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Številka 2, leto XX, oktober 2018    POROČA 

 
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

LUDVIKI DOBILI NAGRADO ZA NAJBOLJŠO SKUPINSKO VIJOL'ČNO FOTOGRAFIJO 

LOGIKA: MIRJAM JURŠA, 7. A, 1. MESTO V DRŽAVI V SVOJI KATEGORIJI 

RAZPIS: PREŠERNOV NATEČAJ 2018/2019 

VSTOPNICA ZA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI – NAVODILA  

   
  Taja Preradovič, 5. a   Zala Purkeljc, 5. a  2. c     

 

Ludviki, pozdravljeni! 

 

Minil je še en mesec, ki ni bil tako naporen, kot bodo 

prihajajoči meseci. November, ki je že tukaj, je tisti, ki je eden 

najbolj zapolnjenih z ocenami. Ne le z ustnimi ocenami, s 

katerimi so nekateri odlašali do zdaj, ali pa niso dobili 

priložnosti, da bi prišli do njih. November slovi tudi po pisnih 

preizkusih znanja. Če bomo želeli na srednjo šolo ali 

gimnazijo, na katero si želimo, bodo ocene še kako 

pomembne. Je pa tudi mesec, v katerem se pripravljamo na 

sneg, postaja malo hladneje, v glavnem se pripravljamo na 

zimo mi, rastline in živali ...  

V tem mesecu bomo okrasili šolo, da bo tudi pri nas praznično 

vzdušje, ki bo olajšalo stres. 

Prihajajo tudi številna tekmovanja, nekatera so pa že mimo. 

Ludviki smo bili na njih zelo uspešni. Pohvaliti je treba vse 

dobitnike priznanj, še posebej pa tiste, ki so se uvrstili na  

 Mateja Arko državna tekmovanja. Pohvale pa niso zaslužili le učenci,  

ampak je potrebno prav tako pohvaliti mentorje, ki so učence na tekmovanja pripravili.  

Pred jesenskimi počitnicami smo imeli tudi šolski ples za noč čarovnic. Le-ta je izpadel bolje, kot smo 

pričakovali, saj je prišlo več ljudi, ki so kupili karte, ko so prišli. Hrana je bila dobra, bilo je dosti 

pijače, DJ Blaž se je prav tako odlično odrezal z glasbo. Prišlo je veliko učiteljev, nekateri so tudi  

zaplesali z nami ...  

Vso srečo in znanje v mesecu novembru; upam, da boste v Ludviku našli zanimivo branje in da boste 

ob tem malo odmislili skrbi. Ne pozabite, v življenju je vredno pustiti sledi, ko sledimo srcu. Nikoli ni 

treba lagati, saj laži pripeljejo do nesreče. Vredno je pustiti pečat v življenju in v njem uživati do 

neskončnosti. 

 Maj Tomašič, 9. b, član uredniškega odbora Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 
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 FOTO UTRINKI  
  

 
Prejeli smo nagrado za najboljšo Vijol´čno  fotografijo in pospremili nogometaše NK Maribor na 

tekmo!       

 Danijel Korpar 

 

  
Anej Sodec, 5. c, je 22. 10. 2018 igral slovenske 

ljudske skladbe na otvoritvi razstave Potomke 

stare trte. Razstavo si lahko ogledate v Hiši 

stare trte na Lentu.   

 Milanka Munda                            

V hiši eksperimentov     

                                     Metka Lakota 
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Na planinskem pohodu (Žavcarjev vrh)      

 Nataša Kosi 

Planinci Ludviki na Urbanu                        

 Urška Kosi 

 

  

       Petošolci pri gasilcih        

 Metka Lakota 

Jesensko razpoloženje v 2. c                             

   Karla Knez 

 

  
Na Gimnaziji in srednji kemijski šole Ruše       

 Karla Poslek Petrovič 

Na šolskem plesu         

 Eva Bezlaj, 9. b 

 

  
Bibliopedagoška delavnica (6. razred)       

 Mateja Arko 

Šola v naravi (3. razred) 

 Katja Stajnko 
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 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

LOGIKA: ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE 
V četrtek, 27. septembra 2018, je potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanja se je udeležilo 55 

učencev od 3. do 9. razreda. Bronasto tekmovanje iz logike je prejelo 13 učencev od 3. do 5. razreda 

in 18 učencev od 6. do 9. razreda.   
 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 3. do 5. razreda)  

Razred Št. tekmovalcev Dobitniki bronastih priznanj 

3. razred 11 
Jure Zorenč, Katja Čertalič, Kiara Sara Knafelc, Nea Vlaj Golež, 

Lara Poredoš, Neža Dežman, Hana Jarh, Vitan Majšler 

4. razred 5 Tia Turk, Nejc Kocuvan 

5. razred 6 Žiga Ravter, Tjaša Levstik, Jan Žižek 

Mentorica: Tanja Gojčič 
 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ (od 6. do 9. razreda)  

Razred Št. tekmovalcev Dobitniki bronastih priznanj 

6. razred 4 Vito Šuman 

7. razred 8 
Mirjam Jurša, Lana Miuc Zelko, Jana Zadravec, Maksim Strašek, 

Tija Rutar 

8. razred 9 Tin Štros, Meta Pohar, Lana Koren, Primož Levstik, Neli Pulko 

9. razred 12 
Viva Kokalj, Anej Cvikl, Alja Arko, Gašper Kodrič, Pika 

Majcen, Hana Krampl, Nastja Klep 

Mentor: Nejc Barovič 
 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Mirjam Jurša in Lana Miuc Zelko iz 7. razreda, Tin Štros iz 8. 

razreda ter Viva Kokalj in Anej Cvikl iz 9. razreda. 

