
 

Številka 10, leto XX, junij 2019    POROČA 

 
 

 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 

PREDSTAVLJAMO ODLIČNE ŠPORTNIKE 

DONATORJI IN PRIJATELJI TRADICIONALNEGA POHODA LUDVIK HODI 

IGRALA NA ŠOLSKEM DVORIŠČU 

 

 

   
  Ana Fleisinger, 1. b   Zoja Korez Hartman, 4. b    Luka Grdinić, 1. b 

 

 

Šolske stvari in skrbi 

moraš v predal zakleniti, 

da ti ne morejo počitnic greniti,  

a tudi ne pobegniti.  
 

Nato moraš počitnicam  

natančno dneve prešteti  

in vsak dan moraš nekaj  

hoteti, želeti, početi.  

 

 

 osebni arhiv                        (Feri Lainšček)                       Neža Podgornik, 4. c 

Dragi Ludviki,  

prav vsem čestitam ob uspešnem zaključku šolskega leta. Vsi smo zelo dobro in veliko delali, zato 

je prav, da sedaj namenimo več časa počitku. Zagotovo pa bomo tudi načrtovali in razmišljali o 

novem šolskem letu.  

Želim, da bi res vsak dan nekaj hoteli, želeli, počeli in da se jeseni srečamo zdravi, spočiti, polni 

energije in pozitivnih misli za nov uspešen začetek.  

Ravnateljica: Lidija Todorović 

 

 

Pozdravljeni, Ludviki! 

Pa smo spet pri koncu šolskega leta, v tistemu času, ko noben izmed 

nas nima več volje za učenje, niti tistih izjem, ki so jo kdaj imele. 

Vendar pa smo iz sebe stisnili še tistih nekaj kančkov moči, ki smo 

jih po nekem naključju še vsi imeli v sebi. Navsezadnje je šlo za 

ocene, ki so nam (še posebej za tiste v zadnji triadi) zelo pomembne. 

Za nas devetošolce je bilo to naše zadnje leto na Ludviku. Devet let 

je dolga doba, zato ne morem reči, da je naše šolanje na osnovni šoli 

minilo hitro, prav tako ne, da se ne veselim spremembe. To pa še ne 

pomeni, da svoje šole, ki jo obiskujem že od 5. leta, ne bom 

pogrešala. V vseh letih sem se že navadila na šolske hodnike, 

učilnice, učitelje in predvsem na sošolce (te bom pogrešala najbolj). 

 osebni arhiv Alje Arko  To šolsko leto smo bili Ludviki zelo pridni in poleg običajnega 
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šolskega dela smo svoj čas namenili tudi dodatnemu delu, kot so tekmovanja na mnogih področij; tako 

tistim iz znanja na različnih »šolskih« področij, kot so tekmovanja iz matematike, slovenščine, fizike, 

zgodovine, angleščine, logike (letos je na naši šoli prvič potekalo tekmovanje Logična pošast – več o 

tem nekaj strani naprej) in še marsičesa, kot tudi športnim tekmovanjem in delanju raziskovalnih nalog. 

Čeprav je večina tekmovanj potekala med šolskeim letom, to še ne pomeni, da smo se polenili in na 

koncu nismo več počeli nič – prav nasprotno! Zadnjih nekaj tednov smo bili aktivni kot v vseh tednih 

do zdaj. Potekale so številne aktivnosti; dnevi dejavnosti, tekmovanja in prireditve. Če tega niste vedeli 

(in tudi če ste, verjetno ne veste vsega, kar se je zgodilo na šoli v zadnjem mesecu), le vzemite v roke 

še zadnjo številko našega šolskega časopisa (v tem šolskem letu), ki smo ga čez celo leto pridno pisali 

člani uredništva Ludvik poroča. Morda boste presenečeni nad tem, kaj vse smo Ludviki počeli. 

In kar je najpomembnejše, odpočijte si od šole in uživajte v dolgih poletnih počitnicah. Spočijte se, saj 

temu so počitnice tudi namenjene. Devetošolcem želim veliko uspeha v prihodnosti (pa spomnite se 

kdaj na svojo osnovno šolo, če vam ni odveč), vsem ostalim pa lahko rečem le: se vidimo septembra! 

 Alja Arko, 9. a, urednica Ludvik poroča 

Mentorica Ludvik poroča: Mateja Arko 

 

ŠOLSKA SKUPNOST 

 
  Nataša Luković 

11. 6. 2019 je potekalo zadnje srečanje šolske skupnosti v tem šolskem letu. Pogovarjali smo se o 

poteku športnega dne Ludvik hodi, kjer so učenci pohvalili predvsem poslikavo obraza, ludvičnike, 

pecivo, lokostrelstvo, druženje in ples s prijatelji ter odlično organizacijo. Še posebej so bili navdušeni 

nad novo organizacijo srečelova in bogatimi nagradami. V naslednjem šolskem letu predlagajo nove 

dejavnosti in mogoče spremembo kosila.  

Pogovarjali smo se tudi o poteku dela na naši šoli, ki so ga predstavniki razredov opisali kot dobro, 

uspešno, marljivo, organizirano in poučno. Posebej so pohvalili dneve dejavnosti, še posebej kulturni 

dan v Planetu Tuš in obisk kina, organizacijo športnih dogodkov, uspešnost božičnega sejma znanja in 

ustvarjalnosti, šolski sklad in nova igrala, doseganje boljših ocen in lepih rezultatov na tekmovanjih in 

nacionalnem preizkusu znanja, šolo v naravi, šolski ples, sodelovanje na proslavah, pevski zbor, 

skupinsko delo in razredničarke. Izboljšati bi si želeli sodelovanje pri bralnih značkah, število 

prebranih knjig, odnose med sošolci in več sodelovanja pri pouku ter odnose med učenci in učitelji. 

Vsekakor je za nami uspešno šolsko leto in pred nami zaslužene počitnice, med katerimi si bomo 

nabrali novih moči za naslednje poglavje dogodivščin na Ludviku. Hvala vsem predstavnikom 

razredov in članom uredništva Ludvik poroča za uspešno sodelovanje in se vidimo jeseni. Uživajte v 

počitnicah! 

