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Številka 9, leto XIX, maj 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

12. POHOD LUDVIK HODI 

VELIK USPEH KARATEISTOV OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA V TEKMOVANJU OŠ KARATE 

LIGE 2017/2018, KJER SO OSVOJILI 31 MEDALJ IN  9 POKALOV TER SKUPNO 3. MESTO 

MED 41 SODELUJOČIMI ŠOLAMI! 

TIJA ŠOŠTARIČ KARIĆ, 7. a, AMBASADORKA SLOVENIJE NA NOGOMETU ZA 

PRIJATELJSTVO 2018 V MOSKVI 

ROBOTIKA: METOD GOLOB PRVO MESTO IN NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA, GAL 

BUBNIČ DRUGO MESTO IN NASLOV DRŽAVNEGA PODPRVAKA 

ZLATA KUHALNICA: KUHARSKA EKIPA LUDVIKOV ZLATA 

VESELA ŠOLA: TIJA RUTAR ZLATO PRIZNANJE, MIRJAM JURŠA (obe 6. a) SREBRNO 

PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU 

»MINI POKAL LEONA ŠTUKLJA« (OBČINSKO PRVENSTVO): TIN ŠTROS (7. b) 1. MESTO 

 

   
 Tibor Peternel, 4. b   Tjaša Levstik, 4. b   Mandy Močnik, 4. b 

 

  
 Mark Tominc, 7. a  Vesna Trstenjak, 7. a   
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UVODNIK TOKRAT SKOZI OČI ŠOLSKIH  FOTOGRAFOV  

 

Slika je vredna tisoč besed, kar pomeni, da je pogosto lažje 

prikazati nekaj s sliko, kot pa opisati z besedami.  

Živimo v vse bolj vizualni družbi in se v veliki meri odzivamo 

na fotografije. Te imajo sposobnost, da v nas zbudijo veselje, 

navdušenje, radovednost ...  

Fotografije prenašajo tudi čustva o tem, o čemer govorimo in 

dajejo dodatno globino naši vsebini …  

Skozi objektiv fotoaparata sem spremljala razne šolske 

prireditve in druge dogodke. Čeprav te fotografije 

predstavljajo le bežne trenutke, tvorijo krasen mozaik mojih 

izkušenj, ki sem jih v Ludvik poroča delila tudi z vami.   

Dragi Ludviki, bliža se konec meseca maja, kar pomeni, da je 

junij že pred vrati. Pridobiti moramo še zadnje ocene in 

končati še zadnje obveznosti. Meseca april in maj sta bila za 

nas, devetošolce, precej napeta, saj smo oddali vpisne liste za 

srednje šole in pisali smo nacionalno preverjanje znanja iz  

  Ali Soufi, 9. a slovenščine, matematike in glasbe. Veselili pa smo se tudi  

pohoda Ludvik hodi. Dogodkov in uspehov na različnih področjih seveda tudi tokrat ni manjkalo, kar 

prelistajte in preberite tokratno številko Ludvik poroča. 

Napisala: Ela Šmirmaul, 9. a, fotografinja šolskih prireditev in dogodkov  

 

Dragi Ludviki! 

Med šolskim letom so na naši šoli potekale številne aktivnosti, ki sem jih dokumentiral s fotografijami. 

Proslavili smo Prešernov dan, Dan reformacije, pred novoletnimi prazniki smo imeli bazar in nato 

božični koncert. Slike ostanejo spomin na dni, ki smo jih preživeli v osnovni šoli. Fotografiranje na 

naši šoli je bila zame dobra izkušnja in vesel sem, da sem jih lahko delil z vami. Fotografirajte še naprej 

tudi vi, beležite dogodke in pišite svojo zgodovino! 

Lep pozdrav!                

 Ali Soufi, 9. a, fotograf šolskih prireditev in dogodkov 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

Mentorica šolskih fotografov: Vera Kožuh 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Ludvik hodi                             Danijel Korpar    Ludvik hodi                                 Vera Kožuh          
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       Bralni večer na Ludviku                 Mateja Arko          

 

  
Drugošolci v Muzeju za mir          

                                                Romana Tivadar 

Interdisciplinarna ekskurzija v Ljubljano   

                                                      Jasna Rosi 

 

  
Na tekmovanju za Zlato kuhalnico           

                                      Brigita Godec Kopčič 

Na zagovoru raziskovalne naloge              

                                       Brigita Godec Kopčič 

 

  
Ustvarjamo v muzeju      

                                 Jasna Rosi 

Sedmošolci na Srednji šoli za oblikovanje    

                                                              Loresana Grabušnik 
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 LUDVIK HODI  
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»LUDVIK HODI«  ŽE 12.  LETO ZAPORED 

Za nami je že 12. zapored. Postal je in upava, da bo ostal  prava tradicija naše šole še vrsto let. No, saj 

vendar veste, o čem govoriva. O pohodu  Ludvik hodi. Meniva, da je bil uspešen, znova poln 

presenečenj, veselja in novih izzivov, kar ste nam potrdili s številnimi pohvalami. Vendar brez Vas, 

spoštovani sodelavci, starši, učenci, krajani, številni donatorji  in prijatelji Ludvikovega pohoda, ne bi 

mogla potrditi tega mnenja. Že 12. leto zapored ste nam s svojo nesebično pomočjo številni starši, 

krajani in ostali zvesti prijatelji, izkazali zaupanje v naše delo, v katerega je iz organizacijskega vidika 

vloženega veliko truda, pozitivnih in pristnih  medosebnih odnosov, ki so temelj dobrega dela in 

sodelovanja  med nami vsemi. Vsa zahvala velja tudi ravnateljici, gospe Lidiji Todorović, za vso 

pomoč in podporo. Vse to in še več počnemo v dobro otrok.  

Zato se Vam iskreno zahvaljujeva, da ste  z dobro voljo, trudom, z zares množično  pomočjo  in 

veliko razumevanja ponovno prispevali k uspešni realizaciji tega  pohoda. 

Želiva si, da bi Vas zeleno Pohorje in vedro majsko nebo prihodnje leto ponovno privabila med nas 

in da bi se srečali v tako velikem ali morda še večjem številu. 

Do takrat pa, spoštovani Ludviki, pohodniški SREČNO! 

 

ZAHVALJUJEMO SE ŠTEVILNIM DONATORJEM,  PRIJATELJEM IN GOSTOM 

LUDVIKOVEGA POHODA. 
 

NATANČEN SEZNAM VSEH BOMO OBJAVILI V NASLEDNJI ŠTEVILKI LUDVIK 

POROČA. 
 

PRAV TAKO ISKRENA HVALA VSEM OSTALIM, KI NAM VSAKO LETO Z 

VELIKIM VESELJEM STOJITE OB STRANI IN NE ŽELITE BITI IMENOVANI. 