V soboto, 20. 10. 2018, pa je potekalo 33. državno tekmovanje iz logike za učence osnovnih šol. Iz 

naše šole se je državnega tekmovanja udeležilo 5 učencev in učenk: Mirjam Jurša, Lana Miuc Zelko 

(7. a), Tin Štros (8. b), Anej Cvikl (9. a) in Viva Kokalj (9. c). 

Naši učenci so se tekmovanja udeležili na OŠ Bojana Ilicha Maribor, potekalo pa je v organizaciji 

ZOTKS-a (Zavod za tehnično kulturo Slovenije). 

  
Mirjam Jurša, 7. a  Nejc Barovič 

Izjemen dosežek je uspel učenki Mirjam Jurša iz 7. a, ki je z usvojenimi 71 točkami od 76 možnih 

dosegla 1. mesto v državi v svoji kategoriji (7. razred). 

Mirjam in vsem ostalim učencem čestitamo za dosežene rezultate. 

Organizatorka tekmovanja od 3. do 5. razreda: Tanja Gojčič      

Organizator tekmovanja od 6. do 9. razreda: Nejc Barovič   

 Nejc Barovič       
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NAGRADA ZA NAJBOLJŠO FOTOGRAFIJO 

 
 Arhiv NK Maribor       

Ludviki smo  dobili nagrado za najboljšo skupinsko Vijol´čno fotografijo.  12 učencev naše šole je 

pospremilo nogometaše na tekmo v torek, 23. 10. 2018. Ostali učenci  šole so dobili brezplačne 

vstopnice za ogled tekme. 

  
 Arhiv NK Maribor        

Hvala učencem 2. razreda, ki so oblikovali nagradno fotografijo, gospe Katji Stajnko, gospodu 

Danielu Korparju in gospe Janji Karanovič za vso pomoč. 

 Uma in Isa Vreže, 2. a 

Organizatorka: Janja Karanovič 

 

SLADKORNA BOLEZEN: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. in 9. razred) 

V petek, 12. 10. 2018, je za učence osmih in devetih razredov potekalo 20. tekmovanje v znanju iz 

sladkorne bolezni. Na naši šoli se je tekmovanja udeležilo 26 učencev in učenk. Bronasto priznanje je 

osvojilo 18 učencev, najboljše tri učenke pa se bodo udeležile še državnega tekmovanja, ki bo potekalo 

17. 11. 2018. Učenke, ki se bodo letos udeležile državnega tekmovanja, so: Ajda Kopčič, Alyssa M. 

Račič (obe iz 9. b) in jaz (Maša Pohar iz 9. c).  

Ostali prejemniki bronastih priznanj so še: Tjaša Mlaker, 8. a, Meta Pohar, 8. a, Pia Rumpf, 8. b, Pika 

Majcen, 9. a, Maruša Novak, 9. a, Natali Soufi, 9. a, Nuša Udovičić Dundžić, 9. a, Nika Fajfar, 9. a, 

Gašper Kodrič, 9. a,  Nastja Klep, 9. a, Eva Bezlaj, 9. b, Nika Ančevski, 9. b, Zala Zupan Žitnik, 9. b, 

Katrina Kunčič, 9. b, Viva Kokalj, 9. c. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in tekmovalkam.  

 Maša Pohar, 9. c 

Mentorica: Brigita Godec Kopčič 

 

ANGLEŠČINA: ŠOLSKO TEKMOVANJE (8. razred) 

V ponedeljek, 15. 10. 2018, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 8. razrede. 

Tekmovanja se je udeležilo 22 osmošolcev. Trije učenci iz 8. a razreda so prejeli bronasto priznanje in 

se uvrstili naprej na državno tekmovanje, ki bo 19. 11. 2018. Ti učenci so: Vid Kovač, Tjaša Mlaker 

in Anej Čanžek. Čestitke vsem trem in pa tudi vsem ostalim udeležencem tekmovanja. 

 in mentorica: Karla Poslek Petrovič 
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ROKOMET: OBČINSKO PRVENSTVO (dekleta, 8. in 9. razred) 

V ponedeljek, 15. 10. 2018, je na OŠ Rada 

Robiča Limbuš potekalo občinsko prvenstvo v 

rokometu. Tekmovale smo učenke 8. in 9. 

razredov. Tekmovanja se je udeležila tudi naša 

šola, ki je osvojila odlično tretje mesto.  Na 

tekmovanju smo odigrale dve tekmi, eno s šolo 

gostiteljico tekmovanja in z OŠ Martina 

Konšaka.  

 Maša Pohar, 9. c 

Mentor: Milan Soršak 

 

 
  obiskovalec tekme 

 

 

ROKOMET: ŠOLSKO IN OBČINSKO TEKMOVANJE (fantje, 8. in 9. razred) 

 

V ponedeljek, 22. 10. 2018, in v torek, 23. 10. 

2018, smo imeli dečki šolsko in nato še občinsko 

tekmovanje v rokometu. Ludviki smo se ponovno 

vrhunsko odrezali. Na šolskem tekmovanju smo 

dosegli 1. mesto in se z tem uvrstili na občinsko 

tekmovanje. Na občinskem tekmovanju smo 

dosegli zelo dobro 3. mesto.  