 Nataša Luković, mentorica šolske skupnosti (od 6. do 9. razreda) 

Tadeja Krajnc, mentorica šolske skupnosti (od 1. do 5. razreda) 
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NAGOVOR PREDSEDNICE ŠOLSKE SKUPNOSTI 

Ko smo septembra začeli s poukom, smo vsi razmišljali o tem, kako dolgo bo trajalo do konca šolskega 

leta in kako dolgo bomo morali ponovno čakati na počitnice. Ampak spet smo tu, junij je in še eno 

šolsko leto je za nami. Občutek imam, da vsako novo šolsko leto hitreje mine. V šolskem letu 2018 

/19, smo kot šola ponovno sodelovali na veliko različnih področjih. Udeležili smo se športnih in ostalih 

šolskih tekmovanj iz znanja, sodelovali pri raziskovalnih nalogah, natečajih, petju, plesu in še bi lahko 

naštevali. 

V imenu celotne šolske skupnosti lahko rečem, da je za nami res uspešno šolsko leto in čestitam prav 

vsakemu izmed vas za vaš vložen trud in skrb za pridobivanje znanja, ki se kaže v vašem napredovanju 

in lepih dosežkih.  

Sedaj si lahko zasluženo vsi skupaj privoščimo malo počitka. Želim vam lepe počitnice, ki jih preživite 

ob opravljanju stvari, ki jih počnete najraje. Če povzamem z eno besedo, kaj naj počnete med 

počitnicami, uživajte.       

 Maša Pohar, 9. c, predsednica šolske skupnosti 

 

 

 FOTO UTRINKI  
  

  
Veselo razpoloženje v 1. c                                                                                          Nataša Hutter        

 

 

  
Prvošolci na plavalnem tečaju       Sara Jane Petrič Novinarke v kinu                   Nataša Colja 
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Nova igrala                                   Vesna Klasinc                              Nova igrala                                   Vesna Klasinc                              

 

  
Po planinskih poteh: nagrajeni tudi Ludviki  

                                                  Urška Kosi 

Petošolci v šoli v naravi                     

                                           Katja Stajnko        
 

 

 

 

 

 
Predaja ključa                                      

                                          Val Lorbek, 7. b 

Devetošolci v Gardalandu                   

                                               Karla Poslek Petrovič 

 

  
Na tekmovanju v odbojki na mivki     

                                                           Tina Žižek 

Muzejski abonma na ekskurziji        

                                                     Jasna Rosi 
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Športni dan                         

 

                                                  Mateja Arko 

Dan dejavnosti: Urbani eko vrtovi in zelišča (6. 

razred)      

                                       Brigita Godec Kopčič 
 

  

Podelitev priznanj najuspešnejšim učencem in učenkam v SNG Maribor         protokol MO Maribor 
 

 

 LUDVIK HODI  
 

DONATORJI IN PRIJATELJI TRADICIONALNEGA POHODA LUDVIK HODI 2019 

 SREČKO PUNGARTNIK 

 BRANKO SORŠAK 

 MIRKO GABOR 

 ROMANA MIKLOŽIČ 

 SLAVKO GOLOB 

 KATJA PERKO 

 BOŠTJAN ČANŽEK 

 TOMAŽ  BARADA 

 BARBATUS TRGOVINA, STORITVE, 

POSREDNIŠTVO D.O.O. LIMBUŠ 

(PERETIĆ  DARKO) 

 AJM OKNA-VRATA-SENČILA D. O. 

O.  (JASMINA AJLEC KEUC) 

 HOT TEN  -  DRAŠ CENTER 

(SANDRA DRAŠ) 

 DRUŠTVO ZA SRCE  (MIRA 

KNETIČ, IRENA KRAJNC) 

 EKRA RAČUNALNIŠTVO – 

ELEKTRONIKA (VINKO KRAJNC) 

 SUROVINA 

 LA CANTINA (VLADO FATUR) 

 MARMOR GRANIT ČRNČEC 

(JANKO ČRNČEC) 

 MESARSTVO  NIKL  d. o. o. 

(KLAVDIJA  NIKL) 

 MOTO LIMIT D.O.O. (GREGOR 

HORVAT) 

 PEKARNA PEČJAK 

 PERUTNINA PTUJ 

 PPS PEKARNE  PTUJ  d. o. o. 

 ŽITO d.o.o. 

 KVIBO d.o.o. 

 MERCATOR d. d. 

 IMPULS DOMŽALE d.o.o. 

 CONSULTING  COMMERCE  d.o.o. 

 KELE  INKELE 

 STEVAN  BABIČ d. o. o. 

 PETLJA  D. O. O. (BRANKO ROJS) 

 OKREPČEVALNICA SNEŽINKA 
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 FRIZERSKI SALON KLEOPATRA 

(KATARINA  LAVRINC) 

 GASILSKO DRUŠTVO RADVANJE   

 GOSTIŠČE ANCORA  (BORIS ARKO, 

MIROSLAV DVORŠAK) 

 GOSTIŠČE POŠTELA (BOJAN 

LOBNIK) 

 STARA LIPA (JANEZ TAŠNER) 

 GRADBENIŠTVO (MARJAN 

KOLAR) 

 SAVA 

 POHORSKA KAVARNA (IRIS) 

 RADIO CITY (RADO LOVRENČEC) 

 REŠEVALNA SLUŽBA  (SAŠO JUS) 

 SZ SMREKA  Z. O. O. (ROMANA 

MIKLOŽIČ) 

 SINTAL  MARIBOR (LELA 

CVETKOVA) 

 IVEC D. O. O. 

 GRAWE ZAVAROVALNICA D. D.  

 

 

POSEBNA ZAHVALA NAŠEMU PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU 

RADVANJE, 

GLASBENEMU GOSTU DAMIANU ROIU   

TER ŠPORTNEMU  GOSTU   

TOMAŽU BARADI. 