Zapisala organizatorja pohoda: Janja Karanovič in Milan Soršak 

 

 

TRADICIONALNI POHOD LUDVIK HODI 

V soboto, 19. 5. 2018, smo Ludviki imeli tradicionalni pohod, tokrat že 12. leto zapored, na Trikotno 

jaso, ki mu pravimo Ludvik hodi. Učenci prvega, drugega in tretjega so se zbrali ob 8:15 pod  

 

 

  
  

Vzpenjačo in se odpravili po cesti na Trikotno jaso. Tja so prispeli prvi. Njihova vodja je bila Janja 

Karanovič. Učenci četrtega, petega in šestega razreda pa so se zbrali na šolskem dvorišču ob 8:00  in 

se na Trikotno jaso odpravili po Šumljakovi poti do naselja Habakuk in naprej po cesti do Trikotne 

jase. Na vrh so prišli zadnji, z vodjo Urško Kosi. Učenci sedmih, osmih in devetih razredov smo se 

prav tako zbrali na šolskem dvorišču ob 8:00 in se odpravili po Šumljakovi poti do vzhodnih vrat 

Poštele in po izohipsi do Trikotne jase. Naš vodja je bil Milan Soršak. Vsi učenci od prvega do devetega 

razreda pa so pred začetkom pohoda prejeli Ludvikovo kapo.  
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Na Trikotni jasi nas je čakala malica. Ludvikov lonec, 

kruh in voda. Za posladek pa smo lahko dobili  marmorni 

kolač in Ludvičinke. Program na Trikotni jasi sta vodili 

Aiša Naja Gerlušnik in Nika Novak, obe iz 8. c razreda. 

Imeli pa smo tudi živo glasbo, streljanje z lokom, za našo 

varnost so poskrbeli gasilci, ki so izvedli tudi eno 

gasilsko akcijo. Ni pa manjkala niti stojnica z 

Ludvikovimi stvarmi (dežniki, majice in letos tudi kape).  

Vreme nas tudi letos ni razočaralo, saj je bilo toplo in 

sočno, ni pa manjkala niti kakšna luža iz prejšnjih 

deževnih dni.  

 Viva Kokalj, 8. c 

 

  

 

Organizacijski odbor: Lidija Todorović, Vera Kožuh, Milan Soršak, Janja Karanović, Maja 

Mernik, Urška Kosi, Sonja Antolič, Vika Korošec, Violeta Škrabl, Vida Soršak, Nataša 

Podvršnik, Ljubo Premović, Karla Knez 

 

SREČELOV 

Uspešno smo zaključili tudi letošnji srečelov. Kar nekaj posamičnih izžrebanih učencev se je 

razveselilo bogatih nagrad. 

Izžrebali smo tudi skupinske nagrade oddelkov, ki jih je izžrebal in podelil športnik hokejist Miha 

Verlič. 

Srečni izžrebanci so bili:  

Oddelek Razredničarka Nagrado podeljuje 

3. a Minka Godec Pohorska kavarna 

5. a Metka Lakota Center Draš 

7. a Nataša Colja Pizzerija in špageterija La Cantina 

 

Glavno nagrado je izžrebal in podelil taekwondoist Ivan Trajkovič. 

Srečna izžrebanka je bila Nina Prahič, učenka  4. a.  

Letos smo prvič podelili tudi nagrado oddelku z največjo odstotno udeležbo na pohodu Ludvik hodi. 

Nagrado, ki jo podeljuje Pizzeria Vivaldi, je svečano predala gospa ravnateljica Lidija Todorović.  

Čestitke učencem 2. a, staršem in  razredničarki Heleni Berglez!                                     

 

  
Srečna izžrebanka Nina Prahič 2. a: nagrada za najvišjo udeležbo 

Hvala donatorjem za pripravljenost, sodelovanje in bogate nagrade. 

 Maja Mernik                                 

ekipa fotografov Ludvik hodi: Ela Šmirmaul, 9. a, Ali Soufi, 9. a, Vera Kožuh in Danijel Korpar  
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

VELIK USPEH KARATEISTOV OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA V TEKMOVANJU OŠ 

KARATE LIGE 2017/18, KJER SO OSVOJILI KOPICO MEDALJ IN POKALOV TER 

SKUPNO 3. MESTO MED 41. SODELUJOČIMI ŠOLAMI  

  
1. mesto: Timi Močnik (na sredini) Ekipa Ludvikov s pokali in medaljami 

 

Karate zveza Maribor že vrsto let organizira sklop tekmovanj pod skupnim imenom Osnovnošolska 

karate liga, ki je prvenstveno namenjena mladim karateistom in karateistkam - šolarjem, da spoznajo 

tekmovalno plat tega športa ter da pridobijo izkušnje in samozavest za večja, še močnejša tekmovanja. 

Vsako sezono tako mladi karateisti tekmujejo na štirih turnirjih (letos dvakrat v Lenartu, v Selnici ob 

Dravi in v Ljutomeru) in zbirajo točke  zase in tudi za svojo šolo. Na koncu po številu točk najboljši 

trije posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo še pokale, prav tako pa pokale prejmejo tudi najboljše tri 

šole v skupnem seštevku vseh zbranih točk njihovih učencev. Tekmovalci se med seboj merijo v dveh 

kategorijah, v katah in borbah, razdeljeni pa so glede na razred, ki ga obiskujejo, in tudi glede na svojo 

težo (borbe). 

Letos so se tega tekmovanja udeležili učenci 41. osnovnih šol, med njimi pa je bila tudi šestčlanska 

ekipa OŠ Ludvika Pliberška, ki je s svojimi odličnimi rezultati osvojila tudi pokal za skupno 3. mesto. 

Za našo šolo so tekmovali: Nika Teraž, Sara Teraž, Urška Kutnjak, Rebecca Petrič, Mandy 

Močnik in Timi Močnik, skupaj pa so osvojili kar 31 medalj (8 zlatih, 10 srebrnih, 13 bronastih) in 9 

pokalov. 

 

 

Pokal v skupnem seštevku posameznih 

kategorij so prejeli: 

1. mesto 

Mandy Močnik (kata, malčice, 4., 5. razred) 

Timi Močnik (kata, mlajši dečki, 6., 7. razred) 

2. mesto 
Nika Teraž (kata, mlajše malčice, 2., 3. razred) 

Rebecca Petrič (kata, malčice, 4., 5. razred) 

Mandy Močnik (borbe, malčice, -35 kg, 4., 5. 

razred)  

Sara Teraž (borbe, malčice, +35 kg, 4., 5. 

razred) 

Uspešna šolska ekipa  
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3. mesto 
- Sara Teraž (kata, malčice, 4., 5. razred) 

- Urška Kutnjak (borbe, malčice, -35 kg, 4., 5. 

razred) 

- Rebecca Petrič (borbe, malčice, +35 kg, 4., 5. 

razred) 

 

Veliko o tem tekmovanju lahko najdete na 

FB strani Karate kluba Kovinar: 
Karate Klub Kovinar Maribor 

  

 1. mesto: Mandy Močnik 

 Borut Močnik  

 Borut Močnik in Karate klub Kovinar Maribor   

 

TIJA ŠOŠTARIČ KARIĆ, 7. a, AMBASADORKA SLOVENIJE NA NOGOMETU ZA 

PRIJATELJSTVO 2018 V MOSKVI 

 

Nogomet za prijateljstvo je eden izmed 

največjih družbeno odgovornih 

projektov za otroke v športu. V času 

otvoritve svetovnega prvenstva v 

nogometu bo projekt gostil mlade iz 

211 držav in regij. Vključeni otroci 

bodo prisostvovali različnim 

dogodkom. Po izvedbi izbirnega 

postopka, ki temelji na mednarodnih 

kriterijih, bosta Slovenijo zastopala Jan 

Bek in učenka naše šole Tija Šoštarič 

Karič. Opravljala bosta vlogi mladega 

trenerja in mlade novinarke na  

http://www.nzs.si/novica/Znana_mlada_ambasadorja,

ki_bosta_predstavljala_Slovenijo_na_Nogometu_za_p

rijateljstvo_2018?id=46649&id_objekta=1 

zaključnem dogodku Nogometa za 

prijateljstvo v Moskvi med 8. in 15. 

junijem 2018. Tija bo kot članica   

mednarodnega otroškega novinarskega središča poročala o zaključnih dogodkih v projektu. Kot mlada 

slovenska ambasadorja sta imela priložnost spoznati Marcosa Tavaresa. Predstavila sta mu načela in 

vrednote letošnjega projekta, ob tem pa so si vsi prisotni izmenjali zapestnice Nogometa za 

prijateljstvo, ki so simbol projekta. Tija je povedala, da se zelo veseli odhoda v Moskvo, še posebej pa 

druženja s prijatelji. 