V ekipi smo bili: Rene Zadravec, Luka Poredoš, 

Anej Cvikl, Jurij Seljak, Jaka Velički Krajnc, Gal 

Petek, Luka Vidmar, Luka Motaln in Jakob 

Kompan. 

 

 obiskovalec tekme  

 Jakob Kompan, 9. c 

Mentor: Milan Soršak                  
 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

UTRINKI Z ISLANDIJE 

V četrtek, 18. 10. 2018, je bilo prvo odprtje razstave v tem šolskem letu v razstavišču Ludvik. Predstavil 

se nam je ljubiteljski fotograf Iztok Kobal s potopisnimi fotografijami iz Islandije. 

O sebi, o razstavi in o fotografskem ustvarjanju je strnil naslednje besede: 

»S fotografijo se aktivneje ukvarjam že več kot pet let. Sem član fotografskega društva Totifoto iz 

Maribora. Redno sodelujem na skupnih razstavah in fotografskih delavnicah. 

Že od nekdaj so me zanimala potovanja, ki me povezujejo z drugim okoljem, naravo in ljudmi. Na 

potovanjih najraje fotografiram pokrajinske in ulične motive, ki prikazujejo in pripovedujejo o neki 

drugi deželi. Na današnji razstavi vam želim s fotografijami prikazati deželo in njeno pokrajino iz 

severne Evrope, Islandijo. Dežela ognja in ledu, kot jo tudi imenujejo, me je enostavno fascinirala s 

svojimi motivi in edinstveno naravo. Razstava fotografij Islandije prikazuje moje osebno doživljanje in 

pogled na neokrnjeno in divjo pokrajino sveta v nastajanju.« 

Razstavo je odprl Miran Mežnar, predsednik kluba Totifoto. 

Kulturni program so popestrili Ludviki z igrico Mojca Pokrajculja pod mentorstvom učiteljice Suzane 

Belušič. Na kitari sta zaigrala Nace Preglau in Andraž Vadnjal, program je več kot spretno povezovala 

Meta Pohar. Za ozvočenje sta poskrbela Matevž Fišer ter Jurij Seljak. 
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 Brigita Godec Kopčič 

Druženje se je kot vedno nadaljevalo v šolski jedilnici. Nova razstava bo ponovno 15. novembra, ko 

bomo lahko občudovali fotografije netopirjev. Vljudno vabljeni. 

 mentorica in koordinatorka Razstavišča Ludvik: Metka Lakota 
 

 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

DAN DEJAVNOSTI: CIPS, ORIENTACIJA, MUZEJ NOB (9. razred) 

 

V četrtek, 27. 9. 2018, smo imeli devetošolci 

naravoslovni dan. Zbrali smo se ob 8.15 na Trgu 

svobode. Naravoslovni dan je potekal v treh delih. 

Odšli smo v karierno središče. Tam smo imeli 

predavanje o poklicni poti in reševali smo kviz o 

poklicih v okviru računalniškega programa »Kam 

in kako«. Nato smo imeli orientacijo po ulicah 

Maribora, ki je potekala v slovenščini in v 

angleščini. Ob orientaciji smo reševali učne liste, ki 

smo jih po dnevu dejavnosti oddali razredniku.  

Nazadnje pa smo imeli ogled razstave Spomenik 

mariborski industriji v muzeju Narodne  

 Karla Poslek Petrovič   osvoboditve Maribor (NOB). Naravoslovni dan 

se je končal ob 12.30 na Trgu svobode.  

Ta dan mi je bil všeč, saj smo bolje spoznali Maribor ter iskali smo svoje interese za vpis na srednjo 

šolo. Za devete razrede se mi ti dnevi zdijo zelo primerni in uspešni. 

Napisala: Gaja Tisaj, 9. b 

Organizatorke: Maja Mernik, Jasna Rosi, Gordana Šober  

 

ŠOLA V NARAVI (3. razred) 

V šolo v naravi smo šli 22. oktobra. Zjutraj smo odšli na avtobus in se odpeljali do doma Škorpijon. 

Prvi dan smo že šli na pohod na Žavcarjev vrh. Bilo je naporno, ampak zabavno. Ko smo se vrnili, je 

že bila večerja, po njej pa nove dogodivščine. Ko je bila tema, smo se odpravili na pohod z lučkami in 

opazovali smo zvezdno nebo. Naslednji dan smo spoznavali živali v potoku ter na kmetiji jahali 

konjičke. Po kosilu smo se pogovarjali o vremenu in izdelali vetrovke. Streljali smo z lokom. Zvečer 

pred spanjem smo se igrali miselne igre. Zadnji dan pred odhodom domov smo skušali prižgati ogenj 

in v gozdu zgraditi hiške.  

V šoli v naravi mi je bilo zelo zabavno. 