 

HVALA VSEM ZA DOLGOLETNO IN SPODBUDNO POMOČ. 

 

IZ KNJIGE VTISOV 

 
 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

FIZIKA: ŠOLSKO, PODROČNO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

V februarju  je potekalo šolsko tekmovanje 

iz fizike za učence devetih in osmih 

razredov. Maša Pohar (9. c), Alja Arko (9. 

a), Jan Harl (8. b) in jaz, Lana Koren, smo se 

uvrstili na področno tekmovanje (15. 3. 

2019), bronasta priznanja pa sta dobili še 

Nastja Klep (9. a) in Pika Majcen (9. a). Z 

Mašo in Aljo smo osvojile srebrna priznanja, 

sama pa sem se uvrstila še na državno 

tekmovanje (6. 4. 2019), kjer sem dosegla še 

eno srebrno priznanje. 

 Vera Kožuh  

 Lana Koren, 8. b  

Mentorja: Vera Kožuh in Saša Silič                                                                              
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TEKMOVANJE »LOGIČNA POŠAST«  

V petek, 10. maja 2019, smo na šoli prvič 

organizirali tekmovanje Logična pošast za 

učence od 6. do 9. razreda. Glavna cilja 

tekmovanja sta razvijanje logičnega 

razmišljanja in popularizacija matematike. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 12 učenk in 

učencev.  

Na šolskem tekmovanju so srebrna priznanja 

dosegli: Nuša Petek (6. b), Mirjam Jurša, Ana 

Kuprivec, Tija Rutar (vse 7. a), Lana Koren (8. 

b), Gašper Kodrič, Alja Arko in Nastja Klep (vsi 

9. a), bronasta pa Maksim Strašek (7. a), Jaka 

Černčič, Sara Bedrač (oba 7. b) in Hana Krampl 

(9. a). Na državno tekmovanje, ki je potekalo 
 

25. 5. 2019, so se uvrstili Nuša Petek (zaradi 

drugih obveznosti se ga ni udeležila), Mirjam 

Jurša, Ana Kuprivec, Lana Koren in Gašper 

Kodrič. 

Na državnem tekmovanju sta Lana Koren in 

Gašper Kodrič prejela srebrno priznanje, Mirjam 

Jurša in Ana Kuprivec pa priznanji. 

 Nejc Barovič 
 

Vsem udeležencem za dosežke iskreno čestitamo. 

 Nejc Barovič 

Mentor in organizator tekmovanja: Nejc Barovič   
 

MODERNI TEKMOVALNI PLESI: ALJA SEDONJA, 9. b, NA EVROPSKEM PRVENSTVU 

 

16. 5. 2019 sem se udeležila evropskega 

prvenstva v Riminiju v modernih tekmovalnih 

plesih. Tekmovala sem v HIP HOP solo članicah, 

formacijah in HIP HOP battlih solo. V solo 

disciplini je bilo več kot 130 tekmovalcev, v 

skupinski kategoriji pa več kot 50. Pri HIP HOP 

solo članicah je bil najprej predizbor, nato 

šestnajstina finala, osmina finala, četrtina finala, 

polfinale ter finale. Vmes je potekalo osem 

skupnih minut. Izpadla sem v četrtfinalu in 

dosegla sem 23. mesto. S formacijo smo si 

priplesali naslov podprvaka Evrope. 
 osebni arhiv Alje Sedonja  

S svojim rezultatom zelo zadovoljna, saj sem letos tekmovala v starejši kategoriji od 16 let naprej. Na  

tekmovanju se je videl napredek, v plesu sem uživala, se prepustila glasbi in to je bilo zame najbolj 

pomembno.  

 Alja Sedonja, 9. b 

 

GIMNASTIKA: »MINI  POKAL  LEONA  ŠTUKLJA« (OBČINSKO  TEKMOVANJE) 

Ludviki so se 16. 5. 2019 udeležili občinskega prvenstva v športni gimnastiki. Prvenstvo je potekalo 

na Osnovni šoli Leona Štuklja. V spomin na znanega gimnastika Leona Štuklja se tekmovanje 

poimenovali »Mini pokal Leona Štuklja«. Sodelovali smo s tremi ekipami in posamezniki.  

Tekmovalke ekipe 2. triade so osvojile 4. mesto. Tekmovale so: Toja Sedonja, Naomi Bordon, Kaja 

Gajšek, Tina Furman, Nuša Petek in Saša Krajnc.  

Ekipa dečkov je osvojila 2. mesto. Za ekipo so tekmovali: Jan Žižek, Rok Vlaisavljević, Svit Simerl 

Novak, Žiga Turk Sluga in Nik Lukačič.  

Ekipa 3. triade deklic je osvojila 6. mesto. Ekipo so sestavljale: Zala Zupan Žitnik, Lana Zupan Žitnik, 

Lara Pinter, Tiana Dolenc.  

Med kategoriziranimi tekmovalci je Toja Sedonja 6. a osvojila 3. mesto, Tin Štros 8. b 1. mesto in Nik 

Lukačič 5. a 1. mesto. 
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 Jadranka Foster     

 Alja Sedonja 9. b 

Mentorica: Jadranka Foster 
 

TENIS: ALJAŽ KIRBIŠ, 9. a, ODLIČEN DOMA IN V TUJINI 

 

Pomembnejši dosežki v tenisu: 

 

Leto 2018  

3. mesto na zimskem in poletnem DP do 14 let posamezno, 

2. mesto na zimskem DP do 14 let v dvojicah, 

1. mesto na poletnem DP do 14 let v dvojicah. 

 

Uvrstitev med 100 na evropski lestvici do 14 let. 

3. mesto TE do 14 let v Kopru. 

Večkrat v četrtfinalu na turnirjih TE do 14 let. 

Zmagovalec turnirja dvojic na TE do 14 let ba Islandiji. 

3. mesto teniškega mastersa do 14 let. 

 

Aljaž s trenerjem Danielom 

Šantlom v Litiji OP 16; 3. mesto! 

