Hvala tudi gospe Jordani Koren, ki nas je poleg gospe Sonje Antolič spremljala. 

 Eva Bezlaj, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

 

ŠPORTNI DAN : DRSANJE, FITNES, PLAVANJE (od 6. do 9. razreda) 

V sredo, 29. 11. 2017, smo se učenci odpravili na športni dan, ki je hkrati potekal na treh lokacijah – v 

Ledni dvorani Maribor, kjer so drsali naši učenci; v fitnesu Betnava, kjer smo delali vaje na napravah, 

dekleta pa smo na programu imele tudi aerobiko; in v Mariborskem kopališču Pristan, kjer so učenci 

naše šole plavali. Učenci smo si lahko sami izbrali, kaj bomo ta dan naredili športnega zase. Učenci, 

ki smo odšli na fitnes, smo se zbrali pred šolo ob 9:00 in imeli malico, nato smo se peš odpravili do 

Betnave. Tam se je športni dan nadaljeval v fitnesu. Po koncu športnega dne smo učenci odšli nazaj do 

šole in domov. Športni dan je bil za vse zelo zanimiv in zabaven kot vsako leto poprej.  
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 Mateja Arko 

 Vita Podrekar, 9. b  

Organizator: Milan Soršak 

 

DAN ODPRTIH VRAT NA DRUGI GIMNAZIJI MARIBOR 

V sredo, 29. novembra, je na Drugi gimnaziji potekal dan odprtih vrat oziroma »Preživite dan na 

Drugi«, kakor so ga sami poimenovali. Udeležili smo se ga lahko učenci devetih razredov, ki nas 

zanima vpis na Drugo gimnazijo. Ob deseti uri smo se učenci različnih mariborskih šol zbrali v avli, 

kjer nas je sprejel ravnatelj, gospod Ivan Lorenčič, in nas popeljal do amfiteatra. Povedal  nam je 

nekaj o šoli, nato pa besedo predal profesorju zgodovine, gospodu Toniju Klisu. On nam je 

podrobneje opisal sistem šole, kako se pridobivajo ocene, kako poteka pouk, kako se opravljajo 

dodatne športne ure (izbirni šport) in še marsikaj. Nato je sledil ogled šole po majhnih skupinah, 

vodili pa so nas kar dijaki gimnazije. Povedali in pokazali so nam marsikaj novega, z zanimanjem pa 

smo poslušali tudi njihova mnenja in vtise o šoli. Sledila je malica, takoj za tem pa smo se lahko 

udeležili ene šolske ure. Izbirali smo lahko med matematiko, angleščino, kemijo; sama pa sem izbrala 

zgodovino, ki mi je bila zelo všeč. Na koncu smo dobili še darila in prijeten dan na Drugi gimnaziji 

se je tako zaključil. Moja odločitev, kje nadaljevati šolanje, pa je po tem obisku še enostavnejša. 

 Nina K. Lukaček, 9. a 

Mentorica in organizatorka: Maja Mernik 

 

DAN DEJAVNOSTI: IZDELAVA IZDELKOV ZA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

(od 6. do 9. razreda)  
V petek, 1. 12. 2017, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda dan dejavnosti. Izdelovali smo izdelke za 

Sejem znanja in ustvarjalnosti oziroma za bazar.  

Začeli smo ob 8.20 in izdelovali vse do 12.40, vmes smo imeli še malico, kosilo in možnost ene šolske 

ure telovadbe. Vsak razred je moral izdelati papirnate rokavičke in kepe ter zvezde iz WC 

  
   Ali Soufi, 9. a 

rolic, s katerimi smo okrasili šolo. Izdelovali smo tudi izdelke po lastni izbiri, ki smo jih prodajali na 

bazarju. Večina razredov je izdelovala smrekice, snežake in božične okraske iz različnih materialov, 
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v 8. a razredu pa smo se poleg tega odločili narediti tudi zadnje čas vse bolj priljubljen »slime« 

(sluz).  

Dan dejavnosti mi je bil zelo všeč in mislim, da lahko to rečem tudi v imenu ostalih Ludvikov. 

 Alja Arko, 8. a 

Organizatorka: Violeta Škrabl 

 

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

 

V torek, 5. 12. 2017, smo učenci osmih 

razredov imeli dan dejavnosti. Delil se je 

v tri sklope.  

Prvi sklop so bile delavnice na temo To 

sem jaz, kjer smo razmišljali o težavah 

najstnika, samopodobi in naših odnosih. 

Delavnico je vodila gospa Maja Mernik. 