 Val Turk, 3. b 

V šolo v naravi smo se odpravili 22. oktobra. Tam smo bili tri dni. Odpravili smo se z avtobusom in 

se odpeljali do doma Škorpijon. Ko smo prispeli, smo šli v sobe. Z mano v sobi so bile Lucija, 

Marija, Kiara, Ava in Sara. Bile smo v sobi Konji. Po kosilu smo se odpravili na pohod do 

Žavcarjevega vrha. Po večerji pa smo imeli še nočni pohod z lučkami in hkrati opazovali zvezdnato 
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nebo. Drugi dan po zajtrku smo šli do potoka. Razporedili smo se v skupine, vzeli smo lončke, nato 

pa smo morali poiskati različne živali. Mi smo jih ulovili zelo veliko, ampak po nesreči nam je  

 

sošolka prevrnila živali, ampak to se lahko zgodi 

vsakemu. Nato smo šli na malico. Po malici smo 

šli jahat konje. Črnemu konji, ki sem ga jahala jaz, 

je bilo ime Fina, belemu Biba, od rjavega konja 

ime pa sem že pozabila. Ko so fantje jahali, smo 

šle punce in učiteljica na kmetijo. Sledilo je 

lokostrelstvo, streljali smo dvakrat. Nato smo se 

učili o vremenu in izdelali kazala za vreme. Odšli 

smo ven in nato v svoje sobe. Malo smo si odpočili 

in odšli v jedilnico, kjer smo imeli razne igre. Po 

 Mira Kopše igri smo odšli spat. Zjutraj smo se uredili, nato pa 

smo se učili, kako se naredi ogenj. Odšli smo še v gozd, kjer smo iz listov in ostalega izdelovali razne 

stvari. Ko je bil čas za odhod, smo spakirali vse stvari in se ustavili še v njihovi prodajali, kjer smo 

napisali razglednice in si kupili še spominek. Nato smo se z avtobusom odpeljali proti domu. 

 Alja Smerdel, 3. b 

Organizatorka: Mira Kopše                   Spremljevalci: Minka Godec, Katja Stanjko, Tadeja Krajnc 

 

ŠPORTNI DAN (4. razred) 

V soboto smo se morali odpraviti v šolo. Nihče si tega ne želi, ampak bomo zato imeli daljše počitnice. 

Zbrali smo se pred šolo na dvorišču. Najprej smo se malo igrali, nato pa smo pojedli malico. V koloni 

smo se odpravili na pohod. Pod Pohorjem smo imeli počitek, kjer smo se odžejali. Med hojo smo se s 

prijatelji igrali različne besedne igre. Končno, pa smo tu! Prišli smo do igrišča pri obrambnem domu v 

Pekrah. Igrali smo se razne igre z ali brez žoge. Bilo je zelo zabavno. Po dveh urah smo se odpravili 

peš nazaj proti šoli. 

Ugotovili smo, da šola ni samo pisanje ali računanje. In da pohodi v soboto sploh niso tako slabi. Imeli 

smo se zelo lepo! 

Napisal: Matic Lešnik, 4. c 

Razredničarka: Nataša Kosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: NARAVOSLOVNI DAN O DREVESIH (4. razred) 

  

V petek, 12. oktobra, smo imeli učenci 

4. c razreda naravoslovni dan. Razdelili 

smo se v pet skupin, dobili navodila za 

delo in delovne liste ter odšli na šolsko 

dvorišče. Vsaka skupina je delala pri 

svojem drevesu. Morali smo izmeriti 

višino drevesa, izračunati starost 

drevesa, opazovati in narisati tloris 

krošnje, narisati odtis lubja in lista. 

Nina Marušič, 4. c         Tin Harc, 4. c  

Vsaka skupina je uspešno končala z delom. V učilnici smo reševali križanko in premetanko povezano 

z imeni dreves. Dobili smo list papirja z narisanim obrazom. S posušenim drevesnim listjem smo 

oblikovali različne pričeske. Te risbice sedaj krasijo prostor na hodniku pred našo učilnico. 

 Daša Solomon, 4. c 

Razredničarka: Nataša Kosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: OBISK GSKŠ RUŠE (9. razred) 

V torek, 9. oktobra 2018, smo si v okviru naravoslovnega dne devetošolci ogledali GSKŠ Ruše. Pred 

našo šolo smo se zbrali ob 8.20, pomalicali in se z avtobusom odpeljali v Ruše. Pred ogledom šole smo 

dobili učne liste. 
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Najprej so nam učitelji predstavili delovanje šole in 

potek dejavnosti na njej. Po predstavitvi smo se 

razdelili po razredih. 9. c razred smo najprej spoznali 

zdravilne rastline, njihovega zeliščnega vrta pa si 

nismo ogledali, saj je bil že pripravljen na 

prezimovanje. 

Nato smo se odpravili v laboratorij, kjer smo z 

receptom izdelali mazilo za otroke. Spoznali smo tudi 

vse pripomočke, ki smo jih potrebovali pri izdelavi. 

Nazadnje smo se odpravili v naslednji laboratorij, kjer 

smo videli plamenske reakcije.  

 Karla Poslek Petrovič      Potem so nam pokazali razliko med prečiščeno  

in vodovodno vodo, na koncu pa so nam pokazali še poskuse, kot so:  

-kompleks med škrobovico in jodom, 

-reakcijo med vodikovim peroksidom in kalijevim permanganatom. 

Ob 12.00 smo se z avtobusom odpravili nazaj v šolo. Naravoslovni dan se je zaključil ob 12.30. 

 Aiša Naja Gerlušnik in Sara Špolar (obe 9. c) 

Organizatorka: Ribana Višnar 

 

PLANINCI LUDVIKI:  IZLET  NA   URBAN 

 

V soboto, 13. oktobra, smo odšli na planinski 

izlet na Sv. Urban. 

Razgled je bil zelo lep. Malico smo si prinesli od 

doma. Na poti smo se večkrat ustavili in pili 

pijačo. Ko smo prišli na naš cilj, smo jedli, pili 

in se igrali. Nazaj smo šli tudi peš. Tako kot so 

nas starši pripeljali na avtobusno postajo, so nas  

tudi prišli iskat, da nas odpeljejo domov. 