 

 

 

Leto 2019 

2. mesto na zimskem in 

poletnem DP do 16 let v 

dvojicah. 

3. mesto na poletnem DP do 

18 let v dvojicah. 

2. mesto na OP Radomlje do 

18 let.  

3. mesto na OP Litija do 16 

let. 

 

 

 

Z Aljažem Jeranom na DP do 16 

let na ŽTK Maribor 

 

 

 osebni arhiv Aljaža 

Kirbiša, Simona Kirbiš 

Aljaž na turnirju v 

Trencianskih teplicah na 

turnirju Tennis Europe na 

Slovaškem 

 Simona Kirbiš, Karla Poslek Petrovič 

 



 9 

CHEER DANCE: ANJA POLANIČ, 9. a, NA SVETOVNEM PRVENSTVU 

 

Cheer dance treniram že približno 9 let. V plesu zelo uživam 

in vsako leto s skupino dosegamo odlične rezultate na 

tekmovanjih. Na državnem tekmovanju 2019 smo dosegle 

6. mesto v hip hopu. Letos sem se uvrstila v slovensko cheer 

dance reprezentanco. Vsak vikend smo po več ur trdo delale, 

da bi bile čim boljše na svetovnem prvenstvu. Aprila smo 

odpotovale v Ameriko in si tam s skupino zasluženo 

priplesale 5. mesto. Na parterju je bilo neverjetno in ves trud 

se je izplačal. 

 

 Anja Polanič, 9. a 

 

 osebni arhiv Anje Polanič  

 

ŠPORTNO PLEZANJE: ZALA ZUPAN ŽITNIK, 9. b, USPEŠNA DOMA IN V TUJINI 

Športno plezanje se je najprej razvilo kot smer alpinizma, šele kasneje se je izoblikovalo v 

samostojno športno panogo. Plezanje, ki je nekdaj veljalo za izjemno nevarno dejavnost, je z razvojem 

v športno plezanje postalo zelo popularno. Plezanje poteka v naravnih plezališčih ali umetnih stenah. 

Plezališča so navadno nizke, lahko dostopne nekrušljive stene, včasih tudi samo balvani (nizki skalni 

bloki). Na umetnih stenah se odvijajo tudi (skoraj) vsa tekmovanja. 

Jaz sem se nad plezanjem navdušila na morju pri 6 letih, ko smo s prijatelji odšli v bližnji kamnolom 

na plezanje. Tako sem se jeseni se istega leta včlanila v plezalni klub APD Kozjak Maribor in postala 

mlada športna plezalka. Sprva mi je bilo plezanje samo v zabavo, nato pa me je trener, ki je bil takrat 

hkrati trener najboljše slovenske plezalke, povabil, da bi resneje  začela trenirati z njim in še z dvema 

članoma moje generacije.  S tem sem se takoj strinjala, ker mi je bilo to v velik ponos. Tako se zdaj 

treniram z njim 5-krat na teden po 2 uri ali več. Večino tekem imamo med vikendi. 

Najbolj sem ponosna na svoj  rezultat na mednarodnem tekmovanju v balvanskem plezanju v 

avstrijskem Grazu (2. mesto). V nadaljevanju želim postati najboljša slovenska plezalka v moji 

generaciji in se udeležiti olimpijskih iger, saj je športno plezanje postalo olimpijski šport. Zavedam se, 

da bo to zelo težko ob močni konkurenci v Sloveniji, saj so slovenske plezalke in plezalci med 

najboljšimi na svetu. 

 

   
   osebni arhiv Zale Zupan Žitnik 

 Zala Zupan Žitnik, 9. b 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Plezanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alpinizem
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0portna_panoga&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Plezali%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stena&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tekmovanje
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LUDVIKI NA GASILSKEM TEKMOVANJU GASILSKE ZVEZE MARIBOR 

 

25. 5. 2019 je na Poljanah v Mariboru potekalo 

gasilsko tekmovanje gasilske zveze Maribor. 

Sodelovalo je več kot 10 gasilskih društev iz 

Maribora in okolice. Gasilsko društvo Radvanje 

je sodelovalo z desetino pionirjev in mladink. 

Oboji so se odlično odrezali. Pionirji iz vaše 

šole: Filip Zečević, 3. b in Filip Porenta, 1. c, ter 

Filip Hotelič, Nia Šilc, Dunja Uremovič, Lana 

Grašič, Tine Novak, Živa Inglič Špindler in Iva 

Novak so dosegli odlično 11. mesto. To so 

pionirji, stari od 6 do 8 let in bili so prvič na 

tekmovanju. Vaše učenke Lana Koren, 8. b, 

Tajra Petrovič, 8. b, Vanessa Alia Petrič, 8. b,  

 Sara Jane Petrič in Aliya Ploh- Brus, 4. c, ter Tjaša Magdič, 

Taja Mišič, Katrina Vukan,Tia Lukić, in Tjuša Lia Majcenič so dosegle odlično prvo mesto med 

mladinkami. S tem mestom so se tudi uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo v mesecu oktobru. 

Nekateri, ki so tekmovali, prihajajo ravno iz vaše šole. Vsem še enkrat čestitke za dosežena mesta.  

Naši, vaši gasilci mladine, se bodo udeležili gasilskega tekmovanja FIRE COMBAT, ki bo 16. 6. 2019 

v Smolniku. Držite jim pesti. 

Vsi, ki bi se jim radi pridružili, pa ste vabljeni vsako sredo ob 18. uri v gasilski dom, kjer vas bomo 

lepo sprejeli. 

Z gasilskim pozdravom, na pomoč! 

 mentor mladine PGD Radvanje Denis Obrovnik 

 

TEKVANDO: DRŽAVNO 

TEKMOVANJE 

ZNOVA MEDALJA IN 

DIPLOME V 2. a 

MAŽORETKE: 

MEDNARODNO 

TEKMOVANJE 

   
V soboto, 25. 5. 2019, je v 

Celju potekalo državno 

tekmovanje v tekvandoju, ki 

se ga je udeležila tudi naša 

učenka, Špela Šoštarič, 7. b. 