Naslednji sklop je vodila gospa Brigita 

Godec Kopčič, kjer smo podrobneje 

izvedeli o vrsti zasvojenosti, tako z 

alkoholom, različnimi drogami in 

 Mateja Arko njihovih posledicah. Seznanili smo se 

tudi z najbolj pogostimi spolno prenosljivimi boleznimi, saj je bil nedavno obeležen 1. december, ki je 

svetovni dan boja proti bolezni AIDS. 

Nazadnje nam je bivši kriminalist gospod Stanko Ivanuša predstavil zasvojenost z drogo iz izkušenj, 

saj nam je povedal zanimivo zgodbo zasvojenca z drogo. Izrekel nam je sporočilo, ki si ga moramo za 

vedno zapomniti. Izrekel jo je zasvojenec Tomi: »Bil sem drogeraš, sem drogeraš in vedno bom 

drogeraš.« S tem nam je želel sporočiti, da nas droge hitro ujamejo v svoj začarani krog. 

 Gaja Tisaj, 8. b 

Koordinatorka: Brigita Godec Kopčič 

 

SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI  

V četrtek, 7. decembra 2017, je na naši šoli potekal Sejem znanja in ustvarjalnosti. Vstopnica za 

Sejem je bil letos okrasek iz storža, ki ima napisano lepo misel ali voščilo. Z zbranimi okraski smo 

tako ob vstopu v šolo okrasili našo božično jelko, ki krasi jedilnico naše šole.  V veliki telovadnici 

smo učenci od prvega pa do devetega razreda na stojnicah prodajali svoje kreativne izdelke staršem 

in gostom, ki jih je bilo kot vsako leto veliko. Na stojnicah je bilo veliko božičnih okraskov, za 

katere smo zbirali prostovoljne prispevke. Hkrati pa smo se lahko na eni izmed stojnic posladkali s 

palačinkami. V mali telovadnici  smo zbirali prostovoljne prispevke za čudovite božično novoletne 

voščilnice. V kuhinji pa je vse obiskovalce čakala izvrstna pogostitev, ki so jo pripravile naše 

kuharice. 

  
   Ali Soufi, 9. a, in  Danijel Korpar    

Izdelke in voščilnice smo za Sejem izdelali učenci  s pomočjo učiteljev, na dnevu dejavnosti in pri 

likovnem pouku z veliko ustvarjalnosti in pozitivne energije.  
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Mislim, da nam bo Sejem znanja in ustvarjalnosti ostal v zelo lepem spominu, ker je bilo na dogodku 

čutiti veliko dobre volje. Videti in kupiti je bilo možno veliko lepih izdelkov.  

 Katja Breznik, 9. c 

Organizatorki: Vera Kožuh in Lidija Todorović 

 

PRI POUKU ROD: SKRBIMO ZA OKOLJE 

 

 

 

 

 

Ptičkom smo pripravili ptičje 

pogače in jih obesili na drevesa 

pred šolo. 

 Brigita Godec Kopčič    

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA NA DUNAJ 

V soboto, 16. 12. 2017, smo se Ludviki, ki obiskujemo izbirne predmete sodobna priprava hrane, 

turistična vzgoja in nemščina, odpravili na interdisciplinarno ekskurzijo na Dunaj. Na božični izlet smo 

se odpravili ob 7.00, ko smo se vsi zbrali na šolskem parkirišču. Na pot smo krenili s turističnim 

avtobusom. Z nami so bile štiri učiteljice, vodička in dva voznika.  

Hofburg (nekdanja cesarska palača, zimska rezidenca), zgradbo avstrijskega parlamenta, Mestno hišo 

(Rathaus). Potepali smo se po živahnih dunajskih ulicah, mimo grobnice Habsbužanov, Štefanovega 

trga, cerkve svetega Štefana, Španske jahalne šole … 

Sprehodili smo se zelo bogato okrašenih, prazničnih ulicah mestnega jedra in se odpravili tudi v 

McDonalds, kjer smo komaj dobili prosto mizo, saj je bila zelo velika gneča. Po kosilo pa smo tisti, ki 

smo želeli, odšli tudi v Starbucks, kjer smo se pogreli z vročo čokolado ali s katerim drugim napitkom. 

Za konec pa smo v prazničnem vzdušju uživali na božičnem sejmu, pred mogočnim Rotovžem. 

Božičnih stojnic je bilo zelo veliko in imeli smo eno šolsko uro časa, da si jih ogledamo. Lahko smo 

poskusili domače dobrote in si kupili kak spominek.  

Ko smo si vse ogledali, pa smo se odpravili  do avtobusa ter se odpeljali nazaj v Maribor. Na šolsko 

parkirišče smo prispeli okoli devete ure zvečer. 

 Viva Kokalj, 8. c  

Organizatorka Vikica Korošec 

 

 

 

                                   

V glavno, največje in najpomembnejše mesto 

Avstrije smo prispeli malo po deseti uri. 