Po končanem izletu smo bili utrujeni, ampak  

 Urška Kosi bilo je zelo zabavno. 

 Neža Dežman, 3. b 

Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi 

 

PLANINCI LUDVIKI:  IZLET  NA  ŽAVCARJEV VRH 

V soboto, 13. 10. 2018, smo imeli planinski pohod na 

Žavcarjev vrh.  

Zjutraj smo se zbrali na šolskem igrišču, nato je po nas 

prišel avtobus. Na poti smo pobrali še učence OŠ Franceta 

Prešerna in OŠ Prežihovega Voranca. Ko smo prišli do 

vznožja, so nas tam že čakali vodniki planinskega društva 

Matica. Vzpeli smo se in hodili  veliko časa. Po poti smo 

pobirali kostanje, ki smo jih spekli pri »Koči na 

Žavcarjevem vrhu«.  V koči smo si lahko kupili razne 

spominke in prigrizke. Tam smo bili približno eno uro, 

nato pa smo se vrnili nazaj v dolino.  

Imel sem se zelo lepo in dobil nekaj novih prijateljev z 

drugih šol.  
   Urška Kosi 

 Tomi Lorber, 5. b 

Mentorici: Nataša Kosi, Urška Kosi 

 

 

 



 10 

 

NADARJENI (4. IN 5. RAZRED) V CENTRU EKSPERIMENTOV, SOBOTA, 13. 10. 2018 

   
Tema delavnice: Vulkani                                                                                           Metka Lakota    

   

OKTOBER, MESEC POŽARNE VARNOSTI: OBISK GD RADVANJE 
V šoli smo obiskali Gasilski dom Radvanje. Ko smo prišli, sta nas sprejela dva gasilca. Oblečena sta 

bila v različni obleki: ena je bila delovna, z njo gasilci pomagajo pri naravnih nesrečah. Sestavljena je 

bila iz ene plasti. Druga obleka pa je bila namenjena požarom. Sestavljale so jo štiri plasti. Nato sta 

nam gasilca pokazala gasilsko opremo. Našega sošolca Maya Mahoriča sta oblekla v obleko za požare. 

Nadela sta mu še kisikovo bombo in masko. Potem smo si ogledali plezanje. Na vrhu stolpa sta bili 

zvezani dve vrvici. Ena glavna in ena rezervna, če se glavna strga. Gasilec si je nadel plezalno opremo 

z glavnimi in dodatnimi karabini. Povzpel se je na vrh stolpa, se pripel na vrvico in se spustil. 

  

  Metka Lakota      Metka Lakota    

Vsi smo občudovali, kako se je spuščal ob stolpu, dokler ni dosegel tal. Nato je to ponovil tudi drugi 

gasilec. Sledil je del o nosilih. Gasilca sta jih opisala in prikazala manever, s katerim lahko spraviš 

žrtev na nosila. Maya sta s pomočjo naše sošolke Taje Preradovič obrnila na bok, pod njega postavila 

nosila in ga spustila. Na nosila sta ga pričvrstila s posebnimi trakci in nekakšnim ščitnikom za glavo. 

Gasilca sta prikazala, čemu služijo ti trakci. Maya sta postavila pokonci in ni padel z nosil, ker so ga 

držali trakci. Potem smo spregovorili o vozilih. Poslušali smo različne in precej glasne sirene. Povedala 

sta nam, katero vozilo je namenjeno  za katero vrsto reševanja. Mali avto je namenjen za v gozd, saj se 

lažje premika med drevesi. 

Večji avto z lestvijo pa je namenjen reševanju z višin. Gasilec je zlezel v košaro na lestvi, da bi nam 

pokazal, kako visoko se lahko povzpne. Ob koncu je bil zelo visoko. Z lestvijo se je nato nagnil do 

stolpa. Z drugim gasilcem sta zamenjala položaje. 

Ko sta prišla oba do tal, je nastopil meni najljubši del. Imeli so neke vrste kotel z majhnim kozarčkom 

ob strani. Gasilec je segreval olje v njem. Drugi pa nam je govoril, naj si predstavljamo, da med 

kuhanjem mama dvigne telefon, se dolgo pogovarja in nato gre po opravkih. Med tem se je olje segrelo. 

Drugi pa nam je še vedno pripovedoval: »Jaz hočem biti junak in rešiti mamino kuhinjo.« Tedaj so 

potegnili kozarec z vodo, voda je stekla v olje. Nastala je velika ognjena eksplozija. 
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Tedaj je bilo obiska konec. 

Jaz sem se imel čudovito in močno upam, da bomo gasilce obiskali še kdaj. 

 Filip Martin Fleisinger, 5. a 

Razredničarka mentorica: Metka Lakota 

 

Oktober je mesec požarne varnosti. V petek, 26. 10. 2018, smo tudi učenci 4. b odšli z učiteljico 

Viktorijo Kodrič obiskat PGD Radvanje. 

Tam sta nas čakala gasilec in gasilka oblečena v gasilsko opremo. Mene so izbrali, da se oblečem v 

gasilsko opremo. Oblekel sem si gasilski kombinezon s čevlji in gasilski protipožarni jopič. Gasilec mi 

je nadel tudi dihalno masko. Vsa oblačila skupaj so bila zelo težka, debela in topla. Naredili smo vajo, 

kjer sem jaz imel nesrečo. Padel sem s češnje in obležal na tleh. Gasilec je poklical mojo sošolko Satjo, 

ki je bila zdravnica. Prišla je do mene in me prijela za glavo. Gasilci so prinesli nosila,  me dvignili in 

me položili nanje. Pomagali so mi.  