Prejela je zlato medalju in na 

stopničkah stopila na prvo 

mesto. Špela, iskrene čestitke! 

Naša Ida Finšgar je na 

mednarodnem tekmovanju v 

gimnastiki dosegla odlično 3. 

mesto. Žan Mikložič in Teo 

Ulčnik pa sta dobila diplomo iz 

karateja.  

ISKRENE ČESTITKE. 

 

V soboto, 1. 6. 2019, je v 

Samoboru potekalo mednarodno 

tekmovanje za najboljše 

mažoretke. Tega tekmovanja sta 

se udeležili dve učenki naše šole, 

Špela Šoštarič in Larisa Zadravec 

(obe 7. b). Dosegli sta četrto 

mesto od desetih. Bravo!!! 

 Evelina Novak , 7. b 

 osebni arhiv Špele Šoštarič 

 in  Janja Karanovič  

 
 Evelina Novak, 7. b  

 osebni arhiv Špele Šoštarič in 

Larise Zadravec 
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AQUATLON: PODROČNO TEKMOVANJE 

 

Aquatlon ni eden od športov, ki jih pozna večina ljudi. 

Pravzaprav je tekmovalna panoga, v kateri tekmovalci 

v enem tekmovanju najprej plavajo, nato pa tečejo, 

zmaga pa tisti, ki je bil najboljši v skupnem seštevku 

rezultatov obeh športov. Takega tekmovanja sta se 

udeležila tudi naša učenca, Natali Soufi in Luka Motaln 

(oba 9. a). 

Tekmovanje je potekalo v petek, 31. 5. 2019, na Ptuju. 

Bilo je področno tekmovanje, in sicer za štajersko in 

prekmursko regijo. Konkurenca je bila velika, a oba sta 

ji bila kos in dosegla sta odlične rezultate; Luka je 

dosegel 3. mesto, Natali pa 5. mesto. S tem uspehom 

sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v Ljubljani. 

 

 Karli Motaln  

 

Natali in Luka, Ludviki vama čestitamo za 

vajin uspeh! 

 Alja Arko, 9. a 

 

 
     Karli Motaln 

 

MODELARSTVO: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

V sredo, 1. 6. 2019, se je na OŠ Velika Nedelja odvijalo 

državno tekmovanje v modelarstvu. Vstopnico za 

državno tekmovanje sta si na regijskem tekmovanju (22. 

maja) prislužila tudi učenca Matic Romih in Pascal 

Krampl (oba iz 6. a razreda). 
Matic in Pascal sta tekmovala v kategoriji RV 

avtomobili. Matic je osvojil 4. mesto, Pascal pa 3. mesto 

in s tem bronasto medaljo. Priznanje je prejel na 

slavnostni razglasitvi rezultatov državnih tekmovanj iz 

znanja in srečanju mladih raziskovalcev ZOTKINI 

TALENTI, ki je bilo 8. 6. 2019 v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. 

Čestitke! 

 Saša Silić  Mentor: Saša Silič 
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ATLETIKA: OBČINSKO 

PRVENSTVO (POSAMEZNO) 

KARATE: DRŽAVNO PRVENSTVO (EKIPNO) 

 

Šolsko leto sicer gre h koncu, pri naših obšolskih 

dejavnostih se še vedno odvijajo različna tekmovanja. V 

nedeljo, 9. 6. 2019, je bilo v Ljutomeru ekipno državno 

prvenstvo. Trije učenci naše šole smo se je udeležili. Timi 

Močnik, 8. a, iz karate kluba Kovinar je bil s svojima 

sotekmovalcema v kategoriji 

kadeti (od 14. do 16. leta). Poleg ekipne izvedbe kate so 

morali izvesti še BUM KAI, ki je prikaz obrambe v primeru 

napada. Osvojili so 1. mesto in postali državni prvaki. 

Učenki 6. b s karate kluba Radvanja Lucija Simona Šifrar 

in Rebecca Lana Petrič sva skupaj s svojo sotekmovalko 

tekmovali v kategoriji mlajše kadetinje (od 12. do 14. leta) 

ter osvojile 3. mesto. 

 Rebecca Lana Petrič in Lucija Simona Šifrar, obe 6. b 

Na občinskem posameznem 

prvenstvu v atletiki, ki se je odvijalo 

3. 6. 2019 na atletskem stadionu 

Poljane, je Maksim Strašek v skoku v 

daljino dosegel 2. mesto, Lin Pukšič 

13. mesto in Sara Špolar 15. mesto. 

Jakob Brbre pa je v metu vortexa 

dosegel 18. mesto. 

 Jadranka Foster 

 
 Jadranka Foster  Sara Jane Petrič 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Timi Močnik iz 8. a 

razreda se je udeležil 

ekipnega državnega 

prvenstva Slovenije v 

karateju, ki je bilo 9. 6. v 

Ljutomeru. Timi je še z 

dvema svojima 

sotekmovalcema iz 

Karate kluba Kovinar 

Maribor nastopil v 

disciplini kata ekipno 

 Borut Močnik      

kadeti in osvojil 1. mesto in naslov ekipnega državnega prvaka Slovenije za leto 2019. Pri kadetih je 

na tekmi za medaljo poleg kate potrebno izvesti še bunkai, t.j. praktični prikaz kata tehnik v dejanski 

borbi, kar je tudi najatraktivnejši del celotnega nastopa. 

Timi je trikratnemu posamičnemu naslovu državnega prvaka tako dodal še prvi ekipni naslov. 

 Borut Močnik 
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE: NATEČAJ »PO PLANINSKIH POTEH« 

 

Planinsko društvo Maribor Matica je ob svoji 100-obletnici 

organiziralo  literarni in likovni natečaj: Po planinskih poteh. Na 

natečaju je sodelovalo devet mariborskih šol in med  njimi tudi 

naša. Nagrajeni učenci iz naše šole so bili na literarnem področju: 

Meta in Maša Pohar (mentorica Nataša Colja), na likovnem 

področju pa Zala Ferk Krajcar (mentorica Violeta  Škrabl) in Lovro 

Pogačar  (mentorica Nataša Kosi). Vsi učenci so na svečani 

prireditvi, ki je bila v Narodnem domu v Mariboru v sredo, 12. 6. 