Več lahko preberete na povezavi pri fotografiji. Tija, iskrene čestitke in srečno v Moskvi! 

 Nina K. Lukaček, 9. a 

 

VESELA ŠOLA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Učenki Tija Rutar in Mirjam Jurša, obe iz 6. a 

razreda, sta se udeležili državnega tekmovanja v 

znanju iz Vesele šole, ki je bilo v sredo, 11. 4. 

2018, na OŠ Pohorskega odreda v Slovenski 

Bistrici. 

Tija Rutar je dosegla zlato priznanje, Mirjam 

Jurša pa srebrno priznanje. Obema učenkama 

iskreno čestitamo. 

 mentorica Blanka Slapnik 

  
  Mateja Arko 

https://www.facebook.com/Karate-Klub-Kovinar-Maribor-154712131208343/
http://www.nzs.si/novica/Znana_mlada_ambasadorja,ki_bosta_predstavljala_Slovenijo_na_Nogometu_za_prijateljstvo_2018?id=46649&id_objekta=1
http://www.nzs.si/novica/Znana_mlada_ambasadorja,ki_bosta_predstavljala_Slovenijo_na_Nogometu_za_prijateljstvo_2018?id=46649&id_objekta=1
http://www.nzs.si/novica/Znana_mlada_ambasadorja,ki_bosta_predstavljala_Slovenijo_na_Nogometu_za_prijateljstvo_2018?id=46649&id_objekta=1
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NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajše deklice) 

V sredo, 16. 5. 2018, je v športnem centru Draš potekalo občinsko tekmovanje v nogometu za mlajše 

deklice. Našo šolo so zastopale: Tija Šoštarič Karič, Neli Pulko, Tjaša Smonkar, Lina Štrman, Zala 

Žižek in Ariana Murič. Prvo tekmo so s 6 : 0 premagale Osnovno šolo Draga Kobala, prav tako so bile 

boljše od Osnovne šole Rada Robiča Limbuš. Zadnjo tekmo pa so z 1 : 0 izgubile proti Osnovni šoli 

Tabor 1. Z odlično igro so se uvrstile na področno tekmovanje, ki je bilo 28. 5. 2018. Iskrene čestitke! 

 Tjaša Domadenik (9. b) in Lara Štrman (9. a) 

Mentor: Milan Soršak 

 

TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO 

 

Izbrana kuharska ekipa, ki 

so jo sestavljale Vanessa 

Alya Petrič, Tija Šoštarič 

Karič, Ajda Kopčič in 

rezerva Zala Zupan Žitnik 

so pripravile izvrstni 

tekmovalni jedi (rižoto in 

vanilijevo kremo s 

sadjem), za kar so 

prejele zlato priznanje za 

Zlato kuhalnico. 

Tekmovanje  je potekalo 

na Srednji šoli za 

gostinstvo in turizem  

 Brigita Godec Kopčič Maribor v petek, 18. 5.  

2018. Zajemalo je triminutno predstavitev izbora receptur in tekmovalcev, 60 minutni kuharski del s 

pripravo jedi in pripravo krožnikov za degustacijo 6 članske komisije ter pripravo krožnikov za 

razstavni prostor.  

Dekleta so se odlično odrezala, saj so delala ves čas pod budnim nadzorom članov kuharske komisije. 

Čestitke! 

 mentorica Brigita Godec Kopčič 

 

52. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2018 

 

V ponedeljek, 14. 5. 2018, sva na državnem srečanju mladih 

raziskovalcev predstavili raziskovalno nalogo z naslovom 

"Teža na naših hrbtih". Z raziskovalno nalogo sva se uvrstili 

v 2. krog državnega tekmovanja  mladih raziskovalcev 

Slovenije  na področju " Druga področja". 

Ob 9. uri smo se učenci in dijaki iz cele Slovenije zbrali v 

Srednji tehniški šoli in gimnaziji Murska Sobota  v Murski 

Soboti ter odšli v telovadnico na otvoritev, kjer so nas 

pozdravili lokalni politiki ter predsednik ZOTKS gospod 

Slavinec. Po končani otvoritvi smo se razporedili v 

predavalnice, kjer so se začeli zagovori. Naloge so bile zelo 

raznolike in z različnih področij. V predavalnici je bilo 12 

različnih nalog, med katerimi sva bili midve z najino 

nalogo. Ura je odbila 11.50 in bili sva na vrsti. Stopili sva 

pred tablo in začeli govoriti. Hitro, z malo treme sva 

povedali, kar sva morali, bili sva omejeni s časom (10 

minut), in potem so nastopila še vprašanja drugih 

raziskovalcev in komisije.  

 Brigita Godec Kopčič  
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Po vseh 12  zagovorih raziskovalnih nalog na našem področju smo odšli na kosilo, za katerega smo 

imeli časa 45 minut. Po kosilu pa smo se odpravili nazaj v predavalnice na razglasitev rezultatov. 

Predsednik komisije gospod Čelan je pojasnil,  da bodo tisti, ki so dobili zlato priznanje, prejeli nagrade 

v Cankarjevem domu v Ljubljani, tisti, ki pa so dobili srebrno, pa tam. Dobili sva srebrno priznanje. 

Prejeli sva kipec v obliki sove in priznanje. Res pa je, da so bile vse naloge pohvaljene kot zelo dobre 

naloge, da smo si bili zelo enakovredni in da je komisija imela zelo težko nalogo. Najboljšo in najslabšo 

nalogo je ločilo le 9 točk. 

Mogoče naju naslednje leto čaka še en takšen dogodek.  

 Ajda Kopčič in Zala Zupan Žitnik, obe 8. b 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

ROBOTIKA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

V torek, 15. 5. 2018, je na Fakulteti za 

elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko v Mariboru potekalo 

državno tekmovanje v robotiki. Na 

tekmovanje sva se uvrstila Gal Bubnič iz 

9. b in Metod Golob iz 9. c razreda. 

Tekmovala sva v kategoriji dirkač in 

poznavalec. Naprej je potekala 

kategorija poznavalec, kjer smo pisali 

elektronski test iz znanja o robotiki. Tam 

je Metod Golob dosegel prvo mesto 

 Mateja Arko in naslov državnega prvaka, jaz (Gal 

Bubnič) pa sem zasedel drugo mesto in naslov državnega podprvaka. Metod je prav tako dosegel tudi 

skupno drugo mesto. Čestitamo!  

 Gal Bubnič, 9. b 

Mentorica: Jordana Koren 

 

ŠPORTNA GIMNASTIKA: »MINI POKAL LEONA ŠTUKLJA« (občinsko prvenstvo) 

 

  

Ludviki smo se 15. 5. 2018 udeležili občinskega 

prvenstva v športni  gimnastiki. Prvenstvo je 

organizirano v spomin na odličnega gimnastika Leona 

Štuklja, zato se imenuje »Mini pokal Leona Štuklja«. 