Nato smo odšli do gasilskega vozila, ki je imel lestev z gasilsko košaro. Gasilec je stopil v košaro in 

se dvignil višje od naše šole. Vsi smo bili začudeni, kaj se lahko z lestvijo naredi. Gasilec se je spustil 

do 3. nadstropja gasilskega doma in izstopil iz košare. Odvil je gasilsko vrv in se po njej spustil na tla. 

Otroci smo bili navdušeni, kaj vse zmorejo gasilci in kako so pogumni. Predvajali so nam tudi različne 

zvoke siren, ki opozarjajo na različne nevarnosti. Ogledali smo si notranjost velikega gasilskega 

avtomobila. V njem smo videli sedeže, vso opremo pri sedežih in veliko dihalnih mask.  

Spoznali smo, da je lahko delo gasilcev zelo naporno in nevarno. Zahvalili smo se jim za zanimivo 

predstavitev njihovega dela, oni pa so nas povabili na njihove vaje. Obisk PGD Radvanje mi bo ostal 

v lepem spominu. 

 Nejc Peretić, 4. b 

Razredničarka mentorica: Viktorija Kodrič 

            

LIKOVNA DEJAVNOST: Popoldanska delavnica izdelovanja mozaičnega lončka 

  
  Violeta Škrabl  Violeta Škrabl 

V torek, 16. 10. 2018, smo imeli ustvarjalno delavnico. Lotili smo se krasitve glinenega lončka za rože. 

Nanj smo z lepilom za keramiko lepili koščke mozaičnega stekla, školjke, kamenčke. Pri delu smo 

morali biti zelo natančni in kreativni. Naše izdelke boste lahko v živo občudovali in kupili na naši 

stojnici Sejma znanja in ustvarjalnosti, kjer bomo pokazali, kaj vse lahko sami izdelamo. 

Vljudno vabljeni na našo naslednjo delavnico. 

 in fotografirala: Violeta Škrabl           

 

KOSTANJEV PIKNIK 1. VIO  
V SREDO, 17. 10. 2018, SMO IMELI UČENCI 1. VIO KOSTANJEV PIKNIK. Z  NJIM SMO SI POLEPŠALI 

TEDEN OTROKA. KOSTANJI SO BILI DOBRO PEČENI. KO SMO JEDLI KOSTANJE, SO PREDVAJALI 

LEPO GLASBO PLESALI SMO. ZAPELA NAM JE GOSPA MARTINA HERCOG. VSI SMO ŽELELI NJEN 

PODPIS. KO JE BILO ŽE SKORAJ KONEC ZABAVE, NAM JE NAŠA UČITELJICA DALA ŠE ČAS ZA 

IGRO. BILO JE ZARES LEPO. 

 



 12 

  

 Danijel Korpar    Danijel Korpar 

 UMA VREŽE, 2. A 
 

KOSTANJEV PIKNIK MI JE BIL VŠEČ. 

KOSTANJI SO BILI DOBRI. TUDI SOK JE BIL 

DOBER. VŠEČ MI JE BILO TUDI, KO NAM JE 

NAŠA UČITELJICA JANJA KARANOVIČ 

PUSTILA PROSTO IGRO. DELALI SMO 

ŠKRATKOVE KAPICE. PLESALI SMO IN SE 

VESELILI. BIL JE ZABAVEN DAN. TAKŠNIH SI 

ŠE ŽELIM. 

  TIARA BARADA, 2. A 

RAZREDNIČARKA: JANJA KARANOVIČ 
 

 Danijel Korpar  Danijel Korpar 
 

V SKLOPU TEDNA OTROKA SMO IMELI UČENCI SKUPAJ Z UČITELJI 1. VIO ŽE TRADICIONALNI 

KOSTANJEV PIKNIK, KI SMO GA TOKRAT POPESTRILI Z NAŠO GLASBENO GOSTJO GOSPO 

MARTINO HERCOG. ZA LEPE TRENUTKE SE JI NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. ZA SLASTNO PEČENE 

KOSTANJE JE ZNOVA POSKRBEL NAŠ HIŠNIK GOSPOD LJUBO PREMOVIĆ SKUPAJ Z EKIPO 

NAŠIH ZVESTIH GASILCEV. DA JE BILO VSE NA SVOJEM MESTU, PA SO POSKRBELI  GOSPA 

KARLA KNEZ, GOSPOD  DANIEL KORPAR, GOSPA TADEJA KRAJNC, GOSPA SARA PETRIČ,  NAŠE 

KUHARICE IN KUHAR, TER GOSPOD KOROŠEC. 

VSEM ISKRENA HVALA. 

ORGANIZATORKA DEJAVNOSTI: JANJA KARANOVIČ 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR LUDVIK NA KOMEMORACIJI OSNOVNE ŠOLE LEONA 

ŠTUKLJA MARIBOR 

V petek, 26. 10. 2018, se je mladinski pevski zbor Ludvik udeležil proslave na OŠ Leona Štuklja 

Maribor. 