2019, prejeli lepe knjižne nagrade. 

 Urška Kosi 

 

V sredo, 12. 6. 2019, je potekala podelitev nagrad za natečaj Po 

planinskih poteh. Nagrado so prejeli Lovro Pogačar (4. c), Meta 

Pohar (8. a), Zala Ferk Krajcar (8. b) in Maša Pohar (9. c). 

Podelitev je potekala v Narodnem domu Maribor, kjer je zapel tudi 

šolski mladinski pevski zbor. Za nagrado smo prejeli knjige. 

 Urška Kosi  

 Tjaša Mlaker, Meta Pohar (8. a), Gal Mikluš Senekovič (8. b)  
 

 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

ZAHVALA  

RAZSTAVIŠČA LUDVIK ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019  
Vsaka razstava je timsko delo. Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež, 

da je vseh devet razstav teklo po načrtu. Utrinke si lahko pogledate na 

naši spletni strani. 

 

 

 

Hvala: 
 

 

 

- gospe Brigiti Godec Kopčič za vse pogostitve in pomoč pri ozvočenju,

- gospe Karli Knez in gospodu Ljubu Premoviću za vse postavitve razstav,

- gospem kuharicam za skrb ob pogostitvi,

- gospem čistilkam za vse skuhane kavice,

- gospe Lidiji Todorović, gospe Veri Kožuh in gospe Vidi Soršak za lektoriranje, pregled in 

odpremo vabil ter katalogov, 

- gospe knjižničarki Sonji Antolič za vse literarne pozornosti namenjene gostom,

- gospodu Danijelu Korparju za tehnično podporo,

- vsem zvestim obiskovalcem, učiteljem in staršem,

- učencem za nastope in njihovim mentorjem.  

Mentorica  razstavišča Ludvik Metka Lakota in Katja Stajnko         
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 IN KAJ SMO ŠE POČELI  … 
 

MUZEJSKI ABONMA: EKSKURZIJA PO MESTU 

 

V četrtek, 23. maja, smo se z muzejskim 

abonmajem odpravili po mestu z namenom, da bi 

obnovili naše znanje o mariborskih ulicah in 

zgodovini našega Maribora. Dobili smo se ob 

14.45 pred muzejem NOB in začeli z ogledom 

mesta. Ogledali smo si veliko znamenitosti 

Maribora. Ob 16. uri smo z ogledom zaključili 

pred muzejem NOB in se odpravili vsak v svojo 

smer. 

 Živa Čančer, 9. c 

Mentorica: Jasna Rosi 

 Jasna Rosi  

 

BILI SMO V MUZEJU ZA MIR 

 

OGLEDALI SMO SI NEKAJ ZELO ZANIMIVIH 

STVARI, KIP GOSPE IN ZELO STARI DENAR. 

POGLEDALI SMO NAPRAVO, S KATERO JE 

NEKDO PRIŽGAL LUČI, USTVARIL ELEKTRIKO. 

VIDELI SMO STARI TUŠ. OPAZILA SEM, DA SO 

IMELI OKVIR Z LESENIMI SMUČKAMI IN 

SANKAMI. V DVORANI JE BIL VELIK LESEN 

KLAVIR IN SLIKA RUDOLFA MAISTRA. 

POKAZALI SO NAM PISMO PRADEDKA, G. 

MARTINA KORESA, MOJEGA SOŠOLCA URBANA 

TESTENA. POLEG PISMA SEM OPAZILA TABLO S 

SLIKO LJUDI, KI SO JIH MED VOJNO USTRELILI. 

 SARA JANE PETRIČ IZDELOVALI SMO OPICE, KI JE MASKOTA 

MUZEJA. GOSPOD IN GOSPA, KI STA NEKOČ ŽIVELA V TEJ STAVBI, STA IMELA OPICO.  

 ANA FLEISINGER, 1. B 

 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA  PO MARIBORU (1. RAZRED) 
ZELO SMO SE VESELILI IN BILO JE ZANIMIVO. V 

MESTO SMO ŠLI Z VLAKOM JURČKOM IN 

OBISKALI UMETNOSTNO GALERIJO. UŽIVALI 

SMO V VOŽNJI Z VLAKCEM, KER SMO SI 

OGLEDALI NAŠE MESTO, MAHALI LJUDEM IN 

PELI.  BILO NAM JE VŠEČ, DA SMO SPOZNALI 

DELA GE. ZORE PLEŠNAR. BILA JE PRVA 

SLOVENSKA FOTOGRAFINJA, KI JE VELIKO 

POTOVALA. DOBILI SMO UČNI LIST Z 

AVTOBUSOM, KJER SMO RISALI. VŠEČ SO NAM 

BILE NJENE FOTOGRAFIJE. VODIČKA NAM JE PRI 

VSAKI RAZSTAVI PRIPRAVILA RAZLIČNE 

UGANKE. 

 

  SARA JANE PETRIČ 

NA NJENIH FOTOGRAFIJAH SMO MORALI NAJTI DELČEK, KI NAM GA JE POKAZALA. PRI VSAKI 

RAZSTAVI SMO MORALI TUDI RISATI, KATERA FOTOGRAFIJA NAM JE NAJBOLJ VŠEČ. MALICO SMO 

IMELI V SVOJIH NAHRBTNIKIH. ZELO NAM JE BILO VŠEČ, KO SMO PRIŠLI NAZAJ V ŠOLO IN POJEDLI 

TOPLO KOSILO. PO KOSILU PA SMO UŽIVALI S SVOJIMI SLADKARIJAMI. 

 

  HANA REBERNAK IN KAI OSVALD, 1. B 
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PLAVALNI TEČAJ PRVIH RAZREDOV 

 

PLAVALNI TEČAJ SMO ZAČELI PREJŠNJI TEDEN. 