Sodelovali smo  s štirimi ekipami in posamezniki. Prva 

ekipa 2. triade je osvojila 5. mesto. Tekmovale so: Toja 

Sedonja, Lara Pinter, Kaja Gajšek, Nuša Petek in Saša 

Krajnc. Druga ekipa  je osvojila 12. mesto. Za ekipo so 

tekmovale: Lana Zupan Žitnik, Lana Cverlin, Tina 

Furman in Zoja Filipič. Ekipa 3. triade  deklic je osvojila  

8. mesto. Ekipo so sestavljale: Alja Sedonja, Zala Zupan 

Žitnik, Meta Pohar, Stella Arko, Tiana Dolenc. Dečki 3. 

triade so osvojili 4. mesto v naslednji postavi: Tin Štros, 

Maj Pinter, Anej Pintarič in Vid Vlaisavljevič.  

Med posamezniki so bile razvrstitve sledeče:  med 

kategoriziranimi tekmovalci je Toja Sedonja osvojila 

Tin Štros Toja Sedonja  2. mesto, Tin Štros pa 1. mesto.  

Čestitam vsem tekmovalkam in tekmovalcem. 

 in  mentorica Jadranka Foster  
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NOGOMET: OBČINSKO TEKMOVANJE (mlajše deklice) 

V sredo, 16. 5. 2018, je v športnem centru Draš potekalo občinsko tekmovanje v nogometu za mlajše 

deklice. Našo šolo so zastopale: Tija Šoštarič Karič, Neli Pulko, Tjaša Smonkar, Lina Štrman, Zala 

Žižek in Ariana Murič. Prvo tekmo so s 6 : 0 premagale Osnovno šolo Draga Kobala, prav tako so bile 

boljše od osnovne šole Rada Robiča Limbuš. Zadnjo tekmo pa so z 1 : 0 izgubile proti Osnovni šoli 

Tabor 1. Z odlično igro so se uvrstile na področno tekmovanje, ki je bilo 28. 5. 2018. 

Iskrene čestitke! 

 Tjaša Domadenik (9. b) in Lara Štrman (9. a) 

Mentor: Milan Soršak 

 

MPZ LUDVIK: OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV  

Končno je leto za nami. Maribor je spet zadonel v zborovskih tonih. V četrtek, 17. 5. 2018, smo pevke 

mladinskega pevskega zbora Ludvik nastopile na območni reviji mladinskih pevskih zborov.  

Prireditev je nosila naslov MLADINA POJE 7, 2018. Potekala je v dvorani Union v Mariboru, začela 

pa se je ob 17. uri. Nastopilo je kar osem mladinskih pevskih zborov iz različnih osnovnih šol iz 

Maribora in okolice. Vsak zbor je zapel tri pesmi, od katerih je bila ena slovenska ljudska ali v priredbi, 

druga slovenska umetna in ena pesem po izboru. Pevke naše šole smo nastopile pete.   

V vse pesmi, ki smo jih zapeli, smo vložili veliko truda in veselja. Prepričana sem, da se je to tudi 

opazilo. Po velikem aplavzu in nasmehih na obrazih poslušalcev smo vedeli, da so bili navdušeni. Zbor 

in pianistka Lucija Vrbančič sta tudi prejela zelo lepo strokovno oceno gospe Danice Pirečnik, ki je 

zbore strokovno ocenjevala. Prav tako je zboru zaželela še veliko uspehov v nadaljnjem delu.  

 Nika Novak, 8. c 

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc 

 

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

V četrtek, 17. 5. 2018, smo se učenci 

četrtih razredov odpravili na otroško 

varnostno olimpijado. Našo šolo smo 

zastopali: Pia Palčnik, Filip Martin 

Fleisinger, Andraž Vadnjal, Svit Simerl 

Novak (vsi 4. a), Anja Bezlaj, Miha 

Majer in jaz (vsi 4. b) ter Eva Zala 

Stergar, Nika Pograjc in Žiga Ravter (vsi 

4. c). Varnostna olimpijada je bila na OŠ 

Miklavž na Dravskem polju, zato smo se 

tja odpeljali z avtobusom. Na 

tekmovanju je bilo 15 ekip. Prve 3 ekipe   
so odšle v finale. Naša šola je bila 5. po   Petra Erjavc 

vrsti. Tekmovali smo v štirih igrah. Prva igra je bila ČLOVEK NE JEZI SE. To igro smo zmagali. 

Druga igra je bila že težja. Sestaviti smo morali znak gasilcev. To igro smo izgubili. Sledila je vožnja 

s kolesom. Za našo ekipo je tekmovala Pia, ki je na cilj prevažala kuverte z listki. Četrta igra nam je 

šla veliko bolje. Z gasilnim aparatom, v katerega smo nalili vodo, smo morali zadeti luknjo in napolniti 

vedro. Ob koncu je bila podelitev priznanj in razglasitev zmagovalnih ekip. Na tekmovanju smo se 

zelo zabavali. 

 Tjaša Levstik, 4. b 

Mentorica: Nuša Pratneker 

 

KROS: OBČINSKO TEKMOVANJE 

17. 5. 2018 se je 12 »Ludvikov« udeležilo spomladanskega občinskega krosa na Poljanah. Za manjše 

število udeležencev je bilo krivo slabo vreme, saj je takrat, ko so začeli s tekmovanjem, začelo deževati.  

Nekateri med njimi so se prvič preizkusili na tekmovanju v vzdržljivosti in so že posegli po najvišjih 
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mestih. Tako je v najmlajši kategoriji (letnik 2011) zmagal Nino Perkovič, Filip Razgoršek je bil 11. 

in Mia Solomon  5.  

   
Taj Perković (desno): 1. mesto Maksim Strašek: 1. mesto 1. MESTO NINO PERKOVIĆ, 1. A  

8. MESTO FILIP RAZGORŠEK, 1. A 

 Janja Karanovič  

V kategoriji letnik 2009 je Zarja Pukšič zaradi slabega ozvočenja in zmede zaradi dežja zamudila start 

deklet in je tekla s fanti ter dosegla čas, ki se je uvrščal na 8. mesto pri dekletih. Prav tako je 8. mesto 

dosegel Rok Fevžer.  

V kategoriji letnikov 2010 je Maša Mlasko  dosegla 16. mesto. 

Pri letnikih 2007 je Filip Bedjanič podobno kot na jesenskem krosu za las zgrešil 3. mesto, Jan Čerič  

pa je osvojil 5. mesto. 

Najboljši pri letnikih 2006 je bil Maksim Strašek, Taj Perkovič 11. in Lana Zupan Žitnik je bila 4.   

Žiga Žižek je pri letnikih 2009 osvojil 16. mesto.  

Čestitamo!                               

 in  mentorica Jadranka Foster      
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

»PTICE IN METULJI« V RAZSTAVIŠČU LUDVIK 

V četrtek je bila v razstavišču Ludvik Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor razstava likovne 

skupine STIL z naslovom Ptice in metulji.  