Pouk se je za člane pevskega zbora začel normalno, drugo uro, ob 9.05 pa smo se zbrali v glasbeni 

učilnici, kjer smo imeli pripravljalno vajo in generalko. Po končanih vajah smo šli v jedilnico in 

pomalicali ter se odpravili peš na mesto dogodka. Komemoracija se je odvijala v parku sosednje OŠ 

Leona Štuklja. Proslava je bila namenjena spominu na mrtve, padle v drugi svetovni vojni in počastitvi 

spomina na vse druge, ki jih ni več med nami. Zapeli smo dve pesmi. Na željo prirediteljev smo se 

predstavili s prekmursko ljudsko »Ne ouri, ne sejaj« in partizansko pesmijo »Počiva jezero v tihoti«. 

Vodila nas je naša mentorica Metka Vrbančič Osterc. Po izvajanem programu smo se skupaj odpravili 

proti šoli in nadaljevali pouk po urniku.  

 Sara Špolar, 9. c 

Mentorica in zborovodkinja: Metka Vrbančič Osterc            

                                                               

HALLOWEEN PARTY  
V petek, 26. oktobra, smo učenci 6., 7., 8. in 9. razredov imeli ples v maskah, ki ga je organiziral 9. b. 

Ples je potekal od 17. do 20. ure, vendar smo vsi učenci 9. b ostali še po koncu zabave. Na zabavi je za 

odlično glasbo poskrbel DJ Blaž Režonja, bivši učenec naše šole. Zraven plesa smo tudi izbrali 

najboljši kostum, zmagala je Lina Kuronja iz 6. a. Čestitke! 
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 Eva Bezlaj, 9. b       Eva Bezlaj, 9. b      

 

 

 

Da pa naši gostje ne bi bili žejni in lačni, smo poskrbeli s 

picami iz picerije Vivaldi, ki nam je pripravila zelo okusne 

pice, ki so v 15 minutah vse pošle. Za pijačo pa smo 

ponudili sok, coca-colo in sprite. Med plesom so imeli 

gostje možnost sodelovati v srečelovu, kjer je bil dobitek 

zagotovljen. Ob koncu plesa smo tudi razdelili točko za 

predajo ključa, ki jo je zaradi velikega števila udeležencev 

dobil 8. b. Čestitke!! 

Za pomoč pri organizaciji zabave bi se radi zahvalili 

vodstvu šole, razredniku, učiteljem, ki so pomagali pri  

 Eva Bezlaj, 9. b      nadzoru, staršem, ki so nam  pomagali pri organizaciji  

srečelova in piceriji Vivaldi za odlične pice. 

Kot organizatorji letošnjega plesa smo zelo veseli, saj nam je v kratkem času uspelo veliko narediti. 

Upamo, da so se vsi udeleženci imeli lepo in da smo naredil lep začetek jesenskih počitnic. 

 Alja Sedonja, 9. b 

Organizator: 9. b   

Razrednik: Saša Silič  
 

 

DAN DEJAVNOSTI: MATEMATIČNE DELAVNICE, NEVARNOSTI SPLETA, 

BIBLIOPEDAGOŠKA DELAVNICA (6. razred)   

Naravoslovni dan  smo pričeli v računalniški učilnici, kjer smo se pogovarjali o nevarnostih spleta. 

Tam smo dobili učni list z nasveti,   česa ne smeš in kaj lahko delaš na spletu. Nato smo izpolnili anketo 

preko računalnika. Anketa je vsebovala vprašanja o vsebinah na telefonu, kot so:  Viber, Snapchat, 

Instagram …  Ogledali smo si pa tudi veliko smešnih posnetkov.  

Naslednji dve uri smo bili v knjižnici. Prvo uro smo se pogovarjali o pomembnih podatkih o knjigah:  

o avtorju, letu izdaje, naslovu knjige, kraju in založbi, ki je knjigo izdala, in  kje te podatke v knjigi 

najdemo. Zapis s podatki o tiskanem viru smo zapisali tudi v zvezek. Drugo uro smo se igrali družabno 

igro po zgledu Človek ne jezi se in ob tem odgovarjali na vprašanja na učnem listu.   

 

  
 Mateja Arko        Danijel Korpar      

 



 14 

Nato smo šli k »matematiki«. Pri matematiki smo delali  tangrame. Spoznali smo tudi nov lik 

paralelogram. Naslednjo uro pri matematiki pa smo dobili določeno risbo s sestavljanjem likov. 

Naravoslovni dan je bil zelo zanimiv in je hitro minil. 

 Tina Furman, Hana Indihar, obe 6. c 

Koordinatorka: Brigita Godec Kopčič 

Izvajalci: Sonja Antolič, Danijel Korpar, Jordana Koren 

 

 POZOR, POZOR 
 

LOVE 2 READ  

 

 

 

 

 

 

Imate radi angleščino? Radi berete? Bi radi svoj besedni zaklad še bolj dopolnili? Potem vam je 

angleška bralna značka pisana na kožo. Love 2 Read pomeni, da radi beremo, s tem pa bogatimo svoje 

znanje, burimo domišljijo, se potopimo v svet pravljičnih in drugih junakov ter uživamo. Seznam knjig 

smo letos še obogatili in dopolnili, tako da bo izbira knjige še lažja. Pridite v knjižnico, izberite  knjige, 

opravi naloge in bogatejši boste! 

Ker radi beremo! We Love 2 Read! 

Koordinatorka angleške bralne značke: Karla Poslek Petrovič 

 

VSTOPNICA ZA SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI 

Vstopnica za Sejem znanja in ustvarjalnosti je 3D okrasek iz papirja, ki lahko ima zapisano lepo 

misel, besedo ali voščilo. 