IZ ŠOLE SE ODPRAVIMO Z AVTOBUSOM DO 

KOPALIŠČA PRISTAN. ZELO NAM JE LEPO. TI 

VROČI DNEVI SO DOBRI ZA PLAVANJE. PRED 

PLAVANJEM SE OGREJEMO, DA BOMO POTNI. 

NATO SE GREMO TUŠIRAT, PREDEN GREMO V 

BAZENE. UČIMO SE PLAVATI ŽABICO IN HRBTNO. 

KO SMO SE NAUČILI PLAVATI, NAS JE VADITELJ 

PELJAL V VELIK BAZEN, KI JE ZELO GLOBOK. 

TAM SMO LAHKO SKAKALI V VODO IN PLAVALI 

PUŠČICO. OB KONCU IMAMO IGRO V BAZENU, SE 

POTAPLJAMO IN LOVIMO PO VODI. 

 

 SARA JANE PETRIČ  

 

 ŽAN HEDŽET IN ETIEN SKUHALA, 1. B 

 

 

ŠOLA V NARAVI (5. razred) 

  
  Katja Stajnko 

V ponedeljek, 3. 6. 2019, smo se 5. a, b in c odpravili v šolo v naravi v Poreč. Zgodaj zjutraj smo se 

zbrali na šolskem igrišču. Oddali smo prtljago in se odpravili na avtobus. Po naporni vožnji nas je v 

Poreču pričakalo toplo sonce in dobro kosilo. Po kosilu in počitku v sobah smo odšli na plažo. Morje 

je bilo proti pričakovanju toplo. Ko smo se nakopali, smo odšli nazaj v sobe. Stuširali smo se in odšli 

na večerjo. Po večerji smo se odpravili v mesto. Zvečer smo šli spat zelo pozno. Pravzaprav smo šli v 

mesto vsak večer, razen v četrtek, ker smo imeli zabavo (disko). Vsako jutro, ko smo se zbudili, smo 

pospravili svoje sobe, se oblekli in odšli na zajtrk. Kasneje smo imeli pouk oziroma reševanje delovnih 

zvezkov, ki smo jih v četrtek oddali učiteljici. Potem smo šli na plažo. Skakali smo s pomola. Vsi smo 

se imeli super. Čakala nas je še dolga pot nazaj domov. Ko smo se z avtobusom vrnili nazaj na šolsko 

igrišče, smo bili vsi veseli, saj smo videli svoje starše, brate, sestre … V šoli v naravi smo se  vsi imeli  

super in res smo se zabavali.                                   

 Tjaša Levstik, 5. b 

Mentorica: Urška Kosi 

 

DAN DEJAVNOSTI: OGLED FILMA (od 6. do 8. razreda) 

V petek, 14. 6. 2019, smo imeli učenci šestih, sedmih in osmih razredov kulturni dan. Zbrali smo se ob 

9.00 na Trgu Leona Štuklja, kjer smo prejeli malico in se potem po razredih z razredničarkami odpravili 

do Mariboxa. V kinu smo si ogledali film Gajin svet, ki je bil zelo zanimiv in poučen, saj je bila tema 

filma zelo aktualna, zraven pa smo dobili še pokovko. Po končani projekciji smo rešili delovne liste o 

filmu in se nato odpravili na sprehod po mestu in na sladoled. 

 Tjaša Mlaker, 8. a 

Organizatorka dneva dejavnosti: Marija Bauman 
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NOVA IGRALA NA ŠOLSKEM DVORIŠČU 

 

Učenci 2. a smo se takoj po otvoritvi ZELOOOO razveselili 

novih igral. Čudovita so! Le na vrhu ne smemo sedeti, kar 

nam je takoj po fotografiranju povedala naša učiteljica. 

Spoštovati moramo pravila, da bomo ostali brez poškodb. 

 Teja Dukadinovič, 2. a 

 
 Janja Karanovič in Vesna Klasinc     

 

ZAHVALJUJEMO SE VSEM STARŠEM IN INDIVIDUALNIM DONATORJEM, DA SO 

OMOGOČILI NAKUP IGRAL. S SKUPNIM DELOM BOMO NADALJEVALI JESENI, SAJ 

IMAMO ŠE NEKAJ ŽELJA.  

HVALA.  

Ravnateljica: Lidija Todorović 
 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V ŽIVALSKI VRT V LJUBLJANI (4. razred) 

V torek, 11. junija, smo obiskali živalski vrt. Med 

vožnjo do Ljubljane smo se ustavili na Trojanah, 

kje smo pomalicali.  

Ob prihodu v živalski vrt smo si najprej ogledali 

nekaj živali skupaj z razredničarko, nato smo 

imeli voden ogled. Vodička nam je povedala 

veliko o živalih, natančneje pa smo opazovali in 

se tudi dotikali želve, močvirske sklednice in 

kače (progasti gož). Po vodenem ogledu smo si 

še dalje ogledovali različne živalske vrste: 

medvede, opice, slona, rise, volkove, kozoroge.  

Po ogledih smo imeli čas za sladoled in nakup 

spominka ter igro.  

Med potjo nazaj smo se ustavili še v Tepanju in  Viktorija Kodrič 

se v dogovorjenem času vrnili na šolsko igrišče, kjer so nas pričakali starši. 

Ta izlet nam bo ostal v lepem spominu. 

 Jaša Vidovič in Nejc Peretić, 4. b  

Mentorica: Viktorija Kodrič 

 

 
4. a in morje                                                                                     
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6. b OB ZAKLJUČKU LETA 

 

 

 

Že iz prvega razreda imamo tradicijo, 

da nam mama Matica Trpina ob 

koncu šolskega leta speče pecivo. 

Tudi vam želimo sladek konec 

šolskega leta. 