Najprej smo se odpeljali do Schonbrunna, 

letnega dvorca Marije Terezije. Sprehajali 

smo se po parku, med tem pa nam je vodička 

pripovedovala o Mariji Tereziji in njenem 

življenju. Ob dvorcu se nahaja tudi božični 

sejem, kjer smo nekaj časa namenili ogledu 

stojnic. Nato smo se z avtobusom odpeljali  v 

središče mesta, kjer smo si ogledali Dunajsko  
državno opero (Wiener Staatsoper),  Mateja Arko 
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 POZOR, POZOR 
 

ZLATA PRAVILA PRIJATELJSTVA  

 

TISTI, KI SE NORČUJE, ZAME NI PRAVI 

PRIJATELJ.  

PRIJATELJU NIKOLI NE ŽELIMO SLABO.  

ČE SOŠOLEC NEKAJ NE ZNA, MU POSKUŠAM 

POMAGATI. TISTI, KI NE UPOŠTEVA PRAVIL, 

BO VEDNO OSTAL BREZ PRIJATELJA.  

ČE SEM NESRAMEN, NE BO NIHČE PRISTOPIL K 

MENI. LAGANJE LAHKO POVZROČI IZGUBO 

PRIJATELJA.  

POGOVOR S PRIJATELJEM VEDNO REŠI 

TEŽAVO.  

 NEJA ŽERJAVIČ, 2. C  

 

 Romana Tivadar  

 

 DRUGI O NAS 
 

 
Štajer'c, četrtek, 14. december 2017, številka 35 

 

 

Štajer'c, četrtek, 14. december 2017, številka 35 
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 KNJIGA MESECA 
 

Za knjigo meseca smo v skrinjici našli skupaj 14 glasov. 

Glasovali so učenci od 1.  do 5.  razreda, oddali so 5 

glasov.  Učeni od 5. do 9.  razreda so oddali 9 glasov. 

Knjiga z največ glasovi od 1. do 5. razreda je bila Henry 

Hippo. Izžrebali smo bralca glasovalca Jurija Brbreta iz 

3. b. Učencem od 5. do 9. razreda je bila najbolj všeč 

knjiga Erazem in potepuh z največ glasovi. Izžrebali 

smo bralko Katrino Kunčič, 8. b. Čestitamo obema 

izžrebancema, vsem bralcem pa želiva veliko prebranih 

knjig, da bomo v naslednjem mesecu v skrinjici našli 

veliko glasov.  

 Zara Kasesnik in Tajra Petrovič, obe 7. b 

Mentorica: Sonja Antolič 

 
  Sonja Antolič 

 

 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. T-d: biologija. 2. 1.  Novo leto. 

4. PK: 700. 2.  Novo leto. 

5. T-š: zgodovina. Za muco časa 1700. 4. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 

7. Pogovor s starši in učenci: 1630. : Sejem znanja in 

ustvarjalnosti ter voščilnice z Ludvika. 
8. Skupnost učencev. 

11. Skupnost učencev.   9. Za muco časa 1700. 

12. Lutkovni abonma 1. do 3. T-š: slovenščina: 4. do 9. razred. 10. Svet staršev 1800. 

13.  Svet staršev.  12. Zaključek natečaja za Prešernovo nagrado šole. 

15. Božičkovanje. 15. T-š: kemija. 

20. Božično-novoletni koncert MPZ. 16. D-k: SNG Maribor: LA SYLPHIDE za učence od 7. do 9. razreda. 

21. Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti1.–9. 17. 3. RS:  9. r. 

22. Božično-novoletno praznovanje 1. do 3. r. Božično-
novoletno praznovanje: 4.–9. 

18. : Zdenko Frangež. Fotografski utrinki mesta Maribora.  

T-r: angleščina 9. razred. 

25. Božič. 24. T-o: slovenščina. 

26. Dan samostojnosti in enotnosti. Novoletne počitnice2. 1.   25. 1. srečanje s šolskimi novinci. 

  29. Ocenjevalna konferenca: 1700  (1.– 9.).   

  31. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. Oddaja zloženk za Ludvikovo 
bralno značko. 

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

športni 

 

Mentorica: Mateja Arko 

Glavna urednica: Nina Kujundžić Lukaček, 9. a 

Uredniški odbor: 

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

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

Čančer, Viva Kokalj, Jakob Kompan, Nika Novak, Maša Pohar (vsi 8. c); Lara Štrman (9. a); Ana Ambrož, Tjaša 

Domadenik, Vita Podrekar (vse 9. b); Katja Breznik, Zala Marolt (obe 9. c) 

Natisnjeno 900 izvodov 

 