Razstava je namenjena poljudni in didaktični predstavitvi bolj ali manj poznanih ptic in metuljev v 

našem bivalnem okolju. Ptice nas razveseljujejo s petjem in živahnostjo, metulji pa  z barvami in 

nežnostjo. Oboji so prisotni v našem vsakdanjem življenju in nam lepšajo bivanje  v naravi. Kulturno 

društvo Studenci Maribor praznuje v letošnjem letu 95. obletnico svojega delovanja. Med štirimi 

likovnimi skupinami in eno oblikovalsko-kiparsko so  Studenški likovniki (STIL) med aktivnejšimi v 

društvu. Letos praznuje likovna skupina STIL svojo 15. obletnico delovanja in razstavljanja. Mentorica 

skupine STIL je akademska slikarka Mira Uršič, ki deluje v Mariboru in Ljubljani. 

  
  Metka Lakota      
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Organizacijski vodja skupine, ki skrbi za skupinske in posamične razstave članic in članov skupine, je 

Peter Plavčak. V skupini STIL delujeta dva ducata ljubiteljskih slikark in slikarjev. Vsako leto se 

udeležujemo številnih likovnih kolonij, srečanj in razstav v Mariboru in drugih krajih.  

V likovni skupini STIL se družimo in ustvarjamo na likovnih delavnicah, ki potekajo vsak ponedeljek 

na sedežu društva na Erjavčevi 43 na Studencih. Navdihujejo nas lepi motivi iz narave: krajine, reke, 

hribi, gozdovi, livade, pa cvetje, živali in figuralika. Radi se udeležujemo ex-tempor, likovnih kolonij 

in skupinskih razstav: v Mariboru (EKO Drava), na Ptuju (kurentovanje), na Destrniku (OŠ), v Lenartu 

(Karitas dom), na Sveti Trojici (ob božiču in veliki noči), v Žetalah, na Sv. Ani  in drugo. V svojem 

likovnem izražanju smo kreativni v različnih likovnih tehnikah: akvarelu, gvašu, pastelih, akrilu, 

kolažu in mešani tehniki. Ustvarjamo realistično s pridihom impresionizma, včasih pa tudi kubistično 

in abstraktno. V skupnem druženju in ustvarjanju najdemo zadovoljstvo in sprostitev. 

Z likovnimi deli so se predstavili: 

Ani Belina, Marta Drozg, Meta Kraner, Zvonko Kraner, Ivan Lužnik, Milena Mavsar, Manja Miketič, 

Peter Plavčak, Jolanda Pušnik, Mira Senekovič, Marjeta Vučina.  

Program so popestrili učenci z igranjem, deklamiranjem in plesom: na harmoniko je zaigral Anej 

Sodec, na klarinet Ajda Kodrič, zaplesali sta Lena Anošek in Trisha Boltauzer, deklamacijo Ptica in 

metulj pa sta povedali Minja Cvikl in Tjaša Mlaker. Program je povezovala Meta Pohar.  

Razstavo je odprla gospa Rozika Ogorevc. 

Razstavišče Ludvik je letos s to razstavo zaključilo cikel mesečnih razstav, ki potekajo vsako šolsko 

leto.  Razstavišče Ludvik bo ponovno odprlo svoja vrata septembra 2018, razstava Ptice in metulji pa 

bo na ogled vse do 18. junija. 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite naslednje šolsko leto na eni izmed razstav. 

 mentorica razstavišča Ludvik Metka Lakota 
 

 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI 
 

SREČANJE Z BODOČIMI PRVOŠOLCI 

Na naši šoli imamo vsako leto srečanje z bodočimi prvošolci. 

V mesecu januarju smo z njimi in škrati iz pravljice Sneguljčica 

telovadili v telovadnici. V aprilu pa smo zanje pripravili 

pravljico s pravljičnim junakom in izdelavo ročne lutke. Letos 

je gospa knjižničarka izbrala pravljico O miški, ki je iskala 

prijatelja. Bodoči Ludviki so jo pozorno poslušali in sodelovali. 

V razredu so si izdelali lutko in zadovoljni ter veselih obrazov 

obljubili, da se jeseni vidimo v šolskih klopeh. Mi se veselimo.  

Program na srečanju je povezovala tretješolka Tia, ki se je 

oblekla v miško in o srečanju zapisala: 

Ko sem bila miška, sem spoznala veliko novih prijateljev. Ti 

bodo že naslednje šolsko leto hodili z nami v šolo. Komaj 

čakam, da jih ponovno vidim. Najbolj smešno mi je bilo, ko se 

je gospa knjižničarka zmotila in mi rekla Lili. 

 učiteljica Minka Godec in Tia Turk, 3. a  
 

  Minka Godec 

 

AKCIJA: PEŠ V ŠOLO IN DOMOV 

Vsako leto 22. aprila ob svetovnem dnevu Zemlje potekajo različne dejavnosti. Ozaveščeni 

posamezniki želimo čim manj obremenjevati Zemljo z izpušnimi plini, odpadki ... Tudi na naši šoli 

smo se odločili, da bomo prispevali k temu. Z obvestili smo nagovorili učence in starše naše šole, da v 

ponedeljek, 23. aprila, čim manj staršev oz. skrbnikov pripelje svoje otroke v šolo z osebnim 

avtomobilom. Otroci so se ta dan pot v šolo odpravili peš, z avtobusom, kolesom ... Da bi videli realno 

sliko prihodov v šolo, smo ta dan skupaj z sedmošolci šteli promet v okolici naše šole in na šolskem 
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 Vera Kožuh  Vera Kožuh 

parkirišču. Štetje smo opravili tudi teden prej. Razlike so bile očitne. Ugotovili smo, da je na naši šoli 

ozaveščenost dobra. Z rezultati smo zadovoljni, vendar si želimo, da ti rezultati ne bi bili vidni samo 

ob akcijah, ampak da postanejo stalnica. V naslednjem šolskem letu načrtujemo akcijo PEŠ BUS. 

 Vid Oeser, 9. a 

Mentorica: Vera Kožuh 

 

NAGRADNI IZLET ZA USPEŠNE RAZISKOVALCE 

V sredo, 25. 4. 2018, smo se raziskovalke (Viva, Maša in Zala), ki smo prejele zlato priznanje, 

odpravile s skupino ostalih in z mentoricami na nagradni izlet presenečenja. Z avtobusom smo se ob 

osmih zjutraj odpeljali izpred I. gimnazije Maribor.  
Pot nas je vodila do Litije, kjer smo se razdelili v dve skupini. Mi smo si najprej ogledali mestni muzej 

Litije, kjer so nam predstavili zgodovino mesta, rudnika in splavarjenja po reki Savi. Po ogledu muzeja 

smo se z avtobusom zapeljali še do rudnika Sitarjevca. Vodička nas je popeljala skozi rove, videli 

smo orodje, minerale in različne vrste kamnin. Pred koncem ogleda rudnika so nam postregli z značilno 

rudarsko malico (kruh z ocvirki, slanina z ajdovim testom, hren in jabolčni kompot). 

Naša naslednja postaja je bil pravljični grad Miramare, ki stoji na obrobju Trsta, obdan z morjem in 

prečudovitim parkom. Najprej smo se sprehodili po parku, našli skrite kotičke, fontane, paviljone in 

nasade raznih dreves s celega sveta. Prav tako smo se spustili na pomol, kjer so nas presenetile velike 

meduze. 

Grad je vseboval originalno opremo, načrte gradu in sob, vse je bilo zelo razkošno in prečudovito. Z 

vsakega okna smo lahko videli morje, kar je bila tudi želja lastnika gradu. Voznik avtobusa nas je 

prijazno popeljal še po središču Trsta, lahko smo si ogledali prelepe stavbe s bogato zgodovino. 
Ob pol sedmih smo prispeli v VIRC Poreč, kjer nas je že pričakala večerja. Po večerji smo se namestili 

v sobe, nato pa smo se zabavali na igrišču. Okoli pol devete smo se odpravili na plažo, kjer smo se 

lahko sprehodili ob morju. 
 