 

 učenci 6. b z razredničarko Marijo 

Bauman 

 Rebecca Lana Petrič  
 

KOLESARSKI IZPIT 

V ponedeljek, 17. 6. 2019, smo v šoli imeli praktični 

del kolesarskega izpita. V razredu smo dobili odsevne 

telovnike in se odpravili na parkirišče, kjer smo že 

zjutraj parkirali svoja kolesa. Najprej je policistka 

pregledala opremo kolesa in preverila še našo čelado. 

Nato smo začeli z vožnjo po cesti, kjer so na določenih 

točkah stali ocenjevalci, ki so na tisti točki ocenili našo 

vožnjo. Po izpitu smo se odpravili v razred. Hitro smo 

izvedeli, kdo je opravil izpit in kdo ne. Tisti, ki ga niso 

opravili, so odšli še enkrat na vožnjo. 

 Filip Martin Fleisinger, 5. a 
 

  Katja Stajnko 
 

PREDAJA RAČUNALNIKOV 

Predstavnici mestne četrti Radvanje sta me poklicali 

in me obvestili, da so na Mestni četrti Radvanje 

zbirali rabljene računalnike, jih očistili in ponovno 

naložili ter namenili tistim, ki si jih morda ne morejo 

kupiti. Tudi naši šoli so namenili štiri takšne 

računalnike. Računalnikov smo bili zelo veseli in jih 

bomo izročili učencem, ki doma nimajo 

računalnikov.  

Mestni četrti Radvanje se iskreno zahvaljujemo 

za darilo in jim čestitamo ob uspešno izpeljani 

akciji. Hvala. 
 

  Danijel Korpar 

 Lidija Todorović 
 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DRUGOŠOLCEV 

 

UČENCI 2. RAZREDOV SMO BILI NA ZELO LEPEM 

IZLETU. NA EKOLOŠKI KMETIJI. VIDELI SMO 

ŽIVALI. PUJSE, GOSKE, OVCE. OVCO SO TUDI 

STRIGLI. BILO JI JE ZELO VROČE. NAM TUDI. 

JEDLI SMO DOMAČI KRUH IN NAMAZE. PILI 

DOMAČI SOK. VIDELI SMO PRIDELAVO LANU. 

BILO JE ZABAVNO. 

 učenci 2. a 

 Janja Karanovič  
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 KNJIGA MESECA ( junij) 
  

Kot vsak mesec so tudi ta mesec Ludviki prebrali veliko knjig in glasovali za knjigo meseca.  

 

Skupaj je bilo oddanih 24 glasov. Učenci od 1. 

do 5.  razreda so oddali  23 glasov, bralci od 6. 

do 9. razreda pa so glasovali samo z enim 

glasom. 

Največ glasov so prejele knjige: Živalske novice, 

Košarkar naj bo in Anastazija Krupnik.  

Izžrebali sva dve učenki, ki sta oddali glasova za 

knjigi Živalske novice in Lukec in njegov škorec. 

Čestitava Tjaši Levstik iz 5. b in Špeli Šrumpf  iz 

5. c.  

Počitnice bodo dolge in imeli bomo veliko 

prostega časa, zato vam  priporočava, da 

preberete naslednje knjige. Sposodite si jih lahko 

tudi v naši knjižnici:   

 Elena Mati, 7. a  

- Blyton Enid, Skrivnih sedem; Na novi sledi 

- Nessi Patrick, Sedem minut čez polnoč 

- Karlovšek Igor, Pobeg 

- Janja Vidmar, Zalo sreča pamet  

- Pregelj Sebastijan, V snegu in ledu 

- Maj Nika, Kličejo me cigan 

 Stella Arko in Pia Rumpf, obe 8. b   

Mentorica: Sonja Antolič 

 

  

  Trisha Boltauzer, 4. b   Nino Višič, 4. b 

 

 

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, Tjaša Mlaker, 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) 
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 DELO V JUNIJU IN MED POČITNICAMI 
  

 

 SREČNO , DEVETOŠOLCI! 
  

 
9. a in razredničarka Karla Poslek Petrović 

J U N I J  M E D  P O Č I T N I C A M I  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 3. NPZ 9. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje pravice do 

vpogleda. Šola v naravi: 5. razred VIRC Poreč 7. 6. Plavalni 

tečaj 1. razred  14. 6. 2019. 

2. 1. 7.  Izpiti: predmetni, razredni in popravni za učence 1. - 8. razreda 
1. rok → 9. 7. 

4.  NPZ 9. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe.   

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

starše. 
  

6.  NPZ 6. r: naloge in dosežki, seznanitev, uveljavljanje pravice do 

vpogleda. PK: 1600. Pogovor s starši in učenci: 1700–1800. 3. RS 
– 2. razred. 

  

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

10. Ocenjevalna konferenca – 9. razred: 700.  Skupnost učencev. 

NPZ 6. r: uveljavljanje pravice do vpogleda, poizvedbe za 
starše. 

  

11. Zaključna ekskurzija: 2.–4. Zaključna ekskurzija 9. razred.   

12. Predaja ključa.   

13. Valeta.   

14. Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval: 9. r. NPZ 9. 

r: razdelitev obvestil o dosežkih. 
  

17. NPZ 6. r: posredovanje podatkov po poizvedbah. Izpiti: 
predmetni, razredni in popravni za učence 9. razreda 1. rok → 2. 

7. RS: 2. a  

  

18. Zaključna ekskurzija: 6.–8.   

19. Ocenjevalna konferenca: 1700 (1.– 5.).   19. 8.  Razredni in popravni izpiti 2. rok → 31. 8. učenci od 1. do 9. 
razreda. 

20. Ocenjevalna konferenca (6.–8.):  700 . Svet staršev ob 18.00. 22. 8.  Skupno izobraževanje delavcev. 

24. Zaključek pouka:1.–8. razred in razdelitev spričeval. NPZ 6. r: 

razdelitev obvestil o dosežkih. 
23. 8. Skupno izobraževanje delavcev. 

25. Dan državnosti. 29. 8. Predavanje v SNG. 

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 
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9. b in razrednik Saša Silič 

 

 

 
9. c in razredničarka Metka Vrbančič Osterc         

 Studio  Langerholc 

 

 