  
Vir: http://2.bp.blogspot.com/-9i-

opgpvh6g/Ul8a5wftKI/AAAAAAAAASg/POoiuRes1uc/s1600/Koll1.JPG 

 

Za izdelavo potrebujete:  

barvni ali beli papir, lepilo, slamico ali palčko ali vrvico, okrasni trak, pisalo in škarje. Okrasek lahko 

izdelate po predlogi ali ga oblikujete po svoje. Jaz sem iz papirja izrezala štiri enako velike kroge, ki 

sem jih na sredini upognila. Prilepila sem jih na slamico ter slamico ovila z zlatim trakom. Na koncu 

sem naredila zanko, da okrasek lahko obesite na jelko. Nanj sem napisala voščilo. 

3D okrasek prinesete s seboj na Sejem znanja in ustvarjalnosti, kjer ga boste obesili na našo jelko v 

jedilnici šole. 

Prisrčno vabljeni! 

 in pripravila Violeta Škrabl 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-9i-opgpvh6g/Ul8a5wftKI/AAAAAAAAASg/POoiuRes1uc/s1600/Koll1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9i-opgpvh6g/Ul8a5wftKI/AAAAAAAAASg/POoiuRes1uc/s1600/Koll1.JPG
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 KNJIGA MESECA (oktober) 
  

 

Bralci in glasovalci od 1. do 5. razreda so  ta 

mesec oddali skupaj 29 glasov. 

Knjigi  Kapitan Gatnik in Grozni Gašper sta 

prejeli po 5 glasov, zato ju razglašamo za knjigi 

meseca oktobra. Izžreban je bil Evan Dvoršak iz 

4. b, ki je glasoval za knjigo stripov  Miki Muster.  

Bralci od 6. do 9. razreda so  oddali le 4 glasove, 

zato so vse 4 knjige knjige  meseca:  Green, John: 

Krive so zvezde; Vidmar, Janja: Debeluška; 

zbirka  Soba nočne more, Ne pozabi me; 

kriminalka Christe, Agatha: Umori po abecedi. 

Izžrebana bralka je Nastja Klep iz 9. a, ki je 

glasovala za knjigo Soba nočne more: Ne  

 Mateja Arko pozabi me. 

Obema nagrajencema čestitamo, vse bralce z Ludvika pa vabimo k branju in glasovanju. 

Pripravili in  Pia Rumpf in Stella Arko, 8. b 

Mentorica: Sonja Antolič 
 

 DELO V OKTOBRU IN NOVEMBRU 
 

O K T O B E R  N O V E M B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Rastem s knjigo za učence 7. r. Teden otroka. Otvoritev 

razstave o Rudolfu Maistru. Raziskovalne naloge: rok za 

elektronsko prijavo. 

2. 1. 
Dan spomina na mrtve. 

2. Za muco časa 1700. 6. Za muco časa 1700. 

3. Svet šole: 1800.   8. PK: 1600. 2. roditeljski sestanek 1700.: Nina Babič: Iz malega raste 

veliko (predavanje za starše in učitelje) ter pogovor s starši in 

učenci. 

4.  Pogovor s starši in učenci: 1700–1800.   12. Skupnost učencev. 

8. PK: 1600. 14. T-š: angleščina 9. r. 

9. D-n: 9. r. 15. : Jasmina Kotnik in Monika Podgorelec: Netopirji 

(fotografije). 

10. Fotografiranje oddelkov. 16. Tradicionalni slovenski zajtrk. 

12. T-š: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 17. T-d: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

15. Varni internet (delavnice 4., 5. in 7. razred). T-š:angleščina 8. r. 

Študijska skupina (knjižnična dejavnost). Prešernov natečaj šole: 

razpis. 

19. Izobraževanje za delavce: Nina Ana Jaeger. T-d: angleščina 8. r. 

17. T-š: biologija. Kostanjev piknik 1. VIO.  20. D-k: SNG Maribor: Obuti maček  za učence od 4. do 9. razreda. 

18. : Iztok Kobal: Islandija (fotografije – potopis). 21. Lutkovni abonma: 1. predstava 1.skupina. 

20. T-d: Logika. 22. D-n: 7. razred. T-š: nemščina 9. r. Svet staršev. 

22. Skupnost učencev. Šola v naravi: 3. razred→ 24. 10. 23. D-š drsanje: 4. in 5. razred. Lutkovni abonma: 1. predstava 2. 
skupina. 

24. Šola v naravi: 3. razred→ 26. 10. 24. Slovenski knjižni sejem. 

29. Jesenske počitnice → 2. 11. 30. D-T: krašenje šole in priprava izdelkOV za sejem T-d: biologija. 

NPZ*: rok za posredovanje podatkov 6. in 9. razred. 

31.  Dan reformacije   

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

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

Urednica: Alja Arko, 9. a 

Uredniški odbor: 

Anej  Ibrahimović (7. a); Tijana Porenta, Evelina Novak (obe 7. b); Meta Pohar, Aleksej Matevž 

Fišer, Neli Pulko (vsi 8. a); Stella Arko,  Pia Rumpf, Gal Mikluš Senekovič (8. b); Alja Arko (9. a); 

Eva Bezlaj, Alja Sedonja, Gaja Tisaj, Maj Tomašič (vsi 9. b); Lana Beranič, Živa Čančer, Aiša Naja 

Gerlušnik, Jakob Kompan, Viva Kokalj, Nika Novak, Maša Pohar, Sara Špolar (vsi 9. c) 

 
Natisnjeno 850 izvodov 



 16 

 

 