 

 Prav tako pa smo spremljali tekmo na TV-ju pri 
Johnyu. Dan je hitro minil in malo čez polnoč smo 

odšli spat. Zjutraj smo se zbudili dokaj hitro in 

odpravili smo se na zajtrk. Vzeli smo nahrbtnike in 

z avtobusom smo se odpeljali proti Vrsarju, vmes 

pa smo se ustavili še pri kanalu Lim Fjord. V 

Vrsarju nas je vodič popeljal do najvišje točke 

mesta, slišali pa smo tudi razne zgodovinske 

zgodbe. Razgled na obalo in bližnje otoke z vrha 

mesta je bil čudovit. Po prostem času smo se 

odpeljali nazaj v VIRC. Po kosilu smo imeli čas za 

odhod na plažo, nekateri so zbrali tudi dovolj 
 Viva Kokalj, 8. c poguma in se pognali v morje. Ob treh smo  

pospravili sobe in se z avtobusom odpeljali proti nam neznanemu delu izleta, presenečenju. 
Presenečenje je bil grad Socerb in Sveta jama. Iz pečine, na kateri je stal grad, je bil čudovit razgled na 

slovensko-italijansko primorje.  
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Po ogledu grada smo pomalicali, potem smo se odpeljali nazaj proti Mariboru. 
Na izletu smo se zelo zabavale, videle veliko lepih, novih krajev in spoznale nove prijatelje. 

 Zala Marolt,  9. c, Viva Kokalj, 8. c, in Maša Pohar, 8. c 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

BRALNI VEČER  

 

V ponedeljek, 23. aprila, smo imeli v šoli 

organiziran bralni večer. Ob 18. uri so se v 

knjižnici zbrali učenci 4., 5. in 6. razreda. 

Gospe knjižničarki Sonji Antolič smo  pri 

programu pomagali devetošolci: Samo 

Baltič, Ela Šmirmaul,  Nina Kujundžič 

Lukaček, Aleksandra Sathyja Račič, Ninet 

Klapš in Vita Podrekar.  Po krajšem uvodu 

so se mlajši učenci razdelili v pet skupin, 

vsaki skupini pa se je pridružil en učenec iz 

9. razreda.  

 Mateja Arko Najprej smo se pogovarjali o knjigah, ki so  

jih morali prinesti s seboj kot vstopnico, nato pa smo jim starejši učenci prebrali eno zgodbo.  Po branju 

je sledila delavnica, kjer si je vsak učenec izdelal kazalko. Kasneje smo se ponovno zbrali v knjižnici 

in počakali skrivno gostjo. To je bila pripovedovalka iz Mariborske knjižnice Nova Vas, ki nam je 

pripovedovala o mariborskih legendah. Pred 9. uro smo se še odpravili v jedilnico, kjer smo imeli 

prigrizek in tako se je lep bralni večer zaključil.  

 Nina K. Lukaček, 9. a 

Mentorica: Sonja Antolič 

 

Z bralnim večerom želimo učence spodbuditi 

k branju knjig in jim omogočiti nekoliko 

drugačno in po svoji zasnovi zanimivo 

druženje ob knjigi, hkrati pa jim pričarati 

vzdušje in prepričanje, da je branje druženje, 

veselje in žur. 

Pripravili smo ga na prav poseben dan, na 

svetovni dan knjige, 23. aprila. K druženju 

smo povabili četrto, peto in šestošolce ter  

devetošolce, ki so med mlajše učence  
podelili svoje bralne izkušnje ter jim na   Mateja Arko 

zanimiv način pripovedovali zgodbe. 

Bralni večer je bil pester in res nekaj posebnega, saj smo pripravili raznovrstne dejavnosti. Ob 

druženju s knjigo smo si izdelali tudi  knjižne kazalke, se sproščali ob vajah  sproščanja in umirjanja, 

obiskala nas je  skrita gostja,  knjižničarka ga. Agica Kovše iz splošne knjižnice (Mariborske  

knjižnice).  Pogostitev, ki so nam jo pripravili učenci z učiteljico izbirnega predmeta Sodobna 

priprava hrane, je bila pa še pika na i tega večera. 

Da je bralni večer dobra ideja, govorijo že sami pogledi zadovoljnih učencev, mi pa upamo, da smo v 

njih zanetili ali razpihali iskrico vedoželjnosti in ljubezni do knjig. 

 Tanja Gojčič 

Organizatorki večera: Sonja Antolič in Tanja Gojčič 
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MUZEJSKI ABONMA 

 

V petek, 4. 5. 2018, smo učenci, ki obiskujemo dodatno 

dejavnost muzejski abonma, imeli  zadnjo delavnico v 

muzeju NOB. Naslov delavnice je bil Fabrike v 

Mariboru. Gospod Uroš Dokl nam je veliko povedal o 

industrijskem razvoju Maribora. Letnica 1846 

zaznamuje začetek razvijanja Maribora, saj je takrat v 

mesto prišla južna železnica. Pogovarjali smo se o 

Mariboru, ki je bilo nekoč mesto z največ zaposlenimi, 

po razpadu Jugoslavije pa je  postal mesto z najmanj 

zaposlenimi. Na koncu smo izdelali avtomobilčke na 

zračni pogon in jih tudi vozili po muzeju. Zaigrali smo 

 Jana Rosi lahko tudi na nekatere starinske, tradicionalne 

inštrumente. Delavnica je trajala dve šolski uri. Vsi se pa že veselimo zadnje dejavnosti, ki nas čaka, 

to je noč v muzeju. 

 Viva Kokalj, 8. c 

Mentorica: Jasna Rosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISKALI SMO MUZEJ ZA MIR (2. razred) 

Danes smo v šoli imeli kulturni dan. Ko sem prišel v šolo, sem se šel takoj igrat. Nato smo šli k malici. 

Po malici smo se odpeljali z avtobusom v mesto. Ko smo prišli v mesto, smo nekaj časa hodili do 

muzeja NOB. Pred vhodom NOB smo gledali slike starih vozil iz tovarne TAM. Ko smo prišli noter, 

smo se začeli pogovarjati o vojni, sodelovanju in o orožju, nato smo se igrali igrice, ker smo se učili 

strpnosti in sodelovanja. Potem smo se odpeljali nazaj. Zdelo se mi je zelo lepo!  

 Filip Primec ml., 2. c 

 

Na avtobusu je bilo veliko ljudi, zato je večina ljudi stala. V mestu smo si ogledali kip Rudolfa Maistra. 

Nato smo si pred muzejem ogledali stara vozila in najbolj sem si zapomnil gasilski avto iz leta 1970. 

Pogovarjali smo se o Pohorski legendi in izvedeli smo, da so se vojaki skrili na Pohorju. V muzeju smo 

imeli štiri igre za sodelovanje. Najbolj mi je ostala v spominu igra, ko smo z vrvicami privezanimi na 

gumico morali dvigniti plastični lonček in ga postaviti na drugega. V tej igri smo bili zelo uspešni. Po 

poti nazaj pa je bil avtobus bolj prazen. Tako se je kulturni dan končal.  

 Urban Knez, 2. c  

Šli smo na avtobus in ko smo prišli iz njega, smo videli kip Rudolfa Maistra. Njegov kip je stal na 

velikem trgu. Prišli smo do muzeja in pogledali smo si na slikah avtobuse in tovornjake iz tovarne 

TAM. Pohorska legenda je razstava, posvečena padcu Pohorskega bataljona. Ko smo prišli v muzej, 

nam je gospod Uroš govoril o prijateljstvu in strpnosti. Zato smo se igrali igrice za strpnost, meni je 

bila najbolj všeč igrica z lončki. Bil sem v skupini, kjer nam je uspelo nalogo opraviti. Po končanem 

ogledu muzeja smo se odpravili proti šoli.  

 Nikolaj Strašek, 2. c  

Od šole do muzeja smo se peljali z avtobusom. 

Na poti smo videli kip Rudolfa Maistra, ki je 

omogočil, da je Maribor ostal slovenski. 

Ogledali smo si tudi slike starih avtobusov, ki so 

jih delali v Tovarni avtomobilov Maribor. V 

muzeju smo se igrali igre in se učili kako 

sodelovati. To smo počeli z različnimi igrami, 

meni je bila najbolj všeč igra drsanja. Potem smo 

spet šli z avtobusom do šole. Bil je zanimiv in 

poučen dan. 
 

Tijan Kramer, 2. c  Romana Tivadar 

Razredničarka: Romana Tivadar 
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POLŽJE DIRKE V 1. B  

 

IMELI SMO POLŽJE DIRKE. JA, ČISTO ZARES! POLŽI 

SO DIRKALI! PRIPRAVILI SMO JIM TEKALNE STEZE, 

JIH POIMENOVALI IN OŠTEVILČILI TER JIM ZA 

MOTIVACIJO NA STEZE POLOŽILI SOLATO. PO 

RAZBURLJIVEM STARTU (HA, HA) STA SE DVA POLŽA 

ODLOČILA, DA NE BOSTA DIRKALA IN SE V DVEH 

URAH SPLOH NISTA PREMAKNILA. OSTALA DVA STA 

SE PA POGNALA V DIR. OBA STA NAREDILA NEKAJ 

NEPOTREBNIH KROGOV, SPLEZALA NA OGRAJICO… 

PO DVEH URAH JE S 37 CM PREMAGANE DOLŽINE 

ZMAGAL NAJMANJŠI POLŽ, KI GA JE UČENEC 

POIMENOVAL CR7. MI SMO NEKAJ ČASA NAVIJALI, 

NATO PA NADALJEVALI Z NAŠIM ŠOLSKIM DELOM, 

VMES PA KONTROLIRALI POTEK TEKME. 

 JASMINA BORLINIĆ  
BILO JE ZELO ZANIMIVO IN SMEŠNO. 

 JASMINA BORLINIĆ 

 

SNEMANJE OGLASA ZA LUDVIK HODI NA RADIU CITY 

V četrtek, 10. 5. 2018, smo se Samo Baltić (9. a), Katja Breznik (9. c) in gospa Maja Mernik odpravili 

na Radio City. Tam nas je prijazno sprejel gospod Tine Križanič. Posneli smo oglas, v katerem smo 

vse prijatelje Ludvika vabili, da se udeležijo že 12. tradicionalnega pohoda Ludvik hodi. Po končanem 

snemanju smo Radiu City za zahvalo podarili dva izvoda Ludvik Poroča in dva Ludvikova dežnika ter 

se odpravili na zaslužen sladoled in nazaj v šolo.  

 Katja Breznik, 9. c 

Mentorica: Maja Mernik 

 

RAZSTAVA ROČNODELSKEGA KROŽKA  

V soboto, 12. 5. 2018, je bila v hotelu Arena 

razstava članic ročnodelske sekcije Srnice, ki 

delujejo v Turističnem društvu Radvanje. Članice 

sekcije vodijo ročnodelski krožek tudi na naši šoli. 

Ob 10. uri je bila otvoritev razstave. Po kulturnem 

programu smo si ogledali izdelke. Imeli so 

srečelov, na katerem je vsak prejel manjše darilce. 

Otroci, ki smo se v tem šolskem letu naučili 

kvačkati, plesti in šivati, smo napolnili celo mizo s 

svojimi izdelki na razstavi. Izdelki na razstavi so mi 

bili zelo všeč in upam, da bom tudi jaz   

kdaj znala narediti takšen izdelek.  Minka Godec 

 Tjaša Čertalič, 4. b 

 

SKRB ZA ZDRAVJE  

 

Ko smo prišli v šolo, smo se pogovarjali o 

zdravju. Narisali smo roko, na vsak prst smo 

narisali, kaj je pomembno: palec – počitek, 

kazalec – osebna higiena, sredinec – zdrava 

prehrana, prstanec – gibanje in mezinec – 

varnost v prometu. Potem smo risali 

piramido, na kateri smo označili, koliko 

moramo pojesti ali kaj je pomembno. 

Najpomembnejše je gibanje, potem moramo 

veliko piti, veliko moramo pojesti zelenjave  

 Romana Tivadar in sadje, pa riža, leče, fižola, špagetov. Manj  
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pa masla, mesa, olja in sladic. V zvezek smo narisali še, kako se najraje gibamo in kako se umivamo. 

Potem je prišla medicinska sestra, ki nam je dala učni list o zdravju. Pogledali smo si, kako moramo 

nositi torbe in kako se rešiti uši.  

 Tinkara Velički Kranjc, 2. c  

Razredničarka: Romana Tivadar 

 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V LJUBLJANO 

V soboto, 12. 5. 2018, smo učenci od 7. do 9. razreda odšli na izlet v Ljubljano. To smo učenci, ki smo 

obiskovali pouk poskusi v kemiji, dodatni pouk zgodovine, ROD, filozofija in turistična vzgoja. Šli 

smo z avtobusom. Razdelili smo se v dve skupini. Ogled Ljubljane smo začeli v Hiši eksperimentov, 

kjer smo videli zelo zanimive, različne poskuse. Vsi smo bili zelo navdušeni nad posteljo, iz katere so  

 

  
  Brigita Godec Kopčič, Jasna Rosi 

se dvigovali žeblji. Tam smo bili le 45 minut, zato smo morali malo pohiteti z ogledovanjem in 

poskušanjem eksperimentov. Nato se je naša skupina napotila proti Ljubljanskemu gradu, druga 

skupina pa proti Prirodoslovnemu muzeju. Na Ljubljanski grad nas je odpeljala vzpenjača. Po gradu 

nas je vodil vodič, ki je znal zelo veliko povedati o zgodovini ter o življenju na gradu. Ogledali smo si 

nekaj stolpov gradu, nekatere notranje prostore in se povzpeli tudi na najvišji stolp, iz katerega se je 

videl prečudovit razgled na Ljubljano. Tako se je zaključil ogled gradu, iz katerega smo se navzdol 

vrnili z vzpenjačo. Spodaj nas je že čakala druga skupina, ki je bila namenjena na ogled gradu. Nato 

smo se počasi sprehodili do Prirodoslovnega muzeja, kjer smo med drugim videli razstavo, imenovano 

Zvezdni kamni. V muzeju sploh ni bilo gneče, saj smo bili noter sami. Po ogledu muzeja sta se obe 

skupini zbrali na Prešernovemu trgu. Tam so nam učiteljice dovolile, da smo imeli približno 2 uri 

prosto. Lahko smo se samostojno sprehajali po ljubljanskih ulicah, ali pa smo le sedeli na klopcah in 

uživali v tem lepem sobotnem dnevu. Karkoli smo že počeli, nas je zmotila zelo huda nevihta, ki se je 

naredila iz lepega dneva. Bili smo prisiljeni oditi pod streho, ki pa jih ni manjkalo, saj je bilo na ulicah 

veliko različnih trgovin. Seveda pa je največ učencev odšlo v McDonald's, kjer je najbolj popularna 

hitra prehrana v Sloveniji. Ob 17. uri smo se z avtobusom odpeljali nazaj v Maribor, kjer so nas že 

pričakovali naši starši. 

 Meta Pohar (7. a) in Maša Pohar (8. c) 

Organizatorke: Ribana Višnar, Gordana Šober, Brigita Godec Kopčič, Jasna Rosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK SŠOM (7. razred) 

V četrtek, 17. maja 2018, je za sedmošolce potekal tehniški dan na Srednji šoli za oblikovanje Maribor. 

Zbrali smo se v šoli ob 7.50, kjer smo najprej imeli malico. Nato pa smo se odpeljali z mestnim 

avtobusom do OŠ Franceta Prešerna, od tam dalje pa smo šli peš do SŠOM. Imeli smo predavanje o 

različnih šolskih programih, o dejavnostih in dogodkih. Potem so nas razdelili v 3 skupine. Imeli smo 

tri različne delavnice. Pri eni od delavnic je bil predstavljen frizerski program na njihovi šoli. Tam so 

nekatere učence postrigli, učenkam pa naredili različne frizure in jih naličili. Pri naslednji delavnici 
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je bil predstavljen program modnega tehnika. Na 

že narisane figure ljudi smo risali različna 

oblačila. Na zadnji delavnici pa je bil 

predstavljen program medijskega tehnika. 

Učiteljica nam je najprej pokazala šolski časopis, 

nato pa tudi programe, na katerih urejajo 

besedilo, slike, naslovnico. 

Tehniški dan se mi je zdel zelo zanimiv in 

poučen. Izvedeli smo veliko o novih različnih 

poklicih, kar nam bo v pomoč pri odločitvi glede 

vpisa na srednjo šolo. 

 

 Loresana Grabušnik   

 Pia Rumpf, 7. b 

Organizatorka: Jordana Koren 

 

FRANCOŠČINA: OBISK FRANKOFONSKEGA FESTIVALA 

Kot vsako leto smo se tudi letos z neobveznim izbirnim predmetom francoščina 7., 8. in 9. razredi 

odpeljali v Kranj na Frankofonski festival (četrtek, 17. 5. 2018). Z naše šole je z nami odšla gospa 

Korošec. Avtobus je ob 7.30 prišel na avtobusno postajo pred šolo. Z nami so se odpeljali tudi učenci 

drugih osnovnih šol (OŠ Slave Klavore, OŠ Angela Besednjaka, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Ruše), ki 

jih francoščino uči ista učiteljica kot nas, gospa Mateja Podlesek. Ko smo malo po 10. uri prispeli v 

mesto Kranj, smo imeli generalko, nato pa smo se odpravili na voden ogled mesta Kranj. Imeli smo 

petnajst minut prostega časa, nato pa se je začel glavni del Frankofonskega festivala – prireditev. 

Prireditev je potekala v letnem gledališču v starem gradu Khislstein. Častni gost je bil predsednik 

Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Učenci gospe Mateje Podlesek smo se predstavili s 

pesmijo Mercy (francoska evrovizijska pesem 2018). 

 

 

Sicer smo bili po vrsti tretji, a smo ostali vse 

do konca prireditve. Vmes smo imeli še 

polurni odmor. Okoli petih smo se spet usedli 

na avtobus in se vrnili v Maribor.Na 

Frankofonskem festivalu mi je bilo zelo všeč, 

saj smo se ves dan družili s sošolci in 

spoznali vrstnike iz vse Slovenije, ki se prav 

tako učijo francoščino.  

 Alja Arko, 8. a 

Mentorica: Mateja Podlesek 

 Alja Arko, 8. a  

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE: OBISK IN OGLED GOSTIŠČA POŠTELA 

 

 

 

Zahvaljujemo se gospodu 

Bojanu Lobniku in gostišču 

Poštela za omogočen ogled 

gostišča in pogostitev. 

 mentorica Brigita Godec 

Kopčič 

 

 Brigita Godec Kopčič  
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 KNJIGA MESECA 
 

Mladi bralci smo v maju brali in glasovali 

tako:  učenci od 1. do 5. razreda so oddali 

skupaj 4 glasove, nagradili bomo bralca  

Jakoba Novaka iz 3. a razreda. Največ 

glasov (2 glasova) sta bila oddana za 

knjigo Smetiščni muc pisateljice Svetlane 

Makarovič. Učenci od 6. do 9. razreda pa 

so malce pozabili glasovati, saj so bili 

najbrž zaposleni z nacionalnimi 

preverjanji znanja. Glasoval ni niti en 

bralec. Berimo, berimo in glasujmo tudi v 

naslednjem mesecu. 

 

  Mateja Arko 

 Meta Pohar in Aleksej Matevž Fišer, 7. a 

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 DELO V MAJU IN JUNIJU 
 

 M A J  J U N I J  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Praznik dela. 4. Skupnost učencev. Plavalni tečaj 1. razred →15. 6. Šola v naravi: 

5. razred VIRC Poreč 8. 6. 

2.  Praznik dela. 5. NPZ 6. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje pravice do 

vpogleda. 

3.  PK: 1600. Pogovor s starši in učenci1700–1800. Svet staršev 

1800.   
6. NPZ 6. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe. 

4.  NPZ: slovenščina – 6., 9. 7. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. NPZ 6. r: 

uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe za starše. Skupna 

pogovorna ura – 3. in 6. razred. 

7.  NPZ: matematika – 6., 9. Za muco časa 1700. 11.  Ocenjevalna konferenca – 9. razred: 700.   

9.  NPZ: glasbena umetnost  – 9. NPZ: tuji jezik – 6. 12.  Zaključna ekskurzija: 2.–4.   

14.  Skupnost učencev. 13. Zaključna ekskurzija 9. r. 

17.  : Peter Plavčak: slikarska dela.   14. Zaključna ekskurzija: 6.–8.   

19.   hodi – D-š:1. – 9 . (rezervni datum 26. 5. 2018) 

Nadomeščanje  za  7. 4. 2018. 
15. Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval: 9. r. NPZ 9. r: 

razdelitev obvestil o dosežkih. Valeta. 

23.  Lutkovni abonma 1. do 3. 3. RS –5. razred. 18. Izpiti: predmetni, razredni in popravni za učence 9. razreda 1. rok 

→ 2. 7. NPZ 6. r: RIC posreduje šolam  spremembe dosežkov po 

poizvedbah.   

24.  Zaključni koncert PZ. 19. Ocenjevalna konferenca: 1700 (1.– 5.).   

29. NPZ 9. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje 
pravice do vpogleda. 

20. Ocenjevalna konferenca (6.–8.):  700 . 

30.  NPZ 9. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe. 21. NPZ 6. r: razdelitev obvestil o dosežkih. 

31. NPZ 9. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe za 

starše. 
22. Zaključek pouka:1.–8. razred in razdelitev spričeval. 

  25. Dan državnosti. 

  26. Poletne počitnice za učence→ 31. 8. Izpiti: predmetni, razredni in 

popravni za učence 1. - 8. razreda 1. rok → 9. 7. 

 Revija PZ.    

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 850 izvodov 


